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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

RANKING FUZZY DE EXSUDAÇÕES DE ÓLEO DETECTADAS  

COM DADOS RADARSAT-1 NA BACIA DE CAMPOS 

 

Vitor Paiva Alcoforado Rebello 

 

Maio/2012 

 

Orientadores: Luiz Landau 

  Fernando Pellon de Miranda  

 

Programa: Engenharia Civil 

 

A presente dissertação teve como objetivo a detecção de exsudações na Bacia 

de Campos, com o emprego de um conjunto de 276 imagens RADARSAT-1 adquiridas 

em 2002 e 2003. A metodologia utilizada inclui o armazenamento dos metadados, o 

processamento digital das mesmas, a classificação textural por semivariograma, o 

agrupamento das classes obtidas, a geração de vetores referentes aos polígonos de 

feições de baixo retroespalhamento e a modelagem inversa da trajetória das 

exsudações. A seguir, as imagens SAR são integradas com informações meteo-

oceanográficas, geológicas e de geofísica, permitindo estabelecer um ranking de 

exsudações de óleo, em que cada instância (tectônica, repetibilidade temporal e 

condições ambientais) contribui para o valor final de favorabilidade da exsudação. A 

metodologia resultou na identificação de 43 feições interpretadas como exsudações de 

óleo. Através da modelagem inversa, verificou-se a convergência de três exsudações, 

desde a superfície marinha até o assoalho oceânico, o que possibilitou a delimitação 

de um polígono representativo da provável origem das feições. Assim, foi possível 

detectar evidências de um sistema petrolífero ativo na área dos campos de Polvo e 

Peregrino, empregando dados RADARSAT-1 obtidos antes de sua descoberta, a qual 

ocorreu,respectivamente, em 13 de maio de 2004 e 27 de junho do mesmo ano. 
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requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

FUZZY RANKING OF SEEPAGE SLICKS DETECTED  

USING RADARSAT-1 DATA IN THE CAMPOS BASIN  

 

Vitor Paiva Alcoforado Rebello 

 

May/2012 

 

Advisors: Luiz Landau 

Fernando Pellon de Miranda  

 

Department: Civil Engineering 

 

The objective of the present dissertation is to detect seepage slick in the 

Campos Basin using a data set of 276 images of RADARSAT-1, which were acquired 

in 2002 and 2003. The methodology used includes metadata storage, digital 

processing, semivariogram textural classification, class aggregation, vectors 

corresponding to low backscatter features are generated and inverse modeling of 

seepage slick trajectory. SAR images are then integrated with meteo-oceanographic, 

geologic and geophysical information, which allows establishing a ranking where each 

instance (tectonic, temporal repeatability and environmental conditions) contributes to 

the final favorability value of the seepage slick. The methodology resulted in the 

detection of 43 features interpreted as seepage slicks. By inverse modeling, the 

convergence of three seepage slicks since sea surface to ocean floor was found, which 

allowed the delimitation of a polygon representative of the probable origin of the 

seepage slicks. Thus, it was possible to detect evidence of an active petroleum system 

in the area of oil fields Polvo and Peregrino using RADARSAT-1 images obtained 

before their discovery, which took place, respectively, on 13th May 2004 and 27th June 

2004.  
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Figura AII.151 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

20/08/2003, às 21:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 

(sensor SSM/I) 
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Figura AII.152  – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 

21/08/2003, às 01:35 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 

(sensor MODIS) 
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ANEXO III – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CADA UMA DAS EXSUDAÇÕES 

PETROLÍFERAS IDENTIFICADAS NAS IMAGENS RADARSAT-1. 

 

Figura AIII.1 – Exsudação de óleo ID 1 da imagem RADARSAT-1 SNA, 

adquirida em 01/07/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.2 – Exsudação de óleo ID 2 da imagem RADARSAT-1 SNA, 

adquirida em 01/07/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.3 – Exsudação de óleo ID 3 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 11/07/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.4 – Exsudação de óleo ID 4 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 13/07/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 

241 

Figura AIII.5 – Exsudação de óleo ID 5 da imagem RADARSAT-1 SNA, 

adquirida em 01/08/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.6 – Exsudação de óleo ID 6 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 11/08/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.7 – Exsudação de óleo ID 7 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 11/08/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.8 – Exsudação de óleo ID 8 da imagem RADARSAT-1 SL, 

adquirida em 15/08/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.9 - Exsudação de óleo ID 9 da imagem RADARSAT-1 SNA, 

adquirida em 16/08/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.10 – Exsudação de óleo ID 10 da imagem RADARSAT-1 SNA, 

adquirida em 25/08/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.11 – Exsudação de óleo ID 11 da imagem RADARSAT-1 SL, 

adquirida em 26/08/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.12 – Exsudação de óleo ID 12 da imagem RADARSAT-1 SL, 

adquirida em 26/08/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.13 – Exsudação de óleo ID 13 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 14/09/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.14 – Exsudação de óleo ID 14 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 16/09/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.15 – Exsudação de óleo ID 15 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 16/09/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.16 – Exsudação de óleo ID 16 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 16/09/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.17 – Exsudação de óleo ID 17 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 08/11/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.18 – Exsudação de óleo ID 18 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 08/11/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.19 – Exsudação de óleo ID 19 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 08/11/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.20 – Exsudação de óleo ID 20 da imagem RADARSAT-1 SNB, 

adquirida em 08/11/2002, na Bacia de Campos (ver localização na Figura 5.1) 
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Figura AIII.21 – Exsudação de óleo ID 21 da imagem RADARSAT-1 SL, 
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Figura AIII.23 – Exsudação de óleo ID 23 da imagem RADARSAT-1 SNB, 
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1) Introdução 
 

A Bacia de Campos é atualmente a maior provedora de hidrocarbonetos do 

país. Situada na Margem Continental Leste do Brasil, sustenta a maior parte da nossa 

produção. Hoje, o seu volume total de reservas é de 17,13 bilhões de barris de 

petróleo, o que representa 68% do total das reservas nacionais, conforme dados 

publicados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) até 31 de dezembro de 2010 

(ANP, 2012). 

 

A produção comercial nesta bacia teve início em 1974, no Campo de Garoupa. 

Em 1989, um total de 30 campos já haviam sido descobertos, totalizando uma reserva 

de 1,4 bilhões de barris. A década de 90 é marcada pela expansão petrolífera para 

águas profundas, em que importantes descobertas de campos como Marlim, Albacora 

e Roncador aumentaram o volume de reservas nacionais, alcançando volume total 

offshore de 11,70 bilhões de barris(Lopes, 2004). Em 2008, a Petrobras anunciou uma 

descoberta de 5 a 8 bilhões de barris de óleo no campo de Tupi. A partir de uma 

avaliação regional, a companhia constatou um potencial petrolífero na camada do pré-

sal capaz de colocar o Brasil entre os países com maiores reservas de petróleo e gás 

do mundo. Esse anúncio representou um marco histórico da indústria petrolífera 

brasileira e inaugurou uma nova fronteira de exploração rumo a águas ultra-profundas. 

Na região norte da Bacia de Campos, ainda em 2008, foram encontrados expressivos 

volumes de óleo leve em reservatórios do pré-sal abaixo dos campos de óleo de 

Baleia Franca, Baleia Azul e Jubarte. Foi estimando um volume recuperável de 1,5 a 2 

bilhões de barris de óleo equivalente, na região que ficou conhecida como Parque das 

Baleias(Petrobras, 2008). 

 

 Em vista do exposto, verifica-se que o histórico de descobertas de reservas de 

petróleo na Bacia de Campos se destaca na evolução do setor petrolífero no país. 

Dada a importância econômica dessa bacia, a presente dissertação pretende 

contribuir para a expansão de seu conhecimento através da análise de imagens 

RADARSAT-1 obtidas no período de 2001 a 2003, de modo a identificar sistemas 

petrolíferos ativos. 
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1.1) Motivação científica para o trabalho 
 

 A abertura comercial do setor de petróleo e gás no Brasil em agosto de 1997 

gerou uma expansão das atividades de exploração e produção em regiõesoffshore, 

originando uma demanda maior de monitoramento de possíveis derramamentos de 

óleo no meio ambiente marinho. 

 

 Nesse sentido, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) criou o Centro de 

Monitoramento de Derramamento de Óleo no Mar (CeMOM), cujo objetivo era a 

preparação de planos de contingência para derramamentos de óleo nas áreas de 

exploração e produção de petróleo, com a colaboração dos operadores em suas 

respectivas áreas de influência. Esse projeto de monitoramento contemplava o uso de 

sensores em plataformas orbitais, os quais seriam usados tanto para identificação de 

manchas de óleo quanto para avaliação de feições meteo-oceanográficas. 

 

 Dentre outros laboratórios, foram integrantes desse projeto o Laboratório de 

Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE) e o Laboratório de Modelagem de 

Processos Marinhos e Atmosféricos (LAMMA), ambos da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). 

 

 No documento que apresenta o referido projeto de monitoramento 

oceanográfico, França & Júnior (2012) relatam que as atividades de monitoramento e 

detecção de manchas de óleo decorrem desde 2002, sendo que as mesma se faziam 

valer de modelos computacionais e prognósticos de dispersão na região da Bacia de 

Campos. 

 

 O foco principal do CeMOM era o monitoramento de derramamentos de óleo e 

o desenvolvimento de pesquisa em modelagem oceânica e atmosférica. Não tendo um 

foco exclusivo no monitoramento de manchas de óleo oriundas de exsudações 

naturais, conhecidas pelo termo seeps, o seu comprometimento era com possíveis 

vazamentos de embarcações, como navios e plataformas, denominados spills.  

  

O conjunto de imagens referente ao período de monitoramento de 2002 a 2003 

encontra-se no acervo digital do LAMCE – UFRJ. No total, essas somam 276 imagens 

do satélite canadense RADARSAT-1 as quais mapeiam a Bacia de Campos em toda 

sua extensão. Além disso, as referidas imagens possuem uma elevada resolução 

temporal,pois abrangem um período de 533 dias. Apesar do intuito inicial dos dados 
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ser o monitoramento ambiental das atividades petrolíferas, as mesmas possuem um 

elevado potencial para o emprego na detecção de seeps. 

 

1.2) Objetivo 
 

Esse trabalho tem o intuito de combinar sistemas de tomada de decisão a partir 

de lógica fuzzy em áreas de fronteiras exploratórias na Bacia de Campos. Os dados 

orbitais de tal região que serão usados nesse trabalho compreendem o período de 

2002 a 2003. 

 

1.3) Localização da Área de Estudo 
 
 A área do proposto estudo é a porção submersa da Bacia de Campos, a qual 

se situa em águas territoriais do norte do Estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito 

Santo, cobrindo uma superfície de 100.000 km², dos quais somente 500 km² são 

emersos. A bacia é delimitada a norte pelo Alto de Vitoria, com a Bacia do Espírito 

Santo, e a sul pelo Alto de Cabo Frio, com a Bacia de Santos (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1 - Localização Geográfica da Bacia de Campos (Fonte: Beisl et al., 2001). 
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1.4) Visão Geral da Metodologia Proposta 
 

 A proposta metodológica subdivide-se em duas etapas, a primeira é 

apresentada na Figura 1.2, na qual constam: o armazenamento de metadados 

referentes à data e ao modo de aquisição das imagens, o processamento digital das 

imagens SAR, a classificação textural por semivariograma e o agrupamento de 

classes do procedimento anterior resultando, na imagem classificada. 

 

 
Figura 1.2 - Fluxograma de atividades envolvendo o conjunto de dados SAR 

 
A segunda etapa, de integração das informações obtidas das imagens SAR 

com as demais fonte de dados a serem empregadas no trabalho, é apresentada na 

Figura 1.3. A partir da classificação das imagens SAR, são gerados os polígonos de 

feições de baixo retroespalhamento, podendo tanto ser seeps como spills, e suas 

coordenadas geográficas. No mesmo conjunto de dados SAR, é possível extrair a 

posições geográficas das embarções e plataformas marinhas mediante inspeção 

visual na imagem original. Esses tipos de alvo, constituídos por refletores de canto, 

causam forte retroespalhamento na direção da antena e são facilmente detectados 

nas imagens com aplicação de um contraste simples do tipo linear. 
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Figura 1.3 - Fluxograma de atividades envolvendo a integração das imagens SAR com 

as demais fontes de dados. 

 
Os demais conjuntos podem ser agrupados em dados meteo-oceanográficos, 

oriundos dos sensores MODIS e SSMI a bordo, respectivamente, dos satélites Aqua, e 

QuikScat, assim como informações geofísicas e geológicas de domínio público, tais 

como o mapa batimétrico, mapa do topo do sal e o limite crustal. 

 

Em cada mapa supracitado, será extraído o valor da célula do grid que o 

centróide da exsudação sobrepõe. Esses valores serão escalonados mediante uma 

função de pertinência fuzzy, entre 0 e 1, sendo que 1 representa o valor ótimo daquele 

parâmetro para a detecção de manchas de óleo de exsudações e 0 um valor 

desfavorável para a sua detecção. No final desse processo, serão obtidos 3 conjuntos 

com um fator que mede a favorabilidade daquela eventual feição ser uma exsudação 

natural considerando cada contexto (temporal, ambiental e tectônico). A integração da 

etapa anterior ocorre no ranking de exsudações, em que cada instância contribui para 

o valor final de favorabilidade da exsudação, que determina a sua posição no ranking. 

 

O próximo passo consiste na execução da modelagem inversa da trajetória das 

exsudações de óleo, com o objetivo de identificar sua origem no assoalho oceânico. 
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Como entrada do algoritmo, são utilizadas as posições das exsudações na superfície 

do mar, onde foram detectadas. Os modelos consideram a advecção horizontal de 

óleo na superfície do mar e seu transporte tridimensional na coluna d`água. 

 

Por fim, com intuito de validar os dados obtidos, a metodologia proposta 

efetuará a comparação entre a localização das exsudações mapeadas com 

informações geológicas e geofísicas, assim como os atuais campos de produção 

divulgados pela ANP. Devido ao longo tempo decorrido entre a aquisição de imagens 

RADARSAT-1, em 2002 e 2003, e as informações da Bacia de Campos no período de 

confecção do presente trabalho, que data de 2012, há a possibilidade de se detectar 

exsudações de óleo de sistemas petrolíferos ativos alguns anos antes da sua 

descoberta.  
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2) Área de Estudo 
 

 A área a ser investigada na presente dissertação abrange a porção offshore da 

Bacia de Campos. 

 

2.1) Localização e Fisiografia 
 

 A Bacia de Campos se situa na Margem Continental Leste do Brasil, no 

Atlântico Sul, em águas territoriais do norte do Estado do Rio de Janeiro e sul do 

Espírito Santo, cobrindo uma área superior a 100.000 km². A porção submersa, que 

abrange a maior parte da bacia, é delimitada a norte pelo Alto de Vitoria, com a Bacia 

do Espírito Santo, e a sul pelo Alto de Cabo Frio, com a Bacia de Santos, conforme 

ilustrado na Figura 2.1. Essa ainda hoje é considerada a mais operativa das bacias 

sedimentares brasileiras, concentrando cerca de 80% de nossa produção de petróleo 

e gás (ANP, 2012). 

 

Figura 2.1 - Localização geográfica da Bacia de Campos. Limites definidos pela ANP 

(2012). “A” refere-se ao Alto de Cabo Frio e “B” ao Alto de Vitória. 

 

A configuração fisiográfica da bacia é representada pela linha de costa 

orientada nas direções nordeste-sudoeste e leste-oeste, assim como pela 

geomorfologia do fundo do mar, que pode ser dividida em três distintas províncias: 

plataforma, talude e sopé continental.  

A 

B MG ES 

RJ 
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A linha de costa é paralela à conformação batimétrica e à quebra de 

plataforma, mostrando estreita relação com a tectônica profunda. Mudanças de 

orientação são observadas nas isóbatas a norte do Cabo de São Tomé e a sul da 

região de Cabo Frio. A plataforma continental é a porção submersa da bacia marcada 

por intensa progradação sedimentar, sendo delimitada pela isóbata de 200 m. De 

maneira contígua, o talude continental se estende até a isóbata de 2.000 m; essa 

província caracteriza-se por ser estreita e alongada e seu limite é condicionado pelo 

Platô de São Paulo (PSP). O sopé continental é a província mais extensa, com seu 

limite superior definido pelo PSP e pela isóbata de 4.800 m; sua largura atinge 400 km. 

A sua morfologia é suave, com um gradiente médio de 0,11°, com exceção da 

presença de montes submarinos e de canais de grande porte, esses últimos 

influenciados por processos erosionais e deposicionais. A Falha de Campos, 

localizada a cerca de 50 km de distância da costa, em direção ao mar, representa o 

limite operacional oeste de exploração de petróleo (Lopes, 2004 ; Guardado, 1997). 
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2.2) Domínios Estruturais 
 

 A Bacia de Campos é uma típica feição geológica de margem divergente, 

similar às demais encontradas na costa leste brasileira. Suas peculiaridades, em 

termos de potencial petrolífero, ocorrem devido à interação de fatores como baixo grau 

de afinamento crustal, reativação das fontes de sedimentos e variações globais do 

nível do mar no Neo-Cretáceo e Terciário, que propiciaram as condições necessáriaa 

uma enorme acumulação de hidrocarbonetos (Guardado et al., 1997). 

 

 A sua gênese está relacionada com a ruptura do paleocontinente Gondwana no 

Cretáceo Inferior. Em sequência, cerca de 9000 metros de sedimentos preencheram a 

bacia rift no Cretáceo Inferior. Os principais elementos estruturais nela presentes são: 

(1) horsts, grabens e meio-grabens limitados por falhas sintéticas e antitéticas, 

orientados principalmente na direção NE/SW (2) estruturas pré-Aptianas relacionadas 

à grande falha normal de Campos; (3) uma província de domos de sal, situada em 

uma extensão do platô de São Paulo em águas ultra profundas (Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2 - Mapa estrutural da seção rift da Bacia de Campos, em que: Branco (0 a 

100m), Azul Claro (100 a 1000m), Azul Intermediário (1000 a 2000m), 
Azul Escuro (>2000m), Laranja (Altos Estruturais), Verde (Baixos 
Estruturais) e Rosa (Província de Domos de Sal) (Fonte: Guardado et al., 
1997). 
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2.3) Evolução Tectono-Sedimentar 

 

 A Bacia de Campos pode ser sub-dividida em três megassequências 

(Guardado et al., 1997, Dias et al., 1990 e Waisman, 2009): 

 

 Megassequência rift não-marinha: No início do rifteamento, uma 

intensa atividade vulcânica propiciou a extrusão de grandes volumes de rochas 

basálticas, que formam o atual substrato da bacia. Em seguida, expressiva quantidade 

de sedimentos siliciclásticos e carbonáticos ocorreu em ambiente lacustre. Este pacote 

foi depositado em paleoambientes fortemente influenciados pela tectônica rift, com a 

formação de leques aluviais, leques deltaicos, bancos/pacotes de carbonatos e 

ambientes lacustres variando de salino a hiper salinos. Essa sequência contém os 

folhelhos calcáreos da Fm Lagoa Feia, a rocha geradora mais importante dessa bacia. 

 

 Megassequência transicional:  O pacote sedimentar depositado 

nesse período marca a passagem dos sedimentos de origem continental para os de 

origem marinha, caracterizando-se por uma espessa seção de clásticos recoberta por 

um pacote de evaporitos, com a predominância de halitas e anidritas. Um importante 

evento erosivo antecedeu a deposição desses sedimentos, propiciando uma 

expressiva discordância com a sequência anterior. Os sedimentos mais basais são 

aluviais, conglomerados e lamitos vermelhos; os do topo são oriundos de espessos 

depósitos de evaporitos formados em ambiente proto-oceânico, tectonicamente calmo 

e climaticamente árido. 

 

 Megassequência marinha: Composta por carbonatos de água rasa do 

Albiano, com argilitos e margas em sua base (Fm Macaé). Essa sequência basal 

grada acima em uma sequência batial do Cretáceo Superior – Paleoceno, consistindo 

de folhelhos, margas e arenitos turbibídios. Uma sequência siliciclástica progradante 

caracteriza os sedimentos remanescente do Neogeno. A deposição dessa 

megassequência foi fortemente influenciada pela tectônica de sal. 
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 Por sua vez, Waisman (2009) postula a existência de cinco sequências 

estratigráficas, a saber: sin-rifte, transicional, marinha carbonática, marinha 

transgressiva e marinha regressiva, conforme é possível observar na seção da Figura 

2.3, desde a plataforma continental até a região de águas profundas. 

 

 

 
Figura 2.3 - Seção geológica regional esquemática na Bacia de Campos ( Fonte: 

Waisman, 2009) 
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 Na Figura 2.3, observa-se expressiva falha normal afetando em profundidade 

tanto a base do sal quanto o embasamento, a qual é responsável por limitar, a leste, o 

principal alto regional da bacia, o Alto Externo. 

 

Vale resssaltar que os evaporitos desempenham uma papel importante na 

arquitetura da Bacia de Campos (Figura 2.3). Com efeito, sua movimentação (ou seja, 

halocinese) moldou o assoalho marinho, criando caminhos preferenciais para as 

areias depositadas no Cretáceo Superior, que são importantes reservatórios 

petrolíferos na seção pós-sal (Winter et al., 2007). Além disso, a halocinese propiciou 

a formação de domos de sal, cuja ascensão na coluna sedimentar gerou falhas e 

fraturas utilizadas como caminho de migração de óleo e gás. 
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2.4) Histórico de Exploração e Produção 
 

A exploração petrolífera offshore no Brasil tem como divisor de águas o marco 

de abertura comercial dessa indústria no país. O período que antecedeu o evento 

ocorreu entre 1953 a 1997, sendo caracterizado pela atuação única da Petrobras no 

setor, e, em um segundo momento, aconteceu a participação de empresas privadas, 

modo vigente até hoje. 

 
 As atividades iniciais de levantamentos sísmicos e de perfuração na Bacia de 

Campos aconteceram na década de 50 e se estenderam até a década de 70, 

primeiramente onshore, no Cabo de São Tomé, e posteriormente em áreas offshore. O 

resultado negativo em condições terrestres, o aumento do preço do petróleo e a 

melhoria da qualidade na aquisição sísmica guiaram a exploração para regiões 

marinhas de maior profundidade. Nessa época, a prospecção mundial de 

hidrocarbonetos buscava modelos deltaicos; de forma análoga, na Bacia de Campos, 

os modelos visavam avaliar o sistema deltaico do Rio Paraiba do Sul (Lopes, 2004). 

 

 O poço 1-RJS-7 foi considerado um marco na história petrolífera nacional, pois 

apesar de ser uma descoberta não comercial, evidenciou a presença de óleo em 

calcários albianos na Bacia de Campos. Finalmente, em 1974, a Petrobras fez a sua 

primeira descoberta comercial de óleo no Campo de Garoupa, também em regiões de 

calcário. Inaugurava-se, então, o primeiro ciclo de descobertas na citada bacia, 

denominado ciclo de águas rasas, cujo alvos exploratórios eram os carbonatos 

albianos (Gomes, 2007). 

 

A partir de então, novas descobertas ocorreram, tais como Pargo, Bagre, 

Badejo, Namorado, Cherne, Enchova, Bicudo, Bonito, Pampo, Linguado e Corvina, 

todas no período entre 1975 e 1978. Desses campos, as descobertas de Enchova, em 

1976, e Namorado, em 1975, se deram em reservatórios turbidíticos (Lopes, 2004). 

Ressalta-se que a descoberta de Badejo, com profundidade de 254 metros em 

lâminas d’água de 90 metros, representou um feito para a época. De acordo com 

Waisman (2009), os campos anteriormente citados, com exceção de Badejo, tiveram 

forte influência da tectônica salífera, seja na criação de trapas, seja na criação de 

janelas de migração. 

 

 No início da década de 80, a produção nacional era de 160 mil barris diários 

frente a um consumo diário de 1,16 milhão. Neste momento, a diferença entre 
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consumo e produção no país atingia o seu ponto máximo. Frente a essa situação, o 

governo estabeleceu a meta de produção diária de 500 mil barris, cujo cumprimento 

dependia de novas descobertas. A solução encontrada na época foi o direcionamento 

exploratório rumo a águas ultra-profundas como estratégia para incorporação de 

novas e mais volumosas reservas de petróleo (Lucchesi,1998 ; Gomes, 2007). O 

primeiro resultado positivo foi o poço 1-RJS-284, descobridor do Campo de Marimbá. 

No entanto, em meados dos anos 80, ocorreram duas descobertas de campos 

gigantes em regiões ultra-profundas: Albacara, em arenitos albo-cenomanianos e 

eocênicos-oligocênicos, pelo poço 1-RJS-297, e Marlim, pelo poço 1-RJS-219. Ambos 

somavam acumulações superiores a 6 bilhões de barris. Em 1984, as reservas da 

Petrobras atingiam 4,3 bilhões de barris óleo equivalente, sobretudo pelas descobertas 

na Bacia de Campos. Elas alcançaram 6 bilhões em 1989, um significativo aumento 

em relação às reservas de 1979. No ano de 1984, foi ainda obtida a meta 

governamental de produção diária de 500 mil barris, que se aproximou de 600 mil 

barris no final da década (Lucchesi,1998 ; Gomes, 2007). 

 

 A década de 90 teve como destaques o contínuo aumento da produção 

petrolífera, fruto da produtividade dos campos de águas ultra-profundas e da mudança 

no marco legal da exploração e produção nacional de petróleo. A descoberta mais 

expressiva nesse período foi o Campo de Roncador, em 1996, associado a 

reservatórios de arenitos turbidíticos. A produção ultrapassou um milhão de barris 

diários até o fim da década. 

 

 Em 6 de agosto de 1997, foi promulgada a Lei n° 9.478, denominada como a 

nova “Lei do Petróleo”, um marco legal que rompia o monopólio da empresa estatal, a 

Petrobras. Perdia-se, portanto, a exclusividade de se explorar as áreas sedimentares 

do território nacional, bem como demais atividades de produção, refino e transporte de 

petróleo no Brasil. A nova lei reafirmava como detentora única de depósitos de 

petróleo e gás natural a União e instituía a Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão 

regulador da indústria, que seria responsável por concessão à exploração mediante 

contratos e definidor das diretrizes para pesquisa, exploração, refino, exportação e 

importação de petróleo e derivados, tanto para a Petrobras como para demais 

empresas (Brasil, 1997). 

 

No período de 1999 a 2001, a mais expressiva descoberta foi o Campo de 

Jubarte, em 2001, abrindo maior perspectiva no norte da Bacia de Campos. Nesse 

ambiente de águas ultra-profundas, as companhias operadoras decidiram buscar 
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reservatórios do Albiano e Cretáceo Inferior. As diversas descobertas próximas ao 

Campo de Jubarte somaram reservas na faixa de 1,4 bilhão de barris óleo equivalente. 

Essa nova província produtora foi denominada como “Parque das Baleias” (Gomes, 

2007), hoje composta pelos campos de Caxaréu, Pirambu, Jubarte, Baleia Franca, 

Baleia Azul, Baleia Anã, Cachalote, Catuá, Ostra, Nautilus, Argonauta, Mangangá, 

Abalone. 

 

 Em novembro de 2007 a Petrobras anunciou, em fato relevante, a descoberta 

da existência de uma gigantesca acumulação de hidrocarbonetos no Campo de Tupi, 

localizado na Bacia de Santos, com reservas estimadas entre 5 e 8 bilhões de barris. 

O destaque do anúncio foi a localização da descoberta, abaixo das camadas de sal, 

em rochas carbonáticas, ainda não exploradas comercialmente na costa brasileira 

(Barbassa, 2008). 

 

 Posteriormente, com a continuidade de pesquisas por parte da Petrobras, 

novas reservas foram divulgadas também na Bacia Campos. Em relatório datado de 

2009, a empresa confirmou áreas de acumulações comerciais na camada do pré-sal, 

com extensão desde a costa do Espírito Santos até a de Santa Catarina, abrangendo 

uma faixa de 800 quilômetros de comprimento, em reservatórios que podem estar em 

profundidade de até 7 mil metros (Petrobras, 2009). 

 

 A sequência de informações aportadas à sociedade pela Petrobras, entre 2007 

e 2008, repercutiu intensamente em todos meios de comunicação. Tais fatos 

estimularam novas políticas por parte do governo, novos horizontes de inversão por 

parte dos investidores, expansão dos planos das indústrias petrolíferas no país, 

principalmente da própria estatal, e debates que ainda se estendem em toda 

sociedade a respeito da exploração e do futuro uso desse grande volume de 

hidrocarbonetos. 

 

 Voltado para novas perspectivas de exploração petrolífera, o governo federal 

definiu novas regras de exploração na camada pré-sal, enviando ao Congresso quatro 

projetos de lei que tratam das mudanças no regime de exploração e produção de 

petróleo e gás no país. Um deles, o Projeto de Lei 5.938/2009, estabelece o regime de 

partilha nas áreas no pré-sal ainda não licitadas e em outras áreas consideradas 

estratégicas. Outro projeto, de número 5.939/2009, determina a criação de uma 

empresa estatal, Petro-Sal, para administrar o interesse da União nos contratos de 
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partilha. O terceiro e quarto projetos, 5.940/2009 e 5.941/2009, estabelecem, 

respectivamente, a criação do Fundo Social, para receber os recursos provenientes da 

exploração nessa região e providendiar seu gerenciamento, autorização da cessão 

onerosa à Petrobras, que cede à empresa o direito de exploração e produção em 

algumas áreas do pré-sal, até o limite de 5 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), 

bem como a capitalização da empresa (Carballeda, 2009). 

 

Em fevereiro de 2011, na Bacia de Campos, a produção diária foi de 1.769.522 

bbl de petróleo e 27.875 Mm³ de gás natural, que correspondem, respectivamente, a 

85% e 44% do total produzido naquele mês no Brasil. Tal bacia mantém, portanto, 

desde a década de 70, a categoria da mais prolífera produtora de petróleo do país 

(ANP, 2012). 

 

 A cronologia dos fatos relevantes divulgados ao mercado, entre 2005 e 2008, 

com relação à descoberta de hidrocarbonetos na camada do pré-sal, está apresentada 

na Tabela 2.1: 

 

Ano Bacia Campo/Bloco Estado Evento 

2005 (jul) Santos PARATI/BM-S-
10 

Rio de 
Janeiro 

Indícios dos primeiros sinais de petróleo 
nas camadas pré-sal. 

2006 (jul a 
out) Santos TUPI/BM-S-11 São 

Paulo 

Descoberto um novo depósito de 
petróleo leve e realização de um poço 

de teste. 

2007 (mar) Campos CAXARÉU Rio de 
Janeiro 

Descoberto um novo depósito de 
petróleo leve na seção pré-sal. 

2007 (jun) Campos PIRAMBU Rio de 
Janeiro 

Descoberto um novo depósito de 
petróleo leve na seção pré-sal. 

2008 (set) Campos JUBARTE/ESS
-103 

Espirito 
Santo 

Início da produção do primeiro óleo das 
camadas pré-sal. 

2008 (nov) Campos 

BALEIA 
FRANCA, 

BALEIA AZUL, 
JUBARTE E 

CACHALOTE / 
sem nomeação 

Não 
Informad

o 

Comprovada uma descoberta 
importante de petróleo leve sob campos 

de petróleo pesado. 

Tabela 2.1. Cronologia dos fatos relevantes da descoberta de hidrocarbonetos nas 
camadas pré-sal (Fonte: ANP, 2012). 
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2.5) Campos de Produção 
 

 Os polígonos correspondente aos campos de produção de petróleo e gás na 

área da Bacia de Campos estão listados no Banco de Dados de Exploração e 

Produção (BDEP) da Agência Nacional do Petróleo (ANP),conforme apresentado na 

Figura 2.4. Todos os campos de produção abaixo foram descobertos até o período 

correspondente à pesquisa da presente dissertação. 
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Figura 2.4 – Distribuição de campos de produção de petróleo e gás na Bacia de Campos, até abril de
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 Na Figura 2.5, estão apresentados os blocos de exploração e produção com 

respeito ao seu período de descobrimento, nas décadas de 70, 80, 90 e a partir do ano 

2000, assim como sua localização na bacia. Todos os campos estudados foram 

descobertos anteriormente ao acervo de imagens utilizado nesse trabalho, com a 

exceção de Peregrino e Polvo. 
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Figura 2.5 – Distribuição de campos de produção de petróleo e gás e seu período de descobrimento da Bac
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3) Fundamentação Teórica 
 

3.1) Radar de Abertura Sintética 
 
 O princípio de funcionamento do radar baseia-se na emissão, em direção ao 

terreno, de um pulso de energia eletromagnética na faixa de micro-ondas pela antena 

do sistema. O pulso propaga-se como uma frente de onda que se expande em formato 

esférico, para então incidir sobre a superfície terrestre e interagir com os diferentes 

alvos que a compõem. O pulso transmitido,após a interação com os alvos, espalha-se 

em várias direções. A parte do sinal que retorna (eco) atinge a antena e é amplificado, 

permitindo o registro pelo sensor de sua intensidade e de seu tempo de retorno. A 

intensidade do sinal retornado é proporcional ao brilho observado na imagem de radar; 

o tempo de retorno é função direta da distância do alvo até a antena. Esse sistema se 

diferencia, basicamente, dos demais sensores remotos pelo fato de possuir sua 

própria fonte de energia, ou seja, é um sensor ativo, e pelo fato do comprimento da 

onda empregado ser na faixa de micro-ondas do espectro eletromagnético. 

 

Comprimento de Onda 

 

 O pulso emitido pelo sensor possui um comprimento de onda, ou frequência, 

específico. Tal comprimento define uma das principais características que distinguem 

os sistemas sensores, sendo um dos elementos determinantes quanto à rugosidade 

observada na imagem. Os comprimentos de onda na faixa do radar são maiores, de 

grandeza centimétrica, quando comparados aos sensores do visível, infra-vermelho 

próximo, de pequeno comprimento de onda e termal. Esses comprimentos de onda 

maiores propiciam aos radares a capacidade de operar independentemente das 

condições meteorológicas e ambientais, por não sofrerem atenuação de partículas na 

atmosfera, tais como nuvens, neblina ou fumaça, o que comumente ocorre com 

sensores ópticos. As diferentes faixas do espectro eletromagnético que caracterizam 

os sistemasde radar são denominadas por uma letra específica. O comprimento de 

onda comumente empregado em radares varia de 3 cm, como na banda X, até 23,5 

cm, como na banda L. Outra banda, de amplo uso, com comprimento de onda 

intermediário, é a banda C, com 5,7 cm. A Tabela 3.1 apresenta os principais radares 

de abertura sintética já colocados em órbita, seus respectivos comprimentos de onda e 

outras características. 
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SAR Lançamento 

Comp. de 

onda, cm, e 

Banda 

Ângulo de 

depressão,  

e de 

incidência 

Polarização 

Resol. em 

azimute, 

m 

Resol. em 

range, m 

Largura 

de faixa, 

km 

SEASAT 26/06/1978 23,5 cm (L) 73⁰ a 67⁰ / 23⁰ HH 25 25 100 

SIR-A 12/11/1981 23,5 cm (L) 43⁰ a 37⁰/ 50⁰ HH 40 40 50 

SIR-B 05/10/1984 23,5 cm (L) 
75⁰ a 35⁰/ 15⁰ a 

64⁰ HH 17-58 25 10-60 

ERS-1,2 1991/1995 5,6 cm (C) 67⁰ / 23⁰ VV 30 26 100 

JERS-1 11/02/1992 23,5 cm (L) 51⁰ / 39⁰ HH 18 18 75 

RADARSA

T-1 11/1995 5,6 cm (C) 

70⁰ a 30⁰ / 10⁰ a 

60⁰ HH 8 a 100 8 a 100 50 a 500 

TERRA 

SAR X 15/06/2007 3,1 cm (X) 20⁰ a 55⁰ HH e VV 1 a 16 0,65 a 1,5 10 a 100 

RADARSA

T-2 14/12/2007 5,4 cm (C) 

70⁰ a 30⁰ / 10⁰ a 

60⁰ 

HH, VV,  

HV e VH 3 a 100 2,4 a 100 20 a 500 

Tabela 3.1 - Características dos principais sensores orbitais do tipo radar (adaptado de Jensen, 2009). 

 
Polarização 

 

 Uma onda eletromagnética é composta por um vetor campo elétrico e por um 

vetor campo magnético, que oscilam com comportamento senoidal e perpendiculares 

entre si, como mostra a Figura 3.1. A polarização de uma onda refere-se à direção de 

vibração de cada vetor no sentido de sua propagação. A energia dita não polarizada 

vibra em todas as direções possíveis perpendicularmente ao sentido de propagação, 

ao passo que, no caso polarizado, a vibração do campo elétrico ocorre em um único 

plano. A polarização do feixe de energia transmitido é determinada pela antena do 

radar, assim como aquela da energia proveniente do alvo. Essa configuração 

produzirá diferentes combinações: polarização paralela, que recebe e emite energia 

com o vetor campo elétrico vibrando num mesmo plano, as ditas HH e VV, e a 

polarização cruzada, aquelas em que se transmite e recebem energia com o campo 

elétrico vibrando em planos distintos, HV e VH. A letra H diz respeito à orientação 

paralela ao eixo da antena (portanto horizontal) e a letra V perpendicular ao eixo da 

antena (vertical). 
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Figura 3.1 - Comportamento de uma onda eletromagnética (Fonte: Henderson & 

Lewis, 1998). 
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Direção de Iluminação 

 

 A trajetória da aeronave ou plataforma orbital que transporta o sistema radar, 

assumindo que seja em linha reta, é denominada direção de azimute. A antena, por 

sua vez, emite e recebe pulsos em forma de feixes em um dos dois lados da 

plataforma, iluminando parte do terreno em uma direção denominada alcance. Esses 

dois parâmetros são de fundamental importância na interpretação de imagens de 

radar, uma vez que os alvos são realçados em função da sua posição relativa à 

energia transmitida pela antena. Alvos ortogonais ao pulso do radar são destacados 

na imagem em relação àqueles posicionados paralelamente à direção de alcance. E 

configuração pode ser observada na Figura 3.2. 

 

Ângulo de Incidência e de Depressão 

 

O feixe emitido pelo radar incide lateralmente sobre o terreno, com a porção 

mais próxima à trajetória da plataforma denominada alcance próximo e a mais distante 

como alcance distante. Essa geometria de iluminação resulta em uma aquisição da 

imagem sob diferentes ângulos de incidência, entendido como o ângulo formado entre 

a normal à superfície do terreno e o pulso do radar (Figura 3.2). O ângulo de 

depressão corresponde àquele formado entre a horizontal e o pulso do radar. Em 

superfícies planas, os ângulos de incidência de depressão são complementares. 

 

O ângulo de incidência aumenta do alcance ao distante. Em decorrência, o 

retorno para a antena será mais intenso no alcance próximo e menor no alcance 

distante. Em virtude de tal efeito, denominado padrão de antena, produzido pela 

variação em alcance da intensidade da energia retroespalhada pelo alvo, forma-se um 

gradiente de amplitude do sinal de retorno na imagem, o qual diminui das regiões do 

alcance próximo no sentido do alcance distante. 
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Figura 3.2 - Características geométricas do imageamento de um radar de visada 

lateral 

 

 

Rugosidade do Terreno 

 

 A rugosidade do terreno vista na imagem de radar não é exclusivamente 

dependente das características do alvo, mas também é influenciada pelo comprimento 

de onda do pulso incidente e pelo ângulo local de incidência. O critério de Peake 

&Oliver (1971) define três níveis, a saber: 

 

 - Superfície lisa, na qual 

 

 λ
 (Equação 3.1) 

 

 em que  é a rugosidade superficial (em escala centimétrica), λ é o 

comprimento de onda do sistema empregado e  é o ângulo de depressão; 
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 - Superfície rugosa, na qual: 

 

 λ
 (Equação 3.2) 

 

- superfície com rugosidade intermediária, na qual: 

 

 λ λ
 (Equação 3.3) 

 

 Conclui-se das fórmulas acima que a rugosidade do terreno é influenciada pela 

frequência do sensor. Para uma determinada cena, a rugosidade observada será 

diferente entre diferentes bandas. Na banda C, por exemplo, uma mesma feição será 

mais rugosa que se observada em uma imagem obtida na banda L. 

 

Sistemas de abertura real e de abertura sintética 

 

A resolução espacial na direção de azimute de um sistema de radar de 

abertura real é controlada pelos seguintes parâmetros: (1) o comprimento real da 

antena (2) o comprimento de onda do pulso transmitido à superfície, (3) a distância 

entre a antena e o alvo. Dessa maneira, sistemas com maiores comprimentos de 

antena terão maior resolução em azimute. Essa configuração do radar exige 

comprimentos reais de antena muito grandes para uma resolução adequada, 

tornando-a inviável.  

 

O sistema de abertura sintética supera essas limitações, uma vez que, por 

modificar as informações registradas e através de técnicas de processamento de 

sinais, torna possível produzir o efeito de uma antena sintética muito longa. O 

resultado deste modo de operação é um feixe de largura muito estreita, que como 

consequência, permite que o sistema, através de uma antena real não muito longa, 

tenha uma alta resolução em azimute por emular uma antena sintética de grande 

comprimento. 
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3.2) O Satélite RADARSAT-1 

 

 O primeiro satélite da série, RADARSAT-1, foi lançado no dia 04 de novembro 

de 1995 pela CSA (Canadian Space Agency), levando a bordo um Radar de Abertura 

Sintética (SAR) operando na banda C. Tal sensor, desde então fornece imagens para 

a detecção de mudanças e monitoramento de recursos naturais. O segundo da série, 

RADARSAT-2, foi lançado em 2007 e representa uma segunda geração de satélites 

comerciais canadenses, utilizando também a banda C e oferecendo melhor 

desempenho e flexibilidade de imageamento, bem como maior opção de produtos e 

serviços. 

 

 O RADARSAT-1 possui 7 modos de imageamento, como demonstrado na 

Figura 3.3, cada um com diferentes resoluções espaciais, ângulos de incidência e 

áreas de recobrimento. O modo de menor resolução espacial é o Fine (8 metros), que 

cobre uma área de 45 x 45 km. A maior área imageada corresponde ao modo 

ScanSAR Wide, que possui uma resolução de 100 metros e uma cobertura de 500 x 

500 km. O ângulo de incidência varia de 10 a 22°, para o modo Extended Low, até a 

faixa de 52 a 58°, no modo Extended High. O radar opera na banda C, com 

comprimento de onda de 5,6 cm, frequência de 5,3 GHze polarização HH. 

  



28 
 

 
Figura 3.3 -  Modos de imageamento do RADARSAT-1 (Fonte: www.asc-csa.gc.ca). O 

ângulo de incidência é definido pelo pulso do radar e a normal à 

superfície do terreno. 

 

O sistema RADARSAT-1 possui visada sempre à direita. Assim, em órbita 

ascendente, ilumina para o leste; quando essa for descendente, a visada será para 

oeste (Figura 3.4). O satélite opera com uma inclinação de 98,6°, órbita síncrona com 

o sol e em uma altitude de 798 km. Cada órbita tem um período de 100,7 minutos e 

uma resolução temporal de 24 dias. Entretanto, a flexibilidade dos modos de 

imageamento confere ao sistema a capacidade de maiores períodos de revisita a uma 

determinada área de interesse. 

  

Projeção da Trajetória 
do Satélite no Terreno 

Visada para Direita 

Modos de Imageamento 

Ângulo de Incidência 
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Figura 3.4 – Órbitas ascendente e descente do RADARSAT-1  e suas respectivas 

visadas (Fonte: www.asc-csa.gc.ca). 
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3.3) Detecção de Óleo no Mar por Radar 
 

3.3.1) Princípio Físico 
 

 Dentre os fatores que controlam a interação do sinal de radar com a superfície 

oceânica, podem ser citados: (1) a rugosidade da superfície, (2) a interação do sinal 

com ondas em diferentes escalas e (3) a presença de óleos na superfície marinha 

(Holt, 2005). 

 

A rugosidade da superfície oceânica pode ser analisada na perspectiva de 

multiescalas. A micro-escala refere-se à rugosidade superficial conferida por ondas de 

pequeno comprimento de onda e períodos curtos. As escalas maiores compreendem 

ondas de dimensões métricas, que representam feições como vórtices, meandros e 

ondas internas. As ondas de menor escala são produzidas pela fricção que o vento 

provoca na superfície do oceano, as quais podem ser subdivididas em ondas capilares 

e ondas curtas de gravidade, também denominadas ondas Bragg (Mouchot & Garello, 

1998). O espalhamento Bragg decorre da ressonância, em um determinado 

comprimento de onda, com o pulso incidente do radar. Tal condição pode ser obtida 

através da equação a seguir: 

 

  (Equação 3.4) 

 
em queλ  é o comprimento de onda do radar, λ  é o comprimento de onda 

Bragg,  é a ordem de ressonância e  é o ângulo de incidência. 

 

 Nesse sentido, o vento é o principal modelador das feições oceânicas 

observadas nas imagens de radar. Em uma dada faixa de velocidade do vento, 

acontece a formação dessas ondas capilares superficiais. Caso contrário, na ausência 

de vento, ou quando esse ocorre fora da faixa de velocidade que propicia o seu 

surgimento, essa ondas são suprimidas. Segundo Staples & Hodgins (1998), tais 

ondas são suprimidas com velocidade do vento abaixo de 3 m/s. 

 

A rugosidade superficial provocada pelas ondas Bragg, portanto, é o principal 

fator que resulta no retroespalhamento do pulso incidente de radar na superfície do 

mar. Ela faz com que as áreas rugosas se apresentem em tons cinza-claro. De 
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maneira análoga, com a ausência de vento, as ondas capilares não se formam, dando 

origem a uma superfície mais lisa que, quando ocorre a incidência da radiação 

eletromagnética na faixa de microondas, apresenta um comportamento próximo à 

reflexão especular. Nesse caso, o baixo retorno provocará, nas imagens SAR regiões 

de tons escuros. Áreas extensas com esse tipo de tonalidade são típicas de ocorrência 

de baixo vento. 

 

A presença de óleo na superfície oceânica faz com que ondas Bragg sejam 

atenuadas. Assim, áreas com filmes de óleo, em ambiente marinho, têm baixo 

retroespalhamento em razão da reflexão especular, apresentando tons escuros nas 

imagens SAR. O esquema delineado na Figura 3.5 exemplifica tal comportamento. 

 

 
Figura 3.5 - Interação da onda eletromagnética emitida pelo radar em uma superfície 

marinha com e sem a presença de óleo (adaptado de Souza, 2006). 

 
Além das condições ambientais, os parâmetros do sistema SAR empregado 

são igualmente determinantes para a identificação de áreas com óleo na superfície 

oceânica, tais como o comprimento de onda, a polarização e o ângulo de depressão.  

 

Gade et al. (2008) indicaram a frequência do sensor como principal parâmetro 

determinante para a melhor detecção de superfícies com óleo, quando comparadacom 
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a polarização. Quanto à polarização, maior eficiência vem sendo obtida com a 

polarização HH, tanto para a banda X quando a banda C (Migliaccio et al, 2005). 

Entretanto, Kim et al. (2010) relatam maior eficiência na detecção de óleo com sensor 

na banda X e polarização VV,em comparação com outros sensores quando 

comparada a outros sensores operando na banda C e polarização HH.De uma 

maneira geral, a banda C e a polarização HH, como no RADARSAT-1, vem sendo a 

combinação mais empregada. O ângulo de incidência é outro parâmetro de influência 

fundamental na detecção do óleo por sistemas SAR. À medida que o ângulo de 

incidência diminui, aumenta o retorno do sinal da superfície do mar. De maneira 

contrária, em ângulos de incidência muito elevados, ocorre menor contribuição ao sinal 

de retorno, o que resulta em falta de contraste entre a superfície com óleo e suas 

vizinhanças. Segundo Miranda et al. (2004), o sistema RADARSAT-1 propicia melhor 

contraste na faixa de 20° e 40°. Esses mesmos autores destacam a importância da 

combinação do ângulo de incidência, da largura da faixa imageada e da resolução 

para a eficiente detecção de seeps a custos competitivos e citam o modo Wide 1 

desse sistema como o mais indicado. 

 

3.3.2) Vantagens e Limitações do Uso de Radares 
 

O monitoramento de óleo empregando radares imageadores no ambiente 

marinho apresenta algumas vantagens em relação ao uso dos sistemas ópticos. Além 

da forma de detecção de óleo tomando por base a rugosidade superficial, o fato de ser 

um sensor ativo possibilita que o SAR opere nos períodos diurnos e noturnos, 

possibilitando um monitoramento prolongado de óleo na superfície oceânica. Outra 

vantagem já citada refere-se do fato de o sensor não ser sensível à cobertura por 

nuvens, o que frequentemente ocorre com sensores ópticos. 

 

A principal desvantagem em relação aos sistemas ópticos decorre do fato de 

que o comprimento de onda em tais sensores, na faixa do visível até o infravermelho, 

de pequeno comprimento de onda, interage com os componentes químicos e 

biológicos dos alvos. A variação da intensidade com que a radiação solar é refletida ao 

longo do espectro eletromagnético consiste no principal indicador da natureza dos 

alvos. A refletância dos objetos na superfície terrestre ao longo do espectro 

eletromagnético é denominada assinatura espectral e permite inferir a constituição 

química e biológica dos alvos detectados (Ponzoni & Shimabukuro, 2010). 
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Os sistemas SAR, ao contrário são capazes de traduzir no sinal retroespalhado 

informações referentes às características geométricas e da constituição física dos 

alvos. Assim, a identificação deles depende de uma abordagem multi-sensor na busca 

de uma convergência de evidências. Os valores do retroespalhamento do radar não 

são correlacionados com o tipo de óleo nem com sua espessura. Assim, a principal 

limitação do uso de radares para monitoramento de exsudações de óleo é que esses 

sistemas não permitem a identificação das características químicas do alvo imageado. 

 

3.3.3) Falsos Alvos 
 

Um aspecto importante a ser considerado no monitoramento de óleo são os 

falsos alvos, também citados na literatura como spills look-a-likes. Trata-se de feições 

oceânica típicas que possuem a mesma capacidade de atenuar ondas capilares, 

reproduzindo tons escuros nas imagens de radar e contendo baixos valores de DN 

(números digitais) associados à amplitude do sinal de retorno. Como descrito na seção 

anterior, a ambiguidade da natureza dos alvos escuros nas imagens de radar exige 

que trabalhos operacionais com esses dados sejam acompanhados por informações 

meteo-oceanográficas auxiliares, capazes de agregar valor à interpretação. Alguns 

exemplos de alvos que atenuam a rugosidade da superfície do mar e apresentam o 

mesmo aspecto visual das manchas de óleo são mostrados a seguir. 

 

Liberação de óleo de produção em plataformas e descarte de embarcações 

 

Especial cuidado deve ser tomado no estudo de exsudações de óleo em 

regiões com intenso tráfego de embarcações e presença de plataformas, visto que 

esses locais são sujeitos à poluição advinda da produção petrolífera ou limpeza de 

tanques. Geralmente, a origem de tais derrames (spills) está associada a pontos 

brilhantes nas imagens de radar, pois, devido à forma geométrica das plataformas e 

embarcações, compostas por triedos e diedros, há intensa reflexão do sinal para a 

antena do radar através do mecanismo de double-bounce. Na Figura 3.6, são 

observadas evidências de plataformas ou embarcações associadas a uma mancha de 

óleo. 
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Figura 3.6 - Imagem RADARSAT-1, no módulo ScanSar Narrow, obtida em órbita ascendente, 

no dia 13 de agosto de 2003. No centro da imagem, há um derramamento de óleo 

advindo de embarcação ou de plataforma marítima. O mecanismo de double-

bounce realça a resposta dos alvos antrópicos na imagem RADARSAT-1. 
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Filmes Biológicos 

 

Filmes biológicos são relacionados a elevadas taxas de atividade proveniente 

de plâncton ou algas. Eles formam extensas camadas delgadas, que se acumulam na 

superfície do oceano. Sua ocorrência geralmente está associada a regiões costeiras e 

a zonas de ressurgência, as quais trazem nutrientes para zonaseufóticas. A 

composição das substâncias orgânicas suspensas na superfície marinha varia entre 

proteínas, lipídeos e ácidos associados à matéria orgânica. Embora em sua 

constituição não predominem necessariamente lipídeos, a elevada concentração de 

moléculas com extensas cadeias de carbônicas nesses filmes faz com tais 

substâncias tenham baixa solubilidade em água e elevada atração intermolecular. 

Essas propriedades conferem às citadas substâncias um efeito atenuante sobre ondas 

capilares. Em sua pesquisa de doutorado, Bentz (2006) identificou uma extensa feição 

escura, em uma imagem ScanSar Narrow do RADARSAT-1, similar a um derrame de 

óleo. Entretanto, observações in situ mostraram que tal fenômeno era, na realidade, 

um proeminente bloom de algas, próximo à região do Cabo de São Tomé, em Campos 

(RJ), como pode ser observado nas Figuras 3.7 e 3.8. 
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Figura 3.7 - Imagem RADARSAT-1, no modo ScanSar Narrow, obtida em órbita ascendente no dia 03 

de abril de 2002, às 21:11 GMT. Em destaque, a mancha identificada por Bentz (2006) (A) 

e fotos obtidas por observações em campo (B). GMT: Greenwhich Mean Time. 

 

 
Figura 3.8 - Imagem RADARSAT-1, no modo ScanSar Narrow, obtida em órbita ascendente e adquirida 

no dia 26 de janeiro de 2003. (A) e (B) sãozooms nas feições interpretadas como 

proliferação de algas. 
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Regiões de baixa intensidade de vento 

 

 Como já anteriormente discutido, a ação do vento condiciona a rugosidade da 

superfíciedo oceano e, consequentemente, a ocorrência de feições de tonalidade 

escuras nas imagens SAR. A visualização do óleo na superfície marinha só é possível 

se existir uma faixa de velocidade de vento adequada. A velocidade mínima que 

permite essa detecção tem o valor de 3 m/s. Regiões com velocidade de vento 

inferiores a esse limiar apresentam-se também com tonalidade escura nas imagens de 

radar, o que impossibilita a distinção de manchas de óleo. Em situação de ventos mais 

intensos, com velocidades acima de 8 m/s, já ocorre uma rugosidade excessiva da 

superfície do mar, diminuindo o contraste entre a mancha de óleo e suas vizinhanças. 

A estimativa da velocidade do vento é possível pelo auxílio de outros sensores, como 

o escaterômetro. Outra forma possível de se extrair a velocidade vento é através da 

própria imagem de radar. A Figura 3.9 apresenta um exemplo de feições escuras em 

uma imagem de radar como resultado da baixa intensidade do vento. 
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Figura 3.9 - Imagem RADARSAT-1,modo ScanSar Narrow, obtida em órbita descendente no 

dia 14 de junho de 2003. Na parte superior da figura, se observa feição escura, 

típica de baixa intensidade do vento. Dados de velocidade do vento (m/s), obtidos 

pelo satélite QuikSCAT, na parte inferior da figura, exibem uma região com baixa 

intensidade, às 08:33 GMT, no dia 14 de junho de 2003, aproximadamente 

coincidente com feições de baixo retorno na imagem SAR. GMT: Greenwhich 

Mean Time.  
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Células convectivas 

 

 As células convectivas são típicas de zonas tropicais e causam pronunciada 

influência na superfície marinha. Tais feições são perceptíveis nas imagens SAR pelos 

seguintes efeitos: (1) devido à atenuação da rugosidade provocada na superfície do 

oceano pela chuva; (2) na atmosfera, pelo espalhamento volumétrico e atenuação das 

micro-ondas pelas gotas de chuva, fenômeno que é mais pronunciado nos 

comprimentos de onda menores (bandas K e X); (3) pelo aumento da rugosidade da 

superfície do mar com resultado do downdraft (movimento descente do ar). 

 

 A chuva modifica a potência de densidade espectral das ondas Bragg ao 

alterar a rugosidade superficial de duas maneiras: (1) a colisão das gotas de chuva 

sobre a superfície do oceano e (2) pelo efeito de ventos ascendentes que percorrem a 

longitudinalmente a célula convectiva e se espalham na superfície. 

 

 A presença de uma célula convectiva reproduz na imagem de radar uma feição 

de padrão circular, com uma borda fina interior em tonalidades brilhantes e centro de 

tonalidade escura, onde há baixo valor de retroespalhamento (Figura 3.10). 
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Figura 3.10 - Imagem RADARSAT-1, módulo ScanSar Narrow, obtida em órbita 

descendente e no dia 03 de abril de 2003. No retângulo envolvente, 

observa-se feição interpretada como células convectivas. 
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Zonas de Ressurgência 

 

 A detecção de zonas de ressurgência é possível por estas estarem associadas 

a processos termais e biogênicos, os quais resultam em redução da rugosidade 

superficial e supressão das ondas Bragg. No primeiro caso, a redução da rugosidade é 

provocada pela emergência de água com baixa temperatura, para a qual a interface 

oceano-atmosfera é mais estável. No segundo, decorre da subsequente proliferação 

de filmes biológicos, que surgem pela maior concentração de nutrientes nesses locais, 

(Figura 3.11). 

 

 No primeiro processo, a camada de água superficial, de menor temperatura, 

será menos sensível à ação do vento em relação às regiões vizinhas que não 

apresentam ressurgência. Assim, é possível a identificar zonas de ressurgência em 

imagens SAR pelo aparecimento de regiões com tonalidade escura e baixo valor do 

coeficiente de retroespalhamento. 

 

 No segundo processo, a ressurgência ocorre associada ao crescimento de 

filmes biológicos, seja derivado de algas ou fitoplâncton. As águas mais frias que 

emergem têm maior concentração de nutrientes, recebem maior incidência de luz 

solar, o que propicia o crescimento biológico. Tais filmes biológicos também reduzem 

a rugosidade da superfície do mar. 
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Figura 3.11 - Imagem RADARSAT-1, modo ScanSar Narrow, obtida em órbita 

ascendente no dia 16 de janeiro de 2003. Na parte central da cena, há 

uma zona de ressurgência identificada no retângulo envolvente. Dados 

de temperatura da superfície marinha, obtidos pelo sensor MODIS, 

demonstra que a região é constituída por águas frias. 
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3.4) Análise Espacial e Lógica Fuzzy 

 
A análise espacial consiste em compreender a distribuição na superfície 

terrestre de dados oriundos de fenômenos ocorridos no espaço. Sua ênfase é 

mensurar propriedades e relacionamentos, levando em conta a localização dos 

fenômenos em estudo (Câmara et al., 2001). Ao associarmos esses fenômenos, 

através de um banco de dados e de uma base geográfica, utilizando um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), é possível a visualização conjunta das variáveis e dos 

padrões espaciais a eles associadas em uma linguagem cartográfica. 

 

 Estudos que tratam de análise espacial de fenômenos são elaborados em 

diversos campos científicos. Nas Geociências, especificamente, um determinado 

fenômeno está associado a dois tipos de incerteza, estocástica e sistêmica. A primeira 

ocorre pela ausência de informação e é possível de ser corrigida quando o modelo de 

dados é bem conhecido e sua distribuição estatística é bem definida. As incertezas 

sistêmicas não são estatísticas e sim diretamente relacionadas ao modelo. Decorrem 

principalmente do fato de que fenômenos naturais são marcados pela incerteza de 

seus parâmetros (Porwal et al., 2003). Essa incerteza emerge em situações como a 

definição do limite exato entre duas classes espaciais. Essa identificação pode ser 

vaga e imprecisa, sendo mais factível a determinação de um grau de incerteza da 

ocorrência de cada variável espacial na faixa transicional que as divide. Nesses casos, 

a utilização da lógica convencional, que confere a cada variável um único valor 

associado a uma única classe, pode gerar erros ou falsas interpretações. Uma 

abordagem alternativa e classicamente empregada para analisar tais tipos de 

fenômenos, que são recorrentes em geologia, seria a incorporação da teoria dos 

conjuntos fuzzy para integração dos dados (Demicco & Klir, 2004). 

 

Zadeh (1975) propôs a lógica fuzzy, ou lógica multivalores, com a finalidade de 

lidar com conceitos inexatos. Tal abordagem consiste em um sistema lógico para 

desenvolver modelos com base no raciocínio humano, cujo processo cognitivo, apesar 

de menos preciso, é fiel à aproximação dos resultados. O conhecimento humano é 

estruturado em regras com a forma SE-ENTÃO, com as quais são mapeadas funções 

multivariadas, relacionando variáveis de entrada com variáveis de saída. Essa função 

é um produto cartesiano, definido como um conjunto de pares ordenados em dois ou 

mais conjuntos. Dessa maneira, a lógica fuzzy é capaz de resolver problemas para os 

quais outros métodos convencionais, baseados em lógica bi-valente e na teoria da 



44 
 

probabilidade, não são adequados, visto que, nem sempre uma análise precisa da 

classe é possível (Kecman, 2001). Com o emprego de conjuntos ou classes fuzzy, é 

possível delinear graus intermediários entre seus membros. Tal enfoque abre a 

possibilidade de analisar esses sistemas tanto qualitativamente quanto 

quantitativamente, uma vez que as variáveis assumam valores dentre as 

possibilidades de um conjunto fuzzy (Burrough & McDonnell, 2008). 
 
 
3.4.1) Conjuntos Crisp e Fuzzy 
 
 Existem três maneiras de se definir um conjunto: (1) pela enumeração de seus 

elementos, ou seja, quando se lista os elementos a ele pertencentes; (2) por uma 

propriedade ou por uma proposição que é satisfeita por seus elementos; nesse tipo de 

representação, o valor da função característica, se verdadeira ou falsa, depende do 

valor de verdade do seu predicado; (3) por uma função característica  , que 

discrimina quais elementos  são ou não pertencentes a um determinado conjunto 

. Esse último caso é expresso por: 

 

 
 (Equação 3.5) 

 

 

 A expressão acima emprega o conceito clássico de conjuntos. Por sua vez,  o 

conjunto fuzzy é uma extensão desta formulação através da definição de uma função 

de pertinência, que determina o quanto o objeto u pertence ao conjunto A: 

 

  (Equação 3.6) 

 

 A teoria clássica de conjuntos nos diz que elemento pertence ou não pertence 

a um determinado conjunto. Além disso, a função que mapeia essa relação é 

denominada função característica. Em um conjunto fuzzy, que representa uma 

extensão do conceito dos conjuntos clássicos, um determinado elemento pertence a 

um conjunto segundo um determinado grau de pertinência. A função que delimita essa 

relação é denominada função pertinência. A representação gráfica de ambos 

conceitos encontra-se na Figura 3.12. 
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Figura 3.12 - Representração gráfica do conjunto crisp e fuzzy (adaptado de Evsukoff, 2010) 

 

 Os conjuntos crisps admitem apenas funções de pertinência binárias, ou seja, 

um indivíduo pertence ou não a um determinado conjunto. A linha vermelha tracejada 

indica o valor u’ como limítrofe para a distinção entre os dois conjuntos. Para valores 

inferiores a u’ e Y , os membros não pertencem ao conjunto, ao passo que, para 

valores superiores a u’, os membros pertencem ao conjunto com grau máximo de 

pertinência, ou seja, Y=1. No conjunto fuzzy, a função de pertinência tem valores no 

intervalo . No exemplo acima, observa-se que, numa faixa de valores incluindo u’, 

delimitados por um limite inferior, Li,e superior, Ls, intervalo esse denominado de faixa 

de transição, a função de pertinência, , tem valores flexíveis e contínuos. Cada 

membro nessa faixa pertencerá ao conjunto com certo grau de pertinência. 

 

 Tendo como referência o conhecimento humano, o grau máximo de pertinência 

de uma dada função será 1. Todavia, a função de pertinência não necessariamente 

alcançará sempre o seu valor máximo. Quando isso acontece, ocorre uma função não 

normal e, do contrário, uma função normal. É muito comum que as variáveis de saída 

do sistema fuzzy, denominadas output, sejam não normais e que as de entrada, 

designadas como input, sejam normais (Kecman, 2001). 
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 A função de pertinência possui um importante papel em descrever o 

comportamento de uma variável em um determinado contexto, pois sua forma será 

distinta para cada caso. Uma função trapeizodal, por exemplo, em relação a uma 

triangular, permite que um maior número de membros pertença ao grau máximo de um 

determinado conjunto. Por sua vez, no caso da triangular, um único valor é possível 

para que o membro apresente pertinência máxima em relação a tal conjunto. A 

inclinação das laterais das funções lineares também exercerá influência direta no 

intervalo da faixa de transição. Além de funções triangulares e trapezoidais, acima 

citadas, a funções senoidal e gaussiana são também muito utilizadas (Meirelles et al., 

2007). 

 

 Ainda com relação às funções de pertinência, vale mencionar que as mesmas 

ainda podem sofrer partição ou discretização, aumentando, dessa forma, o número de 

conjuntos para uma mesma faixa de valores. Uma discretização forte deve ser uma 

função de pertinência convexa e continua por partes, normalizada e que não contenha 

mais de duas funções de pertinência sobrepostas. Quanto maior a discretização, mais 

fina a granularidade da informação, visto que ocasiona resultados mais precisos, 

porém seguidos de menor generalização. Do contrário, com menos partição, os 

resultados perdem em precisão e se apresentam mais generalizáveis. 
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3.4.2) Operações em Conjuntos Fuzzy 
 

 De maneira similar às operações nos conjuntos clássicos, é possível realizar 

operações nos conjuntos fuzzy. As três operações mais comuns e usadas são: 

complemento, interseção e união. 

 

 a) Complemento: ao contrário do conjunto crisp, em conjuntos fuzzy, a 

interseção com seu complemento não resulta em um conjunto vazio e a união 

representa um conjunto universo: 

 

  (Equação 3.7) 

 
 b) Interseção: a interseção é obtida em conjuntos fuzzy, similarmente em 

conjuntos crisps, pelo operador “mínimo”: 

 

  (Equação 3.8) 

 
 c) União: a união é obtidaem conjuntos fuzzy, similarmente em conjuntos 

crisps, pelo operador “máximo”: 

 

  (Equação 3.9) 

 
 d) Produto algébrico: para interseção, uma alternativa ao operador mínimo é o 

produto algébrico: 

  (Equação 3.10) 

 
 Os valores de pertinência tendem a ser muito pequenos quando se utiliza esse 

ultimo operador, pelo efeito de se multiplicar muitos números menores que 1. 

Alternativamente, a soma algébrica sempre obtém um valor maior ou igual ao valor de 

pertinência fuzzy de entrada (Meirelles et al., 2007), como segue abaixo. 
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 e) Soma algébrica: operador complementar ao produto algébrico: 

  (Equação 3.11) 

 
 As operações supracitadas são derivadas da teoria dos conjuntos clássicos e 

trabalham com conjuntos definidos em um mesmo universo. As operações baseadas 

em normas e co-normas triangulares constituem uma classe geral de operadores de 

união e interseção, os quais podem operar conjuntos em universos distintos. Tal 

classe é formada por operadores de dois argumentos t ou s, ou seja: [0,1]² → [0,1], 

que satisfazem as condições de comutatividade, associatividade e monotonicidade, 

atendendo ainda a condições de contorno, conforme descritas na Tabela 3.2 (Delgado, 

2002). 

 

 Normas-t Normas-s 

Comutatividade a t b = b t a; a s b = b s a; 

Associatividade a t (b t c) = (a t b) t c; a s (b s c) = (a s b) s c; 

Monotonicidade Se a ≤ b e c ≤ d então, 

a t c ≤ b t d; 

Se a ≤ b e c ≤ d então, 

a s c ≤ b s d; 

Condições de Contorno 0 t a = 0; 1 t a = a 0 s a = a; 1 s a = 1 

Tabela 3.2: Condições para normas-t e normas-s (adaptado de Delgado, 2002) 
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3.4.3) Inferência Geográfica com Lógica Fuzzy 

 

 A inferência espacial consiste na combinação de dados espaciais de diferentes 

fontes e formas de representação, assim como em sua posterior análise, com o intuito 

de prover ao usuário final informação geográfica para tomada de decisão. O processo 

de integração de dados resulta da aplicação de uma função nos dados de entrada que 

produz, como saída, dados classificados. A distinção entre os modelos ocorre pela 

natureza da função, que pode ser obtida por modelos teóricos, quando oriundos de 

conhecimentos em um determinado campo científico, ou então derivada de modelos 

empíricos. 

 

 Os modelos empíricos são desenvolvidos através de duas abordagens. Na 

primeira, preconiza-se que os critérios de classificação dos dados tem por base o 

prévio conhecimento de um especialista. Essa abordagem enfatiza a lógica como 

ferramenta para representar a convicção assegurada pelo agente. Além disso,  a 

função de pertinência é definida subjetivamente, com base no conhecimento e na 

experiência adquirida com a prévia exploração dos dados. Na segunda abordagem, a 

principal fonte de conhecimento são os próprios dados, sem utilizar a lógica como uma 

ferramenta do modelo e definindo a classificação pela própria distribuição estatística 

dos dados observados. A primeira abordagem é apresentada, na literatura, como 

knowledge driven, modelos baseado em conhecimento, e a segunda é denominada 

modelo baseado em dados, data driven (Porwal et al., 2003; Moreira, 2001). 

 

Porwal et al. (2003) afirmam que a lógica fuzzy quebra esse paradigma, ao 

romper o limite entre as duas abordagens anteriormente citadas. Por sua vez, pode 

tanto ser idealizada a partir de regras que representam o conhecimento, quanto por 

funções de aproximação descrevendo os dados. O uso da lógica fuzzy em sistemas de 

informação geográfica foi apresentado por Burrough & McDonnell (1998), em ambas 

abordagens (knowledge driven e data driven). Em referência aos modelos baseados 

em conhecimento, foco desse trabalho, os mencionados autores apresentam o modelo 

de importação semântica (Semantic Import Approach). Esse modelo se baseia na 

importação do conhecimento humano pela introdução de funções de pertinência e de 

formas de integração, conforme critérios estabelecidos por um especialista. O 

resultado de tal método são mapas com limites difusos, cujo grau de transição entre 

domínios tem influência direta da observação do especialista. 
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4) Materiais e Métodos 
 

4.1) Materiais 
 

4.1.1) Dados RADARSAT-1 
 

Foram utilizadas 277 imagens RADARSAT-1, no formato CEOS (Comittee of 

Earth Observation Satellite) e disponíveis em CD ROM, para a realização do trabalho. 

O período total que as imagens abrangem é de 533 dias, iniciando a aquisição no dia 

25 de março de 2002 e finalizando em 18 de setembro de 2003. Os modos de 

operação empregados foram: ScanSar Narrow A (SNA),ScanSar Narrow B (SNB) e 

Extend Low (L). As características de cada modo são listadas na Tabela 4.1. 

 

 
A obtenção das imagens compreendeu o intervalo sucessivo em torno de um 

dia, o que propiciou elevada resolução temporal. A área de cobertura nominal de cada 

modo de aquisição, no entanto, é inferior à área total da porção offshore da Bacia de 

Campos. Essa limitação foi superada pela distribuição espacial dos frames das 

imagens, abrangendo alternadamente as suas porções norte, sul e central. O frame de 

cada imagem possui coordenadas distintas, no conjunto de dados, havendo 

sobreposição dos mesmos em alguns casos. A Figura 4.1 ilustra a distribuição de 

alguns frames das imagens, mostrando que a extremidade sul da Bacia de Campos 

não foi contemplada pelo imageamento do satélite RADARSAT-1. 

 

A aquisição ocorreu no período matutino, utilizando a órbita ascendente, e 

noturno, em órbita descendente, no horário GMT em torno de 08:00 e 21:00, 

respectivamente. A sigla GMT corresponde a Greenwich Mean Time. 
 

 

Modo de 
Operação 

Área de 
Cobertura 

Nominal (km) 

Resolução 
(m) 

Posição 
do Feixe 

Faixa do 
Ângulo de 

Incidência (°) 

Res. 
Radiométrica 

(bits) 

N. de 
Imagens 

SCANSAR 
NARROW A 

300 x 300 50 SNA 20 – 40 8 bits 80 

SCANSAR 
NARROW B 

300 x 300 50 SNB 31 – 46 8 bits 106 

EXTENDED 
LOW 

170 x 170 35 L 10 – 23 16 bits 90 

Tabela 4.1 – Características dos modos de aquisição RADARSAT-1 usados no trabalho 
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                     Figura 4.1 - Distribuição de frames representando a cobertura das imagens RADARSAT-1 para

MG 

RJ 
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4.1.2) Dados Meteo-oceanográficos 
 

4.1.2.1) Dados MODIS 
 

 O sensor MODIS, a bordo das plataformas orbitais Aqua e Terra vem sendo 

empregado, desde seu lançamento, no ano de 2000, para aplicações terrestres, 

marinhas e atmosféricas. Quando utilizado para o monitoramento oceanográfico, 

permite a aquisição de dados para a confecção de cartas referentes à cor do oceano. 

Os produtos MODIS apresentam três níveis de processamento: nível 1 (L1A e L1B), 

nível 2 (L2) e os mapas globais em nível 3 (L3), todos armazenados em formato hdf 

(Hierarchical Data Format). Aqueles obtidos pela plataforma Aqua e empregados para 

estudos da cor do oceano correspondem aos níveis 2 e 3. 

 

 Na presente dissertação, foram empregadas as seguintes cartas derivadas de 

dados dos sensores MODIS: (1) Temperatura de Superfície Marinha, (2) Temperatura 

de Topo de Nuvem e (3) Concentração de clorofila-a. 

 

- Temperatura da Superfície Marinha (TSM) 

 

 A Temperatura de Superfície Marinha (TSM) é obtida através das bandas 

referentes ao infra-vermelho termal do sensor MODIS. Tal produto fornece 

informações sobre a evolução no espaço e no tempo de zonas de ressurgência, 

correntes marinhas e frente oceânicas. 

 

- Cartas Temperatura do Topo de Nuvens (TTN) 

 

  A Temperatura do Topo de Nuvens (TTN) é obtida através das bandas 

correspondentes ao infravermelho termal do sensor MODIS. Temperaturas abaixo de - 

40°C são indicativas de células de chuva associadas a nuvens do tipo Cumulus 

nimbus, as quais reproduzem feições nas imagens de radar semelhantes a manchas 

de óleo, tendo em vista que atenuam as ondas capilares na superfície do mar. 

 

- Concentração de clorofila-a (CCC) 

 

 São mapas em formato matricial, cujas células contêm uma estimativa da 

concentração de clorofila-a, que compreende um intervalo entre 0,015 e 64,00 . 

Tal valor é obtido pela aplicação de um algoritmo empírico denominado OC3M, que 
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calcula os teores de clorofila-a com base na reflectância medida pelo sensor MODIS 

entre os comprimento de onda de 0,443 e 0,490 , na faixa do visível. 

 

4.1.2.2) Dados QuikSCAT 
 

 O escaterômetro SeaWinds, a bordo do satélite QuikSCAT, é um sensor que 

transmite pulsos na faixa de microondas em direção à superfície do oceano e, em 

seguida, mede a potência retroespalhada, a qual é associada à condição de 

rugosidade. No ambiente marinho, esse parâmetro pode ser correlacionado com a 

velocidade e direção do vento a 10 metros de altura. Tais dados são utilizados para a 

confecção de cartas de velocidade do vento, que consistem em mapas no formato 

matricial representativos da velocidade do vento e de sua direção.  
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4.1.3) Dados Vetoriais 

 

O Bando de Dados de Exploração e Produção (BDEP), criado em 2000 pela 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), em parceria com o Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), é empregado para o armazenamento e divulgação de dados técnicos e 

informações sobre bacias sedimentares brasileiras. 

 

Dentre as informações contidas no seu acervo, constam dados de poços, 

dados sísmicos e de métodos não-sísmicos, tais como gravimetria, magnetometria, 

gamaespectrometria e levantamentos eletromagnéticos. 

 

Para a presente dissertação, foram descarregados no sítio da referida agência 

os polígonos correspondentes a blocos de exploração e a campos de produção, 

ambos já ilustrados na Figura 2.4 
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4.1.4) Informações de Geofísica e Geologia 
 
- Mapa de Contorno Estrutural do Topo do Sal 

 

O Mapa de Contorno Estrutural do Topo do Sal ilustra a profundidade do topo 

da sequência evaporítica em quase toda a extensão das Bacias de Campos, Santos e 

Espírito Santo, conforme o trabalho de Demercian et al. (1993). Nessa pesquisa, 

linhas sísmicas regionais foram digitalizadas ao longo de um percurso total de 30.400 

km, sendo tal resultado interpolado numericamente. O procedimento de interpolação 

foi induzido de modo a favorecer contornos circulares, o que ressalta o formato de 

diápiros de sal. A região que concentra os diápiros de sal foi mapeada e apresentada 

em forma de polígono. 

 

 - Imagem Batimétrica 

 

Os dados batimétricos e altimétricos são de domínio público e ficam 

disponibilizados no sítio do programa ETOPO5 (Earth Topography – 5 minutes). 

(http://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.cgi). As informações referentes a este 

programa foram reunidas a partir de diferentes fontes. A batimetria oceânica foi 

compilada pelo U. S. Naval Oceanographic Office, ao passo que os dados altimétricos 

foram compilados por órgãos e agências de diferentes partes do mundo. As 

informações batimétricas e altimétricas disponíveis nesta base de dados estão 

espaçadas em intervalos de 5 minutos de latitude por 5 minutos de longitude, 

fornecidas em arquivos no formato XYZ. Para este estudo, os dados foram obtidos 

entre os pares de coordenadas 52° de longitude (oeste) 14° de latitude (norte) e 30° 

de longitude (leste) 36° de latitude (sul), conforme shapefile disponível na internet.  

 

 - Feições Geológicas 

 

Foram utilizadas as seguintes feições lineares: o limite entre crosta oceânica e 

crosta continental (1) e a linha de charneira pré-aptiana(2).  
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4.2) Métodos 
 

4.2.1) Etapa 1: Processamento digital das imagens e identificação de feições 
indicativas de exsudação de óleo 
 

As imagens RADARSAT-1 aqui utilizadas encontram-se disponíveis em CD-

ROM no formato CEOS. Os metadados referentes a cada imagem, tais como data de 

aquisição, hora de aquisição, sentido da órbita, coordenada dos vértices, tipo de 

produto e modo de imageamento, foram reunidos na tabela apresentada no Anexo 

1.Em seguida, foi realizada a extração das imagens no formato PIX para seu posterior 

processamento digital no softwarePCI Geomatics 8. O fluxograma da etapa de 

processamento digital e interpretação das imagens está disponível na Figura 4.2. 

 

As imagens apresentaram brilho decrescente no sentido do near range(alcance 

próximo) em direção ao far range(alcance distante), o que implicou no uso do filtro 

APC. Esse algoritmo realiza um balanço radiométrico na imagem de radar, com intuito 

de compensar a não uniformidade na iluminação no sentido do near range para o far 

range, que ocorre em função do padrão da antena. 

 

Após a correção do padrão de antena, foi aplicado à imagem o algoritmo 

FFROST, que consiste em um filtro adaptativo para suavizar ruídos em imagens de 

radar provocada pelo speckle. Esse fenômeno consiste em ruído granular que é 

inerente às imagens de radar e degrada a qualidade dos dados. Ele resulta de 

flutuações aleatórias do sinal de retorno devido a interferências destrutivas e 

construtivas do pulso eletromagnético que chega à antena. 

 

Com a conclusão dos tratamentos acima referidos, procedeu-se a re-

amostragem de pixel com o algoritmo IAVG. Essa etapa do processamento consiste 

na aplicação de uma máscara de 3x3, de modo a modificar a dimensão do pixel e 

favorecer as demais etapas pela diminuição do tamanho do arquivo da imagem. 

 

Na etapa de georreferenciamento dos dados, definiu-se para o sistema de 

coordenadas a projeção UTM (Universal Transverse Mercator), Zona 24°S e 

DatumWGS84 (World Geodetic System 1984). As imagens no formato CEOS são 

fornecidas já georreferenciadas, necessitando apenas modificar sua orientação com 

relação ao norte geográfico, dependendo do sentido da órbita, se ascendente ou 

descendente. 
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Figura 4.2 - Fluxograma de atividades envolvendo o processamento digital do conjunto de 

dados RADARSAT-1 

 

 A etapa seguinte consta da análise visual dos dados, no software PCI 

Geomatics 8. Nessa etapa, foi efetuada a interpretação visual das feições 

possivelmente indicativas de exsudações de óleo presentes nas imagens RADARSAT-

1. A interpretação de taisfeições como exsudações de óleo levou em consideração o 

contexto em que as mesmas ocorriam, ou seja, se associadas ao deslocamento de 

alguma embarcação ou se espacialmente relacionadas com algum fenômeno meteo-

oceanográfico. Para tanto, foram consultados os dados dos sensores MODIS e 

SeaWinds. Esse procedimento teve comoobjetivo eliminar falsos alvos. Para favorecer 

a visualização e o diagnóstico das citadas feições, foram aplicados recursos de realce 

de contraste nas imagens RADARSAT-1, os quais proporcionaram maior destaque 

aos alvos estudados. Para cada alvo, determinou-se o contraste que melhor delimitava 

a feição e gerou-se uma LUT (Look Up Table), que foi usada como entrada na etapa 

de classificação não supervisionada da imagem. 

 

A identificação e extração final da feição interpretada como exsudação de óleo 

foi efetuada com o algoritmo de classificação textural USTC(Unsupervised 

Semivariogram Textural Classifier), que delimitou o polígono correspondente às 

feições estudadas. Tal algoritmo emprega a função semivariograma como um descritor 

de textura, considerando o valor do pixel no contexto de seus vizinhos. Esse 
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classificador é determinístico e manipula informações texturais e radiométricas 

(Miranda et al., 1997). O pacote é utilizado para discriminar áreas com rugosidade 

distinta na superfície marinha.  
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4.2.2) Etapa 2: Ranking de exsudações de óleo 
 

Nessa etapa, procedeu-se a análise espacial dos materiais anteriormente 

apresentados, compilados em um ambiente de sistemas de informações geográficas, 

com a finalidade de ordenar cada feição encontrada quanto à favorabilidade de ser 

interpretada como uma exsudação. Para determinar tal favorabilidade, foi elaborado 

um ranking quantitativo das exsudações. Nesse procedimento, é conferida a cada 

feição um Fator de Favorabilidade ( ), índice que quantifica o nível de incerteza na 

interpretação de cada exsudação. Essa metodologia, proposta por Pedroso (2009), 

parte do princípio de que essa favorabilidade deve ser considerada sob três contextos: 

(1) quanto à provável posição de origem da exsudação de óleo na bacia em estudo; 

(2) quanto às condições ambientais reinantes no momento de sua aquisição; e (3) 

quanto à sua repetibilidade no espaço e no tempo. Dessa maneira, o valor de  é 

composto por três Instâncias deFavorabilidade, as quais pontuam, segundo diferentes 

níveis, cada cenário associado à exsudação, o que leva à seguinte formulação:  

 

 (Equação 4.1) 

 

Assim, o valor do  é obtido pela aplicação de um operador de multiplicação 

sobre os valores atribuídos a cada instância da Equação 4.1. 

 

Para o cálculo de cada fator de favorabilidade, são estabelecidos quatro níveis: 

ótimo, alto, intermediário e baixo. A eles são associados, respectivamente os 

intervalos: 1,00≥ >0,75; 0,75 ≥ >0,50; 0,50 ≥ >0,25; 0,25 ≥ >0,0025. A 

avaliação para cada cenário é definida com base na aderência a critérios ótimos de 

interpretação de uma feição de óleo, considerando os contextos tectônico, ambiental e 

de repetibilidade espaço-temporal. 

 

Essa abordagem representou uma evolução em relação a outras dissertações 

de mestrado do Programa de Engenharia Civil COOPE/UFRJ, com o uso de dados de 

radares orbitais. Como exemplo, Lima (2008) empregou imagens RADARSAT-1 na 

identificação de exsudações de óleo na porção offshore da Bacia Camamu-Almada. 

Além disso, Roriz (2006) utilizou dados do mesmo satélite para localizar possíveis 

sistemas petrolíferos ativos na região offshore do Delta do Niger. Em tais pesquisas, 

os níveis ótimo, alto, intermediário e baixo foram associados a valores fixos, e não a 

intervalos (1,00; 0,75; 0,5; 0,25). 
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Embora cada aplicação a metodologia se diferencie pelos critérios ótimos de 

favorabilidade tectônica, que são dependentes da bacia sedimentar em estudo, os 

autores acima mencionados utilizaram os mesmos critériosótimos quanto aos cenários 

ambientais e temporais. Na Tabela 4.2 são apresentados os critérios empregados na 

presente dissertação para a determinação das instâncias de favorabilidade. 
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Valores fixos; 
Lima (2008) e 
Roriz (2006) 

Intervalos de 
Favorabilidade  

Níveis de 
Favorabilidade 

Cenário 
Tectônico 

Cenário de 
Persistência 

Temporal 

Cenário Ambiental 
Predominante 

1 1,0  0,75 Ótimo 

Região de 

ocorrência de 

diápiros de sal 

sobrepostos à 

crosta 

continental. 

Exsudações 

repetidas no tempo 

a uma distância ≤ 

5 km. 

Ausência de associação 

espacial com fenômenos 

atmosféricos, 

oceanográficos ou de 

poluição que produzem 

um baixo 

retroespalhamento do 

sinal do radar. 

0,75 0,75  0,50 Alto 

Porção da bacia 

situada a leste da 

linha de 

charneira e sobre 

a crosta 

continental, fora 

da região de 

ocorrência de 

diápiros de sal. 

Exsudações 

repetidas no tempo 

a uma distância ≤ 

10 km. 

Associação com largas 

porções de mar calmo 

resultantes de condições 

de baixa velocidade de 

vento (<3 m/s) ou 

Associação espacial com 

células de chuva ou Fonte 

potencial de descarga de 

navios a uma distância ≤ 

50 km. 

0,5 0,5   0,25 Intermediário 

Porção referente 

à crosta 

oceânica. 

Exsudações 

repetidas no tempo 

a uma distância ≤ 

50 km. 

Associação espacial com 

fluxos de poluição 

provenientes de baias 

fechadas ou áreas 

costeiras ou Fonte 

potencial de descarga de 

navios a uma distância ≤ 

10 km. 

0,25 
0,25  

0,0025 
Baixo 

Porção da bacia 

a oeste da linha 

de charneira, 

onde a seção 

terciária repousa 

sobre o 

embasamento 

cristalino. 

Exsudações sem 

repetição no 

tempo. 

Possível associação com 

descarga ilegal de navios 

a uma distância < 5 km. 

Tabela 4.2 – Critérios adotados para o ranking de exsudações na Bacia de Campos 
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A Tabela 4.2 mostra que os critérios ótimos para a interpretação de feições 

associadas a exsudação de óleo na Bacia de Campos são os seguintes: (1) para o 

cenário tectônico, considera-se que os diápiros de sal possam criar caminhos de 

migração, até o assoalho oceânico, do óleo gerado na seção rift; (2) para o cenário de 

persistência temporal, considera-se que exsudações identificadas em imagens 

RADARSAT-1 de datas diferentes repetem-se no espaço e no tempo se a distância 

entre elas for menor ou igual a 5 km; (3) o cenário ambiental ocorre quando a 

exsudação analisada não possui associação espacial com fenômenos atmosféricos, 

oceanográficos, ou de poluição que produzem um baixo retroespalhamento do sinal de 

radar. 

 

Nasdissertações de Roriz (2006) e Lima (2008), os valores são estanques, ou 

seja, entre as diferentes possibilidades, a mudança de uma classe para outra é 

abrupta, sem uma zona de transição. Nesse sentido, para melhor lidar com esse nível 

de incerteza, Pedroso (2009) introduziu uma metodologia de ranking baseada na 

Lógica Fuzzy proposta por Zadeh (1975). Essa mesma abordagem, aplicada à Bacia 

de Campos, foi adotada no presente trabalho. Cada valor de  é obtido através de 

funções escalares e a integração dos dados é efetuada com o emprego de um 

operador de multiplicação, obtendo-se o . Na Tabela 4.3, são listados as fontes de 

dados para cada instância de favorabilidade.  
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Instâncias de 
Favorabilidade 

Fonte de Dados 

Ambiental 

Distância de Embarcações; 

Temperatura da Superfície Marinha (TSM); 

Temperatura do Topo de Nuvem (TTN); 

Concentração de Clorofila-a (CCC); 

Velocidade do Vento (CVV). 

Temporal Coordenadas dos Centróides das Exsudações de óleo interpretadas. 

Tectônico 
Mapa de Contorno Estrutural do Topo do Sal; 

Limite de Costa Oceânica e Crosta Continental; 

 Linha de Charneira Pré-Aptiana. 

Tabela 4.3 – Fonte de dados para o cálculo de cada instância de favorabilidade 
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4.2.2.1) Instância de Favorabilidade Ambiental 
 
Elaboração das Escalas de Favorabilidade 
 

 Os dados TSM, TTN, CCC e CVV são todos manipulados como matrizes. Seu 

formato inicial é ASCII (American Standard Code for Information Interchange), 

posteriormente convertido em formato RASTER no softwareARCGIS 10. Após tal 

procedimento, o arquivo é projetado para UTM (Universal Transverse Mercartor), Zona 

24°S e DatumWGS84 (World Geodetic System 1984). 

 

 Mapas referentes aos parâmetros meteo-oceanográficos são obtidos para cada 

exsudação interpretada. O descarregamento dos dados é efetuado levando-se em 

consideração a data e a hora da imagem RADARSAT-1 na qual a exsudação foi 

detectada. No Anexo 2, estão listados os arquivos, bem como o horário e data de 

aquisição de cada parâmetro. Buscou-se selecionar cenas o mais próximo possível da 

passagem do RADARSAT-1, respeitando uma tolerância de 6 horas para os dados de 

TSM, TTN e CVV, como também de 8 horas para dados de CCC.  

 

 Posteriormente, os dados foram organizados em um ambiente em SIG, no qual 

se posicionou o centróide de cada exsudação sobre os parâmetros meteo-

oceanográficos correspondentes, representados aqui em formato grid. Ficou, então, 

registrado o valor da célula para cada parâmetro onde a exsudacao foi detectada. A 

Figura 4.4 ilustra as camadas referentes aos parâmetros meteo-oceanográficos acima 

citados. Em seguida, foram definidos limites fuzzy para tais parâmetros, mediante uma 

função escalar de favorabilidade. Essas funções são definidas por um especialista que 

mapeia, com base em sua experiência, faixas ideais para a detecção de exsudações e 

faixas inadequadas para sua distinção, bem como aregião de transição entre ambas. 

Em alguns casos, a função foi definida por observações contidas na bibliografia.  

 

Assim, os valores referentes a cada parâmetro meteo-oceanográfico foram 

escaloanados entre 0,1 e 1 e então integrados em um valor único por um operador de 

mínimo, obtendo-se uma nota única para a instância de favorabilidade no contexto 

ambiental. 
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Figura 4.3 – Centróides de exsudação de óleo na Bacia de Campos, identificada na imagem RADARSAT-1 
sobreposição dos parâmetros ambientais: Mapa de Temperatura da Superfície Marinha (A); Mapa de 
de Concentração de Clorofila-a (C) e Campos de Velocidade de Vento(D). 
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Proximidade de Embarcações 
 

 Com o intuito de evitar que material oleoso oriundo de embarções seja falsamente classificado 

como uma exsudação de óleo, foram mapeados pontos com forte retorno nas imagens de radar, cuja 

resposta é modulada por refletores de canto nas instalações petrolíferas. Esses alvos, pela sua 

conformação geométrica, acentuam o retorno do sinal para a antena, propiciando o forte brilho que é 

característico para sua identificação (Jensen, 2009). 

 

 A penalização de feições de óleo próximas aos referidos alvos foram efetuadas através de uma 

função linear, que atribui valores progressivamente maiores para alvos distantes até 50 km de qualquer 

embarcação a partir de 0,1. Além disso, distâncias maiores que 50 km assumem o valor máximo (1,00). 

A Figura 4.5 apresenta a escala de favorabilidade para a proximidade de embarcações. 

 

 
Figura 4.4 - Escala de favorabilidade para a proximidade de embarcações. 
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Temperatura do Topo de Nuvem 
 

 Células convectivas, associadas à precipitação pluviométrica de nuvens do tipo Cumulus 

nimbus, são responsáveis por atenuação de ondas Bragg, formando feições similares a manchas de 

óleo. Com o intuito de penalizar os locais sob a incidência de chuva, procedeu-se à aplicação de uma 

função, a qual atribui, de forma decrescente, valores na faixa de temperatura °  a ° , para 

assim remover o efeito atenuante de células convectivas (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5 - Escala de favorabilidade para temperatura do topo de nuvem. 
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Velocidade do Vento 
 

 Considerou-se a faixa adequada de vento para a visualização de manchas de óleo na imagens 

RADARSAT-1 o intervalo compreendido entre 3 a 10 m/s. As regiões submetidas a velocidades de 

vento inferiores a 3 m/s apresentam-se nas imagens com tonalidade escura, características de baixo 

valor de retroespalhamento. Acima de 10 m/s, a superfície do mar fica muito rugosa, 

consequentemente, não é possível a identificação de manchas de óleo pela supressão do contraste de 

tonalidade nas imagens. Para melhor mapear os valores relativos à presença de vento, aplicou-se uma 

função trapezoidal, a qual respeita a faixa acima indicada. Além disso, tal procedimento permite a 

introdução de duas faixas de transição, inferior e superior, conforme ilustrado na Figura 4.6.  
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Figura 4.6 -Escala de favorabilidade para velocidade do vento. 
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Temperatura da Superfície Marinha 
 
 Em trabalho realizado por Beisl et al. (2001), foi possível comparar o resultado da classificação 

textural de imagens RADARSAT-1 na região oceânica da Bacia de Campos com dados de temperatura 

da superfície marinha obtidos pelo sensor AVHRR. Essacomparação possibilitou identificar feições 

oceanográficas, tais como a Corrente do Brasil e zonas de ressurgência próximas ao Cabo de São 

Tomé. A observação conjunta de ambos os sensores agregou valor à interpretação das imagens 

quanto aos fenômenos citados. Tais autores identificaram nas imagens SAR áreas com tonalidade 

escura, quando sobrepostas aos dados de TSM, que indicaram presença de temperaturas na faixa de 

23 a 25 °C, menores, portando, que as águas circunvizinhas. 

 

A determinação da escala de favorabilidade para os dados de temperatura da superfície 

marinha foi realizada tendo como referência o estudo acima, por se tratar da mesma área investigada 

na presente dissertação (Figura 4.7). 

 

  
Figura 4.7 - Escala de favorabilidade para temperatura de superfície marinha. 
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Clorofila-a 
 
 A faixa favorável de valores da concentração de clorofila-a adotada para a identificação de 

exsudações foi de 0 a 2 mg/m³. Para concentrações maiores, foi atribuído o valor 0,1 para a função da 

Figura 4.8. No trabalho de Bentz et al.(2006), observou-se um bloom de algas detectados em imagens 

SAR na região da Bacia de Campos. Tal verificação foi sugerida por expedições no mar, com o intuito 

de identificar o possível bloom. Confirmada a ocorrência do material biológico,realizou-se a 

mensuração da concentração de clorofila-a em pontos distribuídos transversalmente à mancha. Foi 

observado que, em locais com concentrações até 1.000 g/m³, o seu correspondente na imagem SAR 

eram regiões feições em tonalidade escura. 

 

 

 

 
 

Figura 4.8 - Escala de favorabilidade para concentração de clorofila-a. 
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Integração dos Valores das Funções de Pertinência 
 
 A integração dos valores das escalas de favorabilidade da  ambiental, para os parâmetros 

TSM,TTN, CCC e CVV, foi efetuada com um operador de mínimo. Foi selecionado, portanto, para  

ambiental, o menor valor observado entre os parâmetros. Essa medida permite reduzir a possibilidade 

de contabilização de uma possível ocorrência de falso alvo nas melhores categorias do ranking de 

exsudações de óleo. 
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4.2.2.2) Instância de Favorabilidade Tectônica 
 

 O ambiente tectônico mais favorável à ocorrência de exsudações no Golfo do México são 

aqueles que apresentam diapirismo vertical e compressão ativa. Com relação às bacias influenciadas 

pela halocinese, aquelas de margem passiva, com movimentação salífera menos intensa, taxas de 

sedimentação mais modestas e rochas selantes relativamente espessas, tais como a Bacia de 

Campos, tendem apresentar exsudações mais localizadas, com menor ocorrência no assoalho marinho 

e, provavelmente, ligadas à migração tanto vertical como lateral de hidrocarbonetos (Miller, 2006). 

 

A província de sal delimitada por Demercian et al.(1993) abrange a parte de crosta continental 

da bacia e se distribui até a porção mais a oeste de crosta oceânica, formando um polígono de diápiros 

de sal. A ocorrência de exsudações não se restringe a esse polígono, podendo ocorrer também em 

regiões a ele adjacentes, porém com diferentes graus de intensidade. 

 

A região de maior favorabilidade à ocorrência de exsudações de óleo corresponde a diápiros de 

sal na porção da crosta continental, à qual se atribui o nível Ótimo (Tabela 4.2). A região de nível 

Bomsitua-se a leste da linha de charneira pré-aptiana,ainda em crosta continental. O nível de 

favorabilidade Intermediário foi creditado às áreas de crosta oceânica. No extremo oeste da bacia, 

entre a costa e a linha de charneira pré-aptiana, definiu-se o nível de menor favorabilidade (Baixo) à 

ocorrência de exsudações. 

 

Todas as situações acima mencionadas, que possibilitam mapear a instância tectônica de 

favorabilidade e estão apresentadas nas Figuras 4.9 e 4.10.  
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Figura 4.9 - Limites da Bacia de Campos e respectivas feições geológicas: Linha de Charneira Pré-Aptiana (

de Sal (B); Limite entre Crosta Continental e Crosta Oceânica(C) e sobreposição das feições supr
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Figura 4.10 - Domínios tectônicos da Bacia de Campos e seus respectivos níveis de favorabilidade
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 No mapa apresentado na Figura 4.10 não se observa uma faixa de transição 

entre os diferentes domínios, visto que, nessa representação, o limite entre eles é 

abrupto. Para adicionar zonas graduais de transição, foram definidas funções com 

objetivo de traduzir a natureza difusa entre as diferentes porções geológicas aqui 

consideradas. 

 

 Essa função escalar leva em consideração a posição do limite entre os 

domínios, ou seja, qualquer exsudação que ocorra a uma distância superior a 5.000 m 

de tal limite entre classes é considerada como pertencendo exclusivamente a um 

determinado domínio tectônico. Nesse caso, o valor da função de pertinência para 

cada exsudação será 1; 0,75; 0,50 e 0,25, para os níveis de favorabilidade, 

respectivamente, ótimo, bom, intermediário e baixo (Tabela 4.2). Nos casos em que a 

exsudação ocorrer a uma distância inferior a 5.000 m do limite entre domínios, o seu 

valor será determinado por uma função linear. 

 

 A Figura 4.11 exemplifica essa função linear, considerando o contato entre dois 

domínios, crosta oceânica e continental, com uma faixa de transição de 50.000 m. 

Assim, à medida em que uma exsudação se localiza a certa distância do limite, a sua 

pertinência a tal domínio diminui linearmente. Concomitantemente, o valor do domínio 

vizinho aumentade maneira complementar, somando sempre 1,00. 

 
Figura 4.11 - Escalas de favorabilidade para o limite de crosta continental e crosta 

oceânica. 
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 A integração dos valores para  tectônico foi efetuada com um operador de 

média (Figuras 4.12 e 4.13). No caso da existência de mais de duas zonas de 

transição sobrepostas, empregou-se o operador de mínimo. 

 

   

Figura 4.12 - Escala de favorabilidade para a faixa de transição entre regiões de nível 

de favorabilidade baixo a bom. 
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Figura 4.13 – Mapa de Domínios Tectônicos na Forma Fuzzy 
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4.2.2.3) Instância de Favorabilidade Temporal 

 
 A identificação de exsudações de óleo empregando imagens SAR, detectadas 

em diferentes datas e em áreas próximas, valida fortemente a autenticidade das 

feições. Em Miranda et al. (2004), são descritas proeminentes exsudações de óleo no 

Complexo de Cantarell, situado na porção sul do Golfo do México. A elevada 

repetibilidade no espaço e no tempo de tais exsudações deu origem a clusters de 

seeps que foram mapeados com imagens RADARSAT-1. Essa mesma avaliação é 

realizada na Bacia de Campos. Apesar de não haver referência a uma repetibilidade 

de exsudações de óleo de maneira tão intensa nessa bacia, como observado no Golfo 

do México, a identificação de algum padrão de convergência pode ser importante para 

a validação de seeps. 

 

 No que diz respeito à persistência temporal, o parâmetro considerado foi a 

distância retilínea que separa a exsudação em estudo de outra detectada em data 

diferente. A aplicação da função escalar retorna o valor máximo quando a distância 

entre a exsudação de interesse e a feição verificada em outra ocasião for zero. O valor 

da função diminui conforme a distância entre elas aumenta, até o limiar de 50.000 m. 

A partir desse ponto, o valor da função passa a ser constante e igual a 0,1 (Figura 

4.14). 
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Figura 4.14 - Escala de favorabilidade para favorabilidade temporal. 
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4.2.3) Etapa 3: Modelagem inversa da trajetória das exsudações de óleo  

 

A empresa OilFinder, residente na Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ 

e parceira da instituição em projetos de P&D, se prontificou a realizar um estudo de 

caso na região da Bacia de Campos investigada na presente dissertação. Tal iniciativa 

consistiu na aplicação da tecnologia de modelagem inversa a um conjunto de 

exsudações de óleo identificadas com o emprego de imagens do satélite RADARSAT-

1. Como resultado, foi calculada uma área de exsudação de óleo no assoalho 

oceânico. 

 

O objetivo da modelagem inversa é identificar a origem das exsudações no 

assoalho oceânico, utilizando como entrada as posições das manchas de óleo na 

superfície do mar, onde foram detectadas. Os modelos consideram a advecção 

horizontal do óleo na superfície do mar e seu transporte tridimensional na coluna 

d’água. 

 

4.2.3.1) Abordagem conceitual 

 

A modelagem inversa faz uma regressão no tempo e no espaço para estimar a 

trajetória do óleo entre a posição na superfície do oceano, onde foi detectada por 

satélite, e o local onde ocorreu o escape, no fundo marinho (Fig. 4.15).  
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Figura 4.15 - Conceito da modelagem inversa, apresentando exsudações identificadas  
na superfície do mar e sua origem no assoalho oceânico. Fonte: 
www.oilfinder.com.br, com acesso em 16/05/2012. 

 

A primeira etapa é a de simulação hidrodinâmica, onde se busca reconstituir a 

circulação oceânica nas datas de detecção das exsudações, a partir da adequada 

inclusão das principais forçantes da circulação na região. No presente exemplo, foi 

configurada pela OilFinder uma grade capaz de resolver as principais feições 

oceanográficas da Bacia de Campos. 

 

Nesta etapa, cada data de detecção de exsudações é associada a uma 

circulação oceânica tridimensional e a um campo de vento, que variam no tempo com 

freqüência horária. Os campos de vento são adquiridos de satélites e a circulação é 

obtida através da assimilação de dados de elevação e de temperatura da superfície do 

mar, obtidos por sistemas orbitais. Os dados de satélites são oriundos de bases 

internacionais e abrangem os dias anteriores a cada uma das datas de detecção de 

exsudações. 

 

Os campos de corrente 3D e de vento obtidos pela modelagem hidrodinâmica 

são importados pelo modelo inverso. As entradas no modelo são batimetria, corrente e 
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vento variando no tempo e no espaço tridimensional, bem como a data, hora e posição 

da exsudação de óleo no instante de detecção pelo RADARSAT-1. O modelo faz 

então a regressão no tempo, transportando o óleo desde a posição de detecção até a 

sua origem no fundo. O modelo de transporte foi desenvolvido em um referencial 

lagrangeano cartesiano tridimensional. Para adequar o campo hidrodinâmico euleriano 

ao transporte lagrangeano, há uma interpolação bilinear a cada passo de tempo. 

 

Para cada exsudação, são feitas várias simulações. A definição da área de 

origem no assoalho oceânico é realizada a partir do cálculo do ponto onde ocorre a 

máxima convergência entre os conjuntos de soluções. Algoritmos foram desenvolvidos 

com o objetivo de estimar automaticamente estas áreas. O produto final é o mapa com 

o polígono representativo da área potencial de escape de óleo no fundo do mar, 

incluindo as linhas de trajetória das respectivas exsudações. 

 

É importante mencionar que as tecnologias utilizadas ao longo de toda a 

metodologia têm erros associados (classificação das exsudações, resolução espaço-

temporal dos modelos, dados meteo-oceanográficos de entrada. etc.), não sendo 

possível garantir que os resultados sejam a verdade absoluta. No entanto, resultados 

obtidos até o momento mostram que 80% das áreas calculadas pela modelagem 

inversa estão sobre feições geológicas compatíveis com sua existência 

(www.oilfinder.com.br). 
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5) Resultados e Discussões 
 
5.1) Exsudações de Óleo Identificadas nas Imagens RADARSAT-1 
 
 Foram identificadas na presente dissertação 43 feições interpretadas como 

exsudações de óleo pela classificação USTC, tendo como ponto de partida um 

conjunto de 276 imagens RADARSAT-1. Um total de 19 exsudações foram 

detectadas, tanto no modo de operação ScanSar Narrow A quanto no ScanSar Narrow 

B, somando 38 feições. As outras cinco ocorrências referem-se ao modo de operação 

Extended Low, conforme Tabela 5.1. Na Tabela 5.2, estão listadas por ID as 

exsudações de óleo com suas respectivas datas, horários de aquisição, modo de 

operação RADARSAT-1, latitude e longitude do centróide. Na Figura 5.1, pode-se 

observar a distribuição espacial das exsudações na Bacia de Campos. Tais feições 

são representadas por polígonos obtidos através da classificação textural das imagens 

RADARSAT-1. 

 

 

 
 

 

 

  

Modo de Operação N° de Imagens N° de Exsudações 
Identificadas  

SCANSAR NARROW A 12 19 

SCANSAR NARROW B 11 19 

EXTENDED LOW 4 5 

Tabela 5.1 – Exsudações de óleo identificadas nas imagens do satélite RADARSAT-1. 
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ID Data de 
Aquisição 

Horário de 
Aquisição 
(GMT***) 

Modo de 
Operação 

LONGITUDE DO 
CENTRÓIDE (W) 

** 

LATITUDE DO 
CENTRÓIDE (S) 

** 
1 01/07/2002 21:15:21 SNA 41,28 22,73 
2 01/07/2002 21:15:21 SNA 41,21 22,89 

3* 11/07/2002 21:23:34 SNB 42,34 23,82 

4 13/07/2002 08:01:46 SNB 40,53 21,61 

5 01/08/2002 21:11:12 SNA 40,87 23,38 

6 11/08/2002 21:19:26 SNB 41,27 23,67 

7 11/08/2002 21:19:26 SNB 40,25 23,12 

8 15/08/2002 21:02:17 L 39,47 22,45 

9 16/08/2002 08:09:55 SNA 41,10 23,50 

10 25/08/2002 21:11:10 SNA 40,38 22,73 

11 26/08/2002 08:18:23 L 40,58 22,00 

12 26/08/2002 08:18:23 L 40,41 22,03 

13 14/09/2002 21:27:24 SNB 41,56 22,73 

14* 16/09/2002 08:05:43 SNB 42,18 23,75 

15* 16/09/2002 08:05:43 SNB 42,41 23,61 

16* 16/09/2002 08:05:43 SNB 42,01 23,55 

17* 08/11/2002 21:23:25 SNB 41,89 23,89 

18 08/11/2002 21:23:25 SNB 40,92 23,99 

19 08/11/2002 21:23:25 SNB 41,54 23,19 

20 08/11/2002 21:23:25 SNB 41,17 23,89 

21 12/11/2002 21:06:17 L 40,42 21,73 

22* 25/11/2002 21:27:21 SNB 42,98 23,32 

23 02/01/2003 21:19:12 SNB 40,41 24,08 

24 16/01/2003 21:10:57 SNA 39,77 23,68 

25 31/01/2003 08:09:37 SNA 40,80 22,29 

26 31/01/2003 08:09:37 SNA 40,89 22,35 

27 03/04/2003 08:01:20 SNB 39,77 23,12 

28 03/04/2003 08:01:20 SNB 40,68 22,26 

29 03/04/2003 08:01:20 SNB 40,56 21,76 

30 03/04/2003 08:01:20 SNB 40,47 21,74 

31 16/04/2003 08:22:13 L 40,66 22,43 

32 30/04/2003 08:13:44 SNA 40,59 21,84 

33 30/04/2003 08:13:44 SNA 41,25 23,86 

34 28/05/2003 7:57:06 SNB 38,79 22,14 

35 31/05/2003 08:09:28 SNA 40,90 23,26 

36 14/06/2003 08:01:15 SNB 39,33 22,20 

37 17/06/2003 08:13:40 SNA 40,75 22,54 

38 17/06/2003 08:13:40 SNA 40,73 22,60 

39 24/06/2003 08:09:30 SNA 40,30 23,19 

40 13/08/2003 21:14:42 SNA 40,26 21,35 

41 20/08/2003 21:10:40 SNA 39,31 22,01 

42 20/08/2003 21:10:40 SNA 39,28 21,98 

43 20/08/2003 21:10:40 SNA 39,20 21,93 

Tabela 5.2 – Lista das exsudações de óleo identificadas nas imagens RADARSAT-1. 

*  Exsudações situadas fora dos limites da Bacia de Campos. 
**  Centro topológico de massa do polígono associado à exsudação. 
*** GMT: Greenwich Mean Time 
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Figura 5.1 – Polígonos referentes às exsudações de óleo obtidos na Bacia de Campos pela classificação textu
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5.2) Ranking de Exsudações de Óleo 
 

Com base na metodologia proposta no capítulo anterior, obteve-se o ranking 

de exsudações de óleo para a região de estudo (Tabela 5.3). Para fins de 

comparação, esse foi calculado por duas abordagens, um ranking fuzzy e um ranking 

convencional das exsudações, conforme Tabela 4.2. Algumas exsudações foram 

detectadas fora dos limites da Bacia de Campos, o que levou a não contabilizá-las no 

ranking da Tabela 5.3 (ID 3, 14, 15, 16, 17, e 22). Todas foram indicadas por um 

asterisco (*) na Tabela 5.2. 

 

Na Tabela 5.3, estão apresentados também, para cada feição, dados 

adquiridos no momento da passagem do satélite RADARSAT-1, como: teor de 

clorofila-a (mg/m³), velocidade do vento (m/s), temperatura da superfície marinha (°C) 

e temperatura de topo de nuvem (°C), assim como os valores referentes às instâncias 

de favorabilidade (  ambiental, tectônico, temporal) e ao fator de favorabilidade, ( ), 

para ambas abordagens fuzzy e convencional. 
 
 Pela tabela acima mencionada, é nítida a distinção possível de se realizar 

quando introduzida a abordagem fuzzy de ranking, uma vez que, ao analisarmos os 

valores de instância de favorabilidade ( ) por uma escala com maior grau de 

particionamento, obtemos, consequentemente, uma gama maior de resultados para o 

fator de favorabilidade ( ).Tal fato nos possibilita hierarquizar as exsudações com um 

maior número de posições. Com efeito, no ranking fuzzynão houve sobreposição dos 

valores do fator de favorabilidade ( ), resultando em um total de 37 diferentes 

posições. Por outro lado, no ranking convencional foi possível hierarquizá-las em 

apenas 11 posições. A sobreposição de posições entre as exsudações prejudica, 

principalmente, a etapa seguinte ao ranking(comparação com informações de geologia 

e geofísica), na qual são selecionadas as melhores feições para futura análise. 

 
Com o intuito de analisar a distribuição espacial dos resultados do ranking 

fuzzy, as exsudações foram dispostas em mapas com os valores correspondentes às 

diferentes instâncias de favorabilidade ( ) e ao fator de favorabilidade ( ), conforme 

as Figuras 5.2 a 5.5. Os valores foram particionados em quatro intervalos e 

associados às exsudações por meio de simbologia específica. 
 



88 
 

 
Tabela 5.3 – Ranking das exsudações de óleo na Bacia de Campos identificadas nas imag

 

Ranking Fuzzy 

Posição ID 
Teor de 

Clorofila-a 
(mg/m³) 

Vel. 
Vento 
(m/s) 

Temp. 
da Sup. 

Mar. 
(°C) 

Temp. 
Topo 

Nuvem 
(°C) 

Prox. 
Bem. (m) 

Ff 
Ambiental 

Ff 
Tectônico 

Ff 
Temporal Ff Posição ID 

1 31 ND 4 ND -25 50000 1,0000 0,750 0,7400 0,5550 1 31 
2 36 0 4 26 -25 42489 0,8648 1,000 0,6212 0,5372 

2 
36 

3 33 ND ND ND -27 28581 0,6145 1,000 0,8411 0,5168 33 
4 32 0 ND 27 SN 30044 0,6408 0,750 0,8337 0,4007 

3 32 
5 6 ND 4 ND -22 36124,8 0,7502 0,750 0,6165 0,3469 37 
6 7 ND 4 ND -35 24020,8 0,5324 0,750 0,8277 0,3305 

4 

7 
7 35 0 ND 24 SN 24419 0,5395 0,750 0,7639 0,3091 35 
8 5 ND 3 ND -30 24351,6 0,5383 0,750 0,7639 0,3084 5 
9 29 ND 5 26 SN 19172 0,4451 0,750 0,8337 0,2783 29 

10 20 0 4 23 SN 50000 0,3250 1,000 0,8411 0,2734 

5 

6 
11 37 0 5 24 SN 21099 0,4798 0,750 0,7400 0,2663 20 
12 39 ND 7 25 SN 16293 0,3933 0,750 0,8277 0,2441 39 
13 21 ND 2 ND -15 13557 0,3440 0,750 0,9122 0,2354 21 
14 30 ND 5 26 SN 12781 0,3301 0,750 0,9122 0,2258 30 
15 8 0 3 24 SN 50000 0,5500 0,940 0,4301 0,2224 41 
16 41 ND 5 23 SN 23042 0,3250 1,000 0,6212 0,2019 13 
17 42 ND 5 23 SN 24336 0,3250 1,000 0,5494 0,1786 23 
18 11 0 5 23 SN 12126 0,3183 0,750 0,6819 0,1628 

6 9 
19 18 0 5 23 SN 27488 0,3250 1,000 0,5006 0,1627 1 
20 38 0 5 24 SN 12781 0,3301 0,750 0,6358 0,1574 

7 

8 
21 28 ND 5 26 SN 9038 0,2627 0,750 0,7716 0,1520 42 
22 26 ND 7 24 SN 13557 0,3440 0,750 0,5664 0,1461 11 
23 25 ND 7 24 SN 8084 0,2455 0,750 0,7716 0,1421 18 
24 43 ND 5 23 SN 26723 0,3250 1,000 0,4115 0,1337 38 
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25 4 ND 6 ND -25 8062,3 0,2451 0,750 0,7168 0,1318 

7 

26 
26 12 0 5 23 SN 23042 0,3250 0,750 0,4903 0,1195 43 
27 13 ND 3 ND -14 50000 1,0000 0,250 0,4757 0,1189 12 
28 23 ND 3 27 -27 50000 1,0000 1,000 0,1000 0,1000 24 
29 24 0 5 ND -25 28936 0,6208 1,000 0,1000 0,0621 34 
30 34 ND 1 ND SN 50000 0,4000 1,000 0,1270 0,0508 8 27 
31 9 0 ND 22 SN 21483 0,1000 0,750 0,5339 0,0400 

9 
28 

32 1 ND 5 23 SN 17393 0,3250 0,2500 0,4758 0,0387 25 
33 27 ND 6 26 SN 7286 0,2311 0,900 0,1140 0,0237 4 
34 10 0 7 22 SN 6063 0,1000 0,750 0,3004 0,0225 

10 
2 

35 2 ND 5 23 SN 23666 0,3250 0,2500 0,2677 0,0217 40 
36 40 0 5 22 SN 30315 0,1000 0,750 0,2880 0,0216 19 
37 19 0 4 23 SN 35812 0,3250 0,250 0,1386 0,0113 11 10 

 
 

ND: Ausência de dados e SN: Sem nuvens frias 
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Figura 5.2 –Intervalos dos valores atribuídos à favorabilidade de condiçõe
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Figura 5.3 –Intervalos dos valores atribuídos à favorabilidade do cenário te
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Figura 5.4 –Intervalos dos valores atribuídos à favorabilidade das condições a
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Figura 5.5 – Intervalos dos valores atribuídos à favorabilidade de ocorrência de exsudações de
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 As três melhores posições no ranking (#1 a #3) referem-se às exsudações de 

ID 31, 36 e 33, que apresentaram um nível de favorabilidade alto (conforme critérios da 

Tabela 4.2) com valores para  respectivamente de 0,555, 0,537 e 0,516. Para o intervalo 

compreendido entre as posições #4 a #11, as exsudações obtiveram um nível de 

favorabilidade intermediário, com valores variando de 0,4007 e 0,2663. A partir da posição 

#12, as feições se encontraram no nível de favorabilidade baixo, com o valor mínimo de 

0,0113. Com intuito de contextualizar a localização das exsudações na Bacia de Campos e 

direcionar as próximas análises, foram selecionadas as 12 primeiras posições no ranking 

para posterior comparação com informações de geologia e geofísica. 

 

As instâncias de favorabilidade influenciaram distintamente o resultado do ranking. 

Os valores referentes ao  do cenário tectônico apresentaram apenas duas ocorrências em 

zonas de transição entre diferentes domínios, para ID 27 (#33) e 8 (#15). As demais 

exsudações ocorreram no interior dos domínios, conforme definido na Figura 4.13. Os 

valores referentes à instância ambiental, por sua vez, não permitiram interpretar alguma 

região em que ocorresse penalização preferencial na favorabilidade da exsudação. Quanto 

à persistência temporal, verificou-se que doze exsudações mostram nível ótimo para tal 

instância de favorabilidade (Tabela 5.3). 
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5.3) Associação Espacial de Exsudações de Óleo com Informações de Geologia e 
Geofísica 

 

Nessa seção, é discutido o relacionamento das doze exsudações melhor 

posicionadas no ranking da Tabela 5.3, em relação à suabatimetria e localização no mapa 

de contorno estrutural do topo do sal.  

 

Entre as doze exsudações com melhor colocação no ranking, quatro ocorreram na 

região da plataforma continental, ou seja, em isóbatas inferiores a 200 m, de acordo com a 

notação ID (# ranking): (#11) (Figura 5.6), as exsudações 33 (#3), 6 (#5), 35 (#7), 5(#8) e 20 

(#10) ocorreram todas em profundidades em torno de 1200 m, enquanto que as exsudações 

39 (#12), 7 (#6) e 36(#2), em cotas batimétricas, respectivamente, de 2520, 2528 e 2334 

metros. 

 

Finalmente, vale notar que as exsudações 5 (#8) e 35 (#7) estão coincidentemente 

dispostas ao longo de um lineamento batimétrico com orientação WNW – ESE, que se 

estende na região do Alto de Cabo Frio por mais de 160 km costa afora (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 – Disposição das exsudações de óleo com sobreposição à batimetria colorizada. Setas in

batimétrico com orientação WNW – ESE. 
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Em seguida, as figuras 5.7 e 5.8 apresentam a posição dos centróides das 

exsudações da Figura 5.6 que se localizam a partir do talude continental, sobrepostos ao 

mapa de contorno estrutural do topo do sal. 

 

Observa-se, na Figura 5.8, que as exsudações 39 (#12), 33 (#3), 6 (#5)e 5 (#8) 

assim como a feição 36 (#2), na Figura 5.9, ocorrem em regiões sob o efeito da tectônica 

salífera e onde a seção evaporítica apresenta conformação típica de diápiros e muralhas. As 

exsudações 20 (#10), 7 (#6) e 35 (#7) situam-se em áreas com menor expressão 

halocinética. 
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Figura 5.7 – Disposição das exsudações de óleo com sobreposição ao mapa de contorno estrutural do t

direção NW-SE. Modificado de Demercian et al. (1993). 
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Figura 5.8 – Disposição de uma exsudação de óleo com sobreposição ao mapa de contorno estrutural do 

direção NW -SE. Modificado de Demercian et al. (1993). 
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5.4) Modelagem Inversa da Trajetória 
 

 A aplicação da técnica de modelagem inversa da trajetória de óleo gerou como 

resultado a convergência de três exsudações, desde a superfície marinha até o 

assoalho oceânico, como também a delimitação de um polígono representativo da 

provável origem das feições 35 (#7), 19 (#37) e 9(#31). Esse resultado refere-se à 

porção leste da Bacia de Campos, como exibido nas figuras 5.9 e 5.10. 

 

 As trajetórias apresentaram traçados e distâncias percorridas distintos, mas as 

exsudações tenderam a se deslocar para a área definida pelo polígono de origem. A 

feição 35(#7) foi a que apresentou menor deslocamento (cerca de 12 km), sendo 

detectada próxima ao polígono de origem. Por sua vez, a exsudação 19(#37) 

percorreu um total de 68,6 km, enquanto que a feição 9(#31) foi a que se deslocou a 

uma distância intermediária em relação às demais (37,5 km). 

 

 O polígono de origem se encontra próximo à isóbata de 1200 m e as suas 

coordenadas centrais são 23,25 ° de latitude sul 41° de longitude oeste. Seu formato é 

quadrado, com lados de dimensões em torno de 5 km. No que diz respeito ao contexto 

geológico dessa porção da Bacia de Campos, vale ressaltar que o mesmo se localiza 

a aproximadamente 3,0 km de uma muralha de sal (Figura 5.10), entre os campos de 

produção de Peregrino e Carataí (Figura 5.9). Finalmente, é notável seu 

relacionamento espacial com o lineamento batimétrico WNW – ESE (Figura 5.11), 

sugerindo que essa feição linear possa atuar como uma rota de migração petrolífera 

no tempo presente. Tal lineamento corta transversalmente o campo de Peregrino 

(Figura 5.9) 

 

 Tendo em vista o longo tempo decorrido entre a aquisição das imagens 

RADARSAT-1, efetuada em 2002 e 2003, e a data de conclusão da presente 

dissertação (2012), considera-se que os resultados aqui obtidos realçam a 

prospectividade da região onde hoje se situam os campos de Peregrino e Polvo, 

descobertos, respectivamente nos dias 27 de junho e 13 de maio, ambos em 2004. As 

três exsudações de óleo foram detectadas, entre 16 de agosto de 2002 e 31 de maio 
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de 2003, sugerindo a existência de áreas com sistemas petrolíferos ativos antes da 

descoberta dos citados campos. 
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Figura 5.9 – Trajetórias de exsudações de óleo e seu polígono de origem no asso
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Figura 5.10 – Trajetórias de exsudações de óleo e seu polígono de origem no assoalho oceânico, sobrep

do topo do sal (Fonte: Demercian et al., 1993) 
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Figura 5.11 – Disposição do polígono de origem das exsudações de óleo com sobreposição à batimetria c

Peregrino, Maromba, Papa-Terra, Carataí e Polvo. 
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6) Conclusões e Recomendações 

 

A Bacia de Campos é atualmente a maior provedora de hidrocarbonetos do país. Situada na 

Margem Continental Leste do território nacional, sustenta a maior parte da nossa produção. Assim, a 

evolução da indústria de petróleo e gás no Brasil contempla, em grande parte, o histórico da descoberta 

de reservas nessa bacia sedimentar. Em vista da importância econômica da Bacia de Campos, a 

presente dissertação se propõe a contribuir para a expansão de seu conhecimento, através da análise 

de imagens do satélite canadense RADARSAT-1 obtidas no período de 2002 a 2003, de modo a 

identificar sistemas petrolíferos ativos. A lógica fuzzyfoi utilizada como base para o estabelecimento de 

um ranking sobre a favorabilidade de uma dada feição de óleo, interpretada na imagem RADARSAT-1, 

ser associada ao fenômeno de exsudação. 

 

O conjunto de dados RADARSAT-1 empregado na pesquisa foi adquirido no período de 2002 a 

2003, como parte de uma iniciativa de monitoramento ambiental da ANP junto à COPPE/UFRJ 

denominada CeMOM (Centro de Monitoramento de Derramamento de Óleo no Mar). As 276 imagens 

digitais obtidas como parte de tal atividade hoje integram o acervo do LAMCE (Laboratório de Métodos 

Computacionais em Engenharia). A Bacia de Campos foi recoberta pelo satélite canadense em quase 

toda sua extensão offshore. O período de coleta se estendeu por 533 dias. Apesar do intuito inicial do 

trabalho do CeMOM concentrar-se no monitoramento ambiental, os dados RADARSAT-1 por ele 

adquiridos prestam-se perfeitamente à detecção de exsudações de óleo no mar. 

 

A metodologia utilizada inclui, em primeiro lugar, os seguintes procedimentos: (1) o 

armazenamento dos metadados referentes à data e ao modo de aquisição das imagens RADARSAT-1, 

(2) o processamento digital das mesmas (correção do padrão de antena, remoção do ruído speckle, 

reamostragem do pixel, aumento de contraste e georreferenciamento); (3) a classificação textural por 

semivariograma e (4) a agregação das classes obtidas na etapa anterior, resultando na imagem 

classificada (que distingue as superfícies lisas das superfícies rugosas). O passo seguinte consta da 

integração das imagens SAR com as demais fontes de dados empregados na dissertação, o que 

permite (1) a geração de vetores referentes aos polígonos de feições de baixo retroespalhamento 

(seeps ou spills) e de suas coordenadas geográficas; (2) a extração de posições geográficas das 

embarcações e plataformas marinhas mediante a inspeção visual na imagem RADARSAT-1 original, 

com a aplicação de um contraste simples do tipo linear; (3) a integração com informações meteo-

oceanográficas (mapas da temperatura da superfície marinha, da temperatura do topo de nuvens, da 

velocidade do vento e da concentração da clorofila-a), com a finalidade de eliminar falsos alvos e de 
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estabelecer as condições ambientais no momento da obtenção das imagens RADARSAT-1 onde foram 

detectadas as exsudações de óleo; (4) a integração com informações geológicas e geofísicas (mapas 

batimétrico, do topo do sal e dos limites entre as diferentes unidades geológicas); (5) o estabelecimento 

do ranking de exsudações de óleo, em que cada instância de favorabilidade (tectônica, repetibilidade 

temporal e condições ambientais) contribui para o valor final de favorabilidade da exsudação (que 

determina sua posição no ranking). Finalmente, é executada a modelagem inversa da trajetória das 

exsudações de óleo, com o objetivo de identificar sua origem no assoalho oceânico. Como entrada do 

algoritmo, são utilizadas as posições das exsudações na superfície do mar, onde foram detectadas. Os 

modelos consideram a advecção horizontal de óleo na superfície do mar e seu transporte tridimensional 

na coluna d’água. 

 

Os critérios ótimos para a interpretação de feições associadas a exsudações de óleo na Bacia 

de Campos são os seguintes: (1) para o cenário tectônico, considera-se que diápiros de sal possam 

criar caminhos de migração, até o assoalho oceânico, do óleo gerado na seção rift; (2) para o cenário 

de persistência temporal, considera-se que exsudações identificadas em imagens RADARSAT-1 de 

datas diferentes repetem-se no espaço e no tempo se a distância entre elas for menor ou igual a 5 km; 

(3) o cenário ambiental ocorre quando a exsudação analisada não possui associação espacial com 

fenômenos atmosféricos ou de poluição que produzem um baixo retroespalhamento do sinal de radar. 

 

Como resultado da aplicação da metodologia acima descrita, foram identificadas 43 feições 

interpretadas como exsudações de óleo, tendo como ponto de partida um conjunto de 276 imagens 

RADARSAT-1. Cerca de 18 exsudações foram detectadas no modo ScanSAR Narrow A, bem como 

outras 20 no modo ScanSAR Narrow B, totalizando 38 feições. Além disso, outras 5 ocorrências 

referem-se ao modo Extended Low.Os modos de operação com ângulo de incidência correspondentes 

ao ScanSAR Narrow A e ScanSAR Narrow Bfavorecem a detecção de exsudações, se comparados 

com aqueles de menores ângulos de incidência, como no modo Extended Low. Ainfluência desse 

parâmetro foi intensa na análise visual das imagens, poisfoi possível detectar com maior facilidade 

feições de baixo valor de retroespalhamento, como descarga de óleo de navios ou advindas de 

plataformas, nos modos ScanSAR em relação ao Extended Low. Isso ocorre porque o contraste entre o 

óleo e suas vizinhanças fica reduzido na faixa de pequenos ângulos de incidência. Esse padrão talvez 

explique o baixo número de exsudações identificadas no modo Extended Low frente ao modo 

ScanSAR. 
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Com respeito ao ranking, verificou-se que as três melhores posições apresentaram um nível de 

favorabilidade alto, com valores para Ff, respectivamente, de 0,5550, 0,5372 e 0,5168. Para o intervalo 

compreendido entre as posições #4 a #11, as exsudações obtiveram um nível de favorabilidade 

intermediário, com valores variando de 0,4007 e 0,2663. A partir da posição #12, as feições se 

encontraram no nível da favorabilidade baixo, com valor mínimo de 0,0113. Constatou-se ainda que as 

instâncias de favorabilidade influenciaram distintamente o resultado do ranking. Os valores 

correspondentes ao ff do cenário tectônico apresentaram apenas duas ocorrências em zonas de 

transição entre diferentes domínios. As demais exsudações ocorreram no interior desses domínios. Os 

valores referentes à instância ambiental, por sua vez, não permitiram interpretar alguma região em que 

ocorresse penalização preferencial na favorabilidade da exsudação. Quanto à persistência temporal, 

verificou-se que duas exsudações mostram nível ótimo para tal instância. 

 

A presente dissertação introduziu a abordagem fuzzy de ranking de exsudações de óleo, na qual 

os valores de instância de favorabilidade ( ) foram analisados utilizando uma escala com maior grau de 

particionamento. Foi obtida, consequentemente, uma gama maior de resultados para o fator de 

favorabilidade ( ).Tal fato possibilitou hierarquizar as exsudações com um maior número de 

posições,facilitando a etapa seguinte ao ranking(comparação com informações de geologia e geofísica), 

na qual são selecionadas as melhores feições para futura análise. 

 

Com o intuito de contextualizar a localização das exsudações na Bacia de Campos, foram 

selecionadas as 12 primeiras posições no ranking para posterior comparação com informações de 

geologia e geofísica. Dentre essas, 4 ocorrem na região da plataforma continental, ou seja, em isóbatas 

inferiores a 200 m. Outras 5 estão situadas em profundidades em torno de 1200 m, enquanto que 3 em 

cotas batimétricas acima de 2000 m de profundidade. Observou-se também que 5 exsudações se 

localizam em regiões sob o efeito da tectônica salífera e onde a seção evaporítica apresenta 

conformação típica de diápiros e muralhas. Outras exsudações se situam em áreas com menor 

expressão halocinética. É importante ressaltar que 2 exsudações estão coincidentemente dispostas ao 

longo de um lineamento batimétrico com orientação WNW-ESE, que se estende costa afora na região 

do Alto de Cabo Frio por mais de 160 km. Tal lineamento corta transversalmente o campo petrolífero de 

Peregrino. 

 

A aplicação da técnica de modelagem inversa da trajetória de óleo gerou como resultado a 

convergência de três exsudações, desde a superfície marinha até o assoalho oceânico, como também a 

delimitação de um polígono representativo da provável origem das feições. Tal polígono está situado 

próximo à isóbata de 1200 m e a aproximadamente 3,0 km de uma muralha de sal, entre os campos de 
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produção de Peregrino e Carataí. Finalmente, é notável seu relacionamento espacial com o lineamento 

batimétrico WNW-ESE, sugerindo que essa feição linear possa atuar como rota de migração no tempo 

presente. Assim, foi possível detectar evidências de um sistema petrolífero ativo na área dos campos de 

Polvo e Peregrino, empregando dados RADARSAT-1 obtidos (2002 e 2003) antes de sua descoberta, 

as quais ocorreram, respectivamente, em 13 de maio de 2004 e 27 de junho do mesmo ano. 

 

Recomenda-se a retomada da aquisição sistemática de imagens dos satélites da série 

RADARSAT na região offshore da Bacia de Campos, com o objetivo de detectar outras feições 

associadas à exsudação de óleo e, conseqüentemente, incrementar os valores de favorabilidade quanto 

à persistência temporal. Ademais, dentre as novas tecnologias para a detecção de exsudações de óleo 

na superfície marinha, recomenda-se o emprego dos dados polarimétricos completos (quad-pol) do 

satélite RADARSAT-2. Tal sistema tem a capacidade de transmitir e receber pulsos de radar tanto na 

polarização vertical (V) quanto na horizontal (H), o que produz sinais co-polarizados (HH e VV) e com 

polarização cruzada (HV e VH). Por sua vez, o RADARSAT-1 transmite e recebe apenas sinais de radar 

que são polarizados horizontalmente (HH). Assim, o RADARSAT-2 obtém simultaneamente todas as 

combinações acima referidas, gerando quatro conjuntos de dados (HH, HV, VV e VH) por imagem. Os 

dados de quad-pol retêm tanto a amplitude como a informação de fase das ondas de radar. Além disto, 

a fase relativa entre os canais HH, HV, VV e VH também é medida. Isso permite a caracterização das 

propriedades físicas das feições de óleo no mar, através da construção de uma biblioteca de respostas 

polarimétricas normalizadas em σ0 (coeficiente de retroespalhamento), com referência à potência 

normalizada e aos ângulos de elipticidade e orientação. A informação disponível para o quad-pol 

permitirá, portanto, caracterizar as propriedades físicas das feições de óleo no mar, ampliando sua 

possibilidade de interpretação através de procedimentos automáticos de classificação polarimétrica. 
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ANEXO I – METADADOS DO ACERVO DE IMAGENS RADARSAT-1 UTILIZADAS NA PESQUISA  
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N° Data Aquis Hora. de Aquis. 
(GMT) 

Órbita 
Coord 1 S Coord 1 W Coord 2 S Coord 2 W Coord 3 S Coord 3 W Coord 4 S Coor

n. Sentido 

1 25-Mar-02 08:10:07.098 33339 DESC 21°22'37.40" 38°12'37.50" 20°40'15.64" 41°10'31.49" 24°27'11.88" 38°59'39.77" 23°43'52.36" 42°01'

2 27-Mar-02 21:12:28.441 33375 ASC 24°42'46.64'' 42°19'26.25" 23°59'20.77" 39°17'29.47" 21°38'12.70" 43°06'39.79" 20°55'45.29" 40°08'

3 28-Mar-02 08:22:47.301 33382 DESC 21°31'32.75" 41°54'20.19" 21°53'34.52" 40°16'52.51" 23°09'27.19" 42°19'39.67" 23°31'57.06" 40°39'

4 1-Apr-02 08:06:00.032 33439 DESC 21°18'02.11" 38°55'44.39" 20°37'09.09" 41°40'08.66" 24°31'01.06" 39°48'33.00 23°48'54.98" 42°36'

5 3-Apr-02 21:11:22.779 33475 ASC 24°14'18.29" 41°23'21.26" 23°31'04.89" 38°22'15.56" 21°09'41.99" 42°10'18.56 20°27'26.18" 39°12'

6 4-Apr-02 08:18:34.832 33482 DESC 21°36'45.27" 40°52'10.62" 21°58'48.63" 39°14'35.49" 23°11'07.84" 41°16'36.52" 23°33'38.39" 39°36'

7 6-Apr-02 21:23:39.119 33518 ASC 25°00'24.56" 42°26'07.53" 24°18'24.45" 39°39'01.80" 21°47'29.99" 43°19'25.21" 21°06'43.75" 40°35'

8 8-Apr-02 08:01:49.122 33539 DESC 21°35'27.69" 37°56'30.20" 20°54'28.36" 40°41'11.82" 24°48'24.40" 38°49'32.61" 24°06'11.44" 41°37'

9 10-Apr-02 21:06:31.312 33575 ASC 22°00'29.91" 41°55'08.76" 21°39'52.61" 40°24'17.53" 23°38'19.97" 41°31'47.15 23°17'18.93" 39°58'

10 11-Apr-02 08:14:15.138 33582 DESC 21°18'31.72 39°14'00.83" 20°36'11.43" 42°11'50.37" 24°23'06.66" 40°01'00.27" 23°39'48.72" 43°02

11 13-Apr-02 21:19:36.714 33618 ASC 24°34'07.02'' 41°31'41.07'' 23°52'18.09'' 38°45'06.44'' 21°21'08.25'' 42°24'36.65" 20°40'32.25'' 39°41'

12 17-Apr-02 21:02:28.846 33675 ASC 21°35'40.28" 40°59'28.64" 21°15'03.65" 39°28'42.42" 23°13'31.29" 40°36'14.03" 22°52'31.13" 39°03'

13 18-Apr-02 08:10:07.422 33682 DESC 21°25'51.68" 38°13'30.97" 20°43'28.96" 41°11'28.53" 24°30'25.91" 39°00'35.02" 23°47'05.33" 42°02'

14 20-Apr-02 21:15:27.313 33718 ASC 24°43'09.08" 42°19'15.32" 23°59'39.58" 39°17'04.41" 21°38'35.18" 43°06'29.13" 20°56'04.24" 40°08'

15 21-Apr-02 08:22:46.890 33725 DESC 21°34'04.44" 41°54'48.33" 21°56'07.39" 40°17'15.02" 23°08'25.98" 42°19'12.91" 23°30'56.08" 40°39

16 28-Apr-02 08:18:32.724 33825 ASC 21°36'31.44" 40°51'52.05" 21°58'36.07" 39°14'10.28" 23°10'28.70" 41°16'10.98 23°33'00.44" 39°36'

17 2-May-02 08:01:50.163 33882 DESC 21°36'51.91" 37°57'08.11" 20°55'52.28" 40°41'51.20" 24°49'48.53" 38°50'11.22" 24°07'35.25" 41°38'

18 4-May-02 21:06:31.213 33918 ASC 22°03'25.92" 41°54'25.72" 21°42'49.46 40°23'38.25 23°38'46.72" 41°31'38.99" 23°17'47.17" 39°58'

19 5-May-02 08:14:14.819 33925 DESC 21°17'51.90" 39°14'01.31" 20°35'31.81" 42°11'50.13" 24°22'26.90" 40°01'00.35" 23°39'09.18" 42°02'

20 7-May-02 21:19:35.751 33961 ASC 24°34'34.43" 41°31'29.43" 23°52'45.32" 38°44'54.26" 21°21'36.22" 42°24'25.21" 20°41'00.07" 39°41'

21 11-May-02 21:02:24.753 34018 ASC 21°33'09.89" 40°59'45.55" 21°12'35.38" 39°29'08.30" 23°21'39.88" 40°33'58.30" 23°00'39.30" 39°01'

22 12-May-02 08:10:04.563 34025 DESC 21°22'36.33" 38°11'25.38" 20°40'02.90" 41°10'13.23" 24°27'10.94" 38°58'24.55" 23°43'39.58" 42°00'

23 14-May-02 21:15:24.453 34061 ASC 24°45'08.77" 42°17'27.32" 24°01'51.43" 39°16'08.64" 21°40'34.92" 43°04'44.19" 20°58'16.00" 40°07

24 15-May-02 08:22:44.896 34068 DESC 21°35'06.73" 41°54'42.84" 21°57'09.78" 40°17'07.74" 23°10'12.82" 42°19'19.11" 23°32'43.29" 40°39'
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25 19-May-02 08:05:55.636 34125 DESC 21°18'02.14" 38°54'56.84" 20°37'09.59" 41°39'21.25" 24°31'01.29" 39°47'44.69" 23°48'55.71" 42°35'

26 21-May-02 21:11:18.587 34161 DESC 24°12'33.10" 41°23'17.37" 23°29'20.82" 38°22'13.76" 21°07'56.49" 42°10'12.93" 20°25'41.73" 39°12'

27 22-May-02 08:18:30.384 34168 DESC 21°37'50.43" 40°51'35.21" 21°59'56.43" 39°13'46.05" 23°12'13.87" 41°16'01.11" 23°34'47.25" 39°35'

28 24-May-02 21:23:35.703 34204 ASC 25°00'36.77" 42°25'49.30" 24°18'37.07" 39°38'43.18" 21°47'41.53" 43°19'06.55" 21°06'55.71" 40°35'

29 26-May-02 08:01:47.472 34225 DESC 21°35'51.82" 37°56'30.49" 20°54'53.09" 40°41'12.73" 24°48'48.75" 38°49'32.05" 24°06'36.41" 41°37

30 28-May-02 21:06:29.018 34261 ASC 21°59'31.83" 41°54'59.94" 21°38'57.36" 40°24'20.97" 23°37'27.79" 41°31'26.69" 23°16'29.68" 39°58'

31 29-May-02 08:14:12.968 34268 DESC 21°20'40.56" 39°13'22.35" 20°38'07.88" 42°12'08.12" 24°25'15.40" 40°00'20.13" 23°41'44.84" 43°02'

32 4-Jun-02 21:02:24.687 34361 ASC 21°34'20.31" 40°59'06.12" 21°13'46.41" 39°28'31.54" 23°12'38.96" 40°35'44.83" 22°51'41.53" 39°03'

33 5-Jun-02 08:10:02.322 34368 DESC 21°23'45.98" 38°11'27.49" 20°41'12.29" 41°10'16.65" 24°28'20.53" 38°58'27.19" 23°44'48.87" 42°01'

34 8-Jun-02 08:22:42.713 34411 DESC 21°35'21.27" 41°54'33.03" 21°57'25.90" 40°16'49.80" 23°10'26.23" 42°19'08.81" 23°32'58.36" 40°39

35 12-Jun-02 08:05:53.540 34468 DESC 21°16'42.49" 38°54'35.26" 20°35'57.52 41°38'31.83" 24°29'41.17" 39°47'21.30" 23°47'43.66" 42°34'

36 14-Jun-02 21:11:17.235 34504 ASC 24°12'41.00" 41°23'28.66" 23°29'25.57" 38°22'11.19" 21°08'04.31" 42°10'23.91" 20°25'46.49" 39°12'

37 15-Jun-02 08:18:29.001 34511 DESC 21°37'20.04" 40°51'36.89" 21°59'25.95" 39°13'47.72" 23°11'16.28" 41°15'55.37" 23°33'49.42" 39°35'

38 17-Jun-02 21:23:34.470 34547 ASC 25°00'56.70" 42°25'56.55" 24°18'56.85" 39°38'50.02" 21°48'01.48" 43°19'13.98" 21°07'15.52" 40°35'

39 19-Jun-02 08:01:46.648 34568 DESC 21°36'50.35" 37°56'59.81" 20°55'51.24" 40°41'43.02" 24°49'47.16" 38°50'02.10" 24°07'34.41" 41°38'

40 21-Jun-02 21:06:28.376 34604 ASC 21°58'06.85" 41°55'37.73" 21°37'33.06" 40°25'01.63" 23°36'02.89" 41°32'15.01" 23°15'05.47" 39°59'

41 22-Jun-02 08:14:11.921 34611 DESC 21°20'38.37" 39°13'35.27" 20°38'05.93" 42°12'21.06" 24°25'13.31" 40°00'32.57" 23°41'43.02" 43°03'

42 28-Jun-02 21:02:23.890 34704 ASC 21°36'18.39" 40°59'05.09" 21°15'44.55" 39°28'30.11" 23°14'16.01" 40°35'48.58" 22°53'18.70" 39°03'

43 1-Jul-02 21:15:21.378 34747 ASC 24°43'32.30 42°19'26.49" 24°00'03.28" 39°17'14.88" 21°44'14.87" 43°05'20.17" 21°01'42.80" 40°06'

44 2-Jul-02 08:22:42.493 34754 DESC 21°33'38.00" 41°54'32.14" 21°55'45.40" 40°16'36.13" 23°10'49.57" 42°19'40.27" 23°33'25.28" 40°39'

45 6-Jul-02 08:05:54.580 34811 DESC 21°16'20.95" 38°55'14.97" 20°35'32.96" 41°39'24.54" 24°29'19.91" 39°48'00.59" 23°47'19.11" 42°35'

46 8-Jul-02 21:11:18.995 34847 ASC 24°12'33.87" 41°24'31.40" 23°29'25.38" 38°23'41.27" 21°07'57.14" 42°11'26.42" 20°25'46.08" 39°14'

47 9-Jul-02 08:18:31.030 34854 DESC 21°38'01.70" 40°52'52.41" 22°00'06.89" 39°15'05.98" 23°12'46.11" 41°17'23.68" 23°35'18.73" 39°37'

48 11-Jul-02 21:23:34.803 34890 ASC 24°58'39.35" 42°27'53.94" 24°16'41.05" 39°40'49.98" 21°51'24.95" 43°19'36.78" 21°10'38.32" 40°35'

49 13-Jul-02 08:01:46.515 34911 DESC 21°35'27.31" 37°57'23.43" 20°54'28.73" 40°42'05.26" 24°48'24.27" 38°50'24.78" 24°06'12.09" 41°38'
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50 15-Jul-02 21:06:26.608 34947 ASC 21°58'57.92" 41°56'31.44" 21°38'18.33" 40°25'28.27" 23°37'16.36" 41°33'04.78" 23°16'12.81" 40°00'

51 16-Jul-02 08:14:10.287 34954 DESC 21°21'04.33" 39°13'57.04" 20°38'31.52" 42°12'43.24" 24°25'39.10" 40°00'55.20" 23°42'08.40" 43°03'

52 18-Jul-02 21:19:27.515 34990 ASC 24°33'19.24" 41°31'43.02" 23°51'30.95" 38°45'09.22" 21°26'01.64" 42°23'06.16" 20°45'24.20" 39°29'

53 22-Jul-02 21:02:17.799 35047 ASC 21°36'28.01" 40°58'10.25" 21°15'53.99" 39°27'34.31" 23°14'25.29" 40°34'53.64" 22°53'27.81" 39°02'

54 25-Jul-02 21:15:14.894 35090 ASC 24°42'56.43" 42°17'02.09" 23°59'43.44" 39°15'59.92" 21°38'22.35" 43°04'17.50" 20°56'07.65" 40°07'

55 26-Jul-02 08:22:34.165 35097 DESC 21°33'45.00" 41°53'12.16" 21°55'49.93" 40°15'27.47" 23°12'02.39" 42°18'37.73" 23°34'35.78" 40°38'

56 30-Jul-02 08:05:48.421 35154 DESC 21°18'39.09" 38°54'45.90" 20°37'50.10" 41°38'57.69" 24°31'37.69" 39°47'33.62" 23°49'35.80" 42°35'

57 1-Aug-02 21:11:12.860 35190 ASC 24°13'38.01" 41°23'23.43" 23°30'25.53" 38°22'18.38" 21°09'01.47" 42°10'19.48" 20°26'46.53" 39°12'

58 2-Aug-02 08:18:24.279 35197 DESC 21°34'07.68" 40°50'59.68" 21°56'16.41" 39°12'58.37" 23°09'50.30" 41°15'45.04" 23°32'26.87" 39°35'

59 4-Aug-02 21:23:31.365 35233 ASC 24°59'41.27" 42°26'49.88" 24°17'42.15" 39°39'44.80" 21°46'46.38" 43°20'06.00" 21°06'01.07" 40°36'

60 6-Aug-02 08:01:42.900 35254 DESC 21°37'41.83" 37°57'27.75" 20°56'42.35" 40°42'11.81" 24°50'38.48" 38°50'30.98" 24°08'25.32" 41°38'

61 8-Aug-02 21:06:24.016 35290 ASC 21°59'53.53" 41°55'33.65" 21°39'16.43" 40°24'42.07" 23°34'11.41" 41°33'03.57" 23°13'11.49" 40°00'

62 9-Aug-02 08:14:06.853 35297 DESC 21°20'29.64" 39°13'34.21" 20°37'57.02" 42°12'19.78" 24°25'04.47" 40°00'32.03" 23°41'33.96" 43°03'

63 11-Aug-02 21:19:26.686 35333 ASC 24°33'13.63" 41°31'32.14" 23°51'25.20" 38°44'58.51" 21°20'15.21" 42°24'26.74" 20°39'39.71" 39°41'

64 13-Aug-02 07:57:32:522 35354 DESC 21°45'15.30" 36°56'31.24" 21°04'12.88" 39°41'22.88" 24°58'10.91" 37°49'40.73" 24°15'54.57" 40°38'

65 15-Aug-02 21:02:17.087 35390 ASC 21°38'11.18" 40°58'05.96" 21°17'35.28" 39°27'22.20" 23°12'29.11" 40°35'41.58" 22°51'30.57" 39°03'

66 16-Aug-02 08:09:55.500 35397 DESC 21°27'03.05" 38°12'06.90" 20°44'28.09" 41°10'59.62" 24°31'37.23" 38°59'08.92" 23°48'04.20" 42°01'

67 18-Aug-02 21:15:14.332 35433 ASC 24°43°09.73" 42°17'25.28" 23°59'53.03" 39°16'09.23" 21°38'35.72" 43°04'41.06" 20°56'17.39" 40°07'

68 19-Aug-02 08:22:33.860 35440 DESC 21°34'10.16" 41°53'29.98" 21°56'19.78" 40°15'24.12" 23°08'34.51" 42°17'54.61" 23°31'11.70" 40°37'

69 21-Aug-02 21:27:25.467 35476 ASC 25°42'19.76" 43°16'10.14" 25°00'02.50" 40°28'13.00" 22°35'11.50" 44°08'30.20" 21°54'07.48" 41°24'

70 22-Aug-02 20:58:06.637 35490 ASC 21°21'05.29" 39°58'42.77" 21°00'33.18" 38°28'17.42" 22°59'02.59" 39°35'29.66" 22°38'07.23" 38°03'

71 23-Aug-02 08:05:45.586 35497 DESC 21°17'04.70" 38°54'07.20" 20°36'16.32" 41°38'17.45" 24°30'03.50" 39°46'53.64" 23°48'02.29" 42°34'

72 25-Aug-02 21:11:10.879 35533 ASC 24°13'45.43" 41°23'18.00" 23°30'32.86 38°22'12.81 21°09'08.93" 42°10'14.27" 20°26'53.91" 39°12'

73 26-Aug-02 08:18:23.797 35540 DESC 21°38'52.53" 40°52'29.86" 22°00'54.92" 39°14'57.74" 23°09'16.47" 41°15'53.82" 23°31'44.81" 39°36'
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74 28-Aug-02 21:23:23.664 35576 ASC 24°59'03.74" 42°26'56.86" 24°17'04.52" 39°39'52.65" 22°08'51.87" 43°14'04.99" 21°27'58.10" 40°30'

75 30-Aug-02 08:01:41.118 35597 DESC 21°35'34.81" 37°56'59.86" 20°54'42.71" 40°41'15.01" 24°48'31.06" 38°50'01.65" 24°06'25.60" 41°37'

76 1-Sep-02 21:06:24.339 35633 ASC 21°56'25.72" 41°56'42.10" 21°35'43.42" 40°25'29.39" 23°30'13.97" 41°34'19.82" 23°09'08.92" 40°01

77 2-Sep-02 08:14:06.191 35640 DESC 21°20'31.53" 39°14'55.51" 20°38'10.59" 42°12'47.23" 24°25'06.23" 40°01'56.40" 23°41'47.58" 43°03'

78 4-Sep-02 21:19:25.830 35676 ASC 24°34'37.58" 41°31'18.69" 23°52'48.28" 38°44'43.50" 21°21'39.47" 42°24'14.90" 20°41'03.16" 39°41'

79 6-Sep-02 07:57:32.049 35697 DESC 21°44'41.44" 36°56'41.54" 21°03'39.15" 39°41'32.59" 24°57'37.07" 37°49'50.77" 24°15'20.88" 40°38'

80 8-Sep-02 21:02:16.362 35733 ASC 21°39'37.05" 40°58'04.44" 21°19'00.67" 39°27'18.41" 23°14'22.98" 40°35'32.92" 22°53'23.84" 39°02'

81 9-Sep-02 08:09:54.770 35740 ASC 21°24'59.80" 38°11'56.32" 20°42'25.43" 41°10'46.77" 24°29'34.12" 38°58'57.33" 23°46'01.73" 42°01'

82 11-Sep-02 21:15:14.070 35776 ASC 24°43'38.68" 42°17'34.46" 24°00'21.52" 39°16'17.86" 21°39'04.81" 43°04'50.97" 20°56'46.05" 40°07'

83 12-Sep-02 08:22:33.711 35783 ASC 21°34'00.11" 41°54'00.82" 21°56'07.00" 40°16'08.69" 23°11'54.92" 42°19'20.86" 23°34'30.27" 40°39'

84 14-Sep-02 21:27:24.765 35819 ASC 25°44'21.04" 43°15'55.71" 25°02'02.61" 40°27'56.16" 22°37'13.16" 44°08'17.88" 21°56'08.04" 41°23'

85 15-Sep-02 20:58:05:670 35833 ASC 21°22'56.77" 39°58'27.34" 21°02'22.73" 38°27'54.03" 22°58'04.58" 39°35'54.43 22°37'07.90" 38°03'

86 16-Sep-02 08:05:43.982 35840 ASC 21°16'27.06" 38°53'56.48" 20°35'38.58" 41°38'06.03" 24°29'25.83" 39°46'42.95" 23°47'24.53" 42°34

87 18-Sep-02 21:11:09.846 35876 ASC 24°12'45.63" 41°23'31.01" 23°29'29.71" 38°22'13.58" 21°08'09.15" 42°10'27.20" 20°25'50.85" 39°12'

88 19-Sep-02 08:18:22.068 35883 DESC 21°37'31.40" 40°51'44.57" 21°59'40.86" 39°13'39.87" 23°00'36.46" 41°13'13.26" 23°23'10.03" 39°33'

89 23-Sep-02 08:01:39.259 35940 DESC 21°34'00.22" 37°56'32.22" 20°53'08.69" 40°40'45.79" 24°46'56.64" 38°49'32.83" 24°04'51.81" 41°37'

90 26-Sep-02 08:14:04.657 35983 DESC 21°20'38.79" 39°13'52.79" 20°38'05.54" 42°12'38.37" 24°25'13.39" 40°00'51.67" 23°41'42.24" 43°03'

91 28-Sep-02 21:19:22.914 36019 ASC 24°33'40.06" 41°31'32.25" 23°51'50.92" 38°44'58.26" 21°26'22.79" 42°22'56.82 20°45'44.53" 39°39'

92 30-Sep-02 07:57:30.085 36040 DESC 21°43'19.24" 36°56'20.34" 21°02'17.08" 39°41'09.89" 24°56'14.91" 37°49'29.08" 24°13'58.87" 40°37'

93 2-Oct-02 21:02:14.875 36076 ASC 21°37'39.23" 40°58'13.16" 21°17'04.52" 39°27'35.84" 23°13'59.44 40°35'18.68" 22°53'01.68" 39°02'

94 3-Oct-02 08:09:53.401 36083 DESC 21°25'44.58" 38°12'06.43" 20°43'09.72" 41°10'57.62" 24°30'18.72" 38°59'08.37" 23°46'45.81" 42°01'

95 5-Oct-02 21:15:12.713 36119 ASC 24°43'03.01" 42°17'37.99" 23°59'46.08" 39°16'22.17" 21°38'29.13" 43°04'54.32" 20°56'10.58" 40°07'

96 6-Oct-02 08:22:32.088 36126 DESC 21°33'30.55" 41°53'39.84" 21°55'39.42" 40°15'38.07" 23°07'52.19" 42°18'03.86" 23°30'28.54" 40°37'

97 8-Oct-02 21:27:24.117 36162 DESC 25°41'56.73" 43°16'31.40" 24°59'39.28" 40°28'34.86" 22°34'48.56" 44°08'51.71" 21°53'44.35" 41°24'

98 9-Oct-02 20:58:05.220 36176 ASC 21°22'26.83" 39°58'06.95" 21°01'55.83" 38°27'47.84" 22°55'05.30" 39°36'08.72" 22°34'12.43" 38°04'
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99 10-Oct-02 08:05:42.517 36183 DESC 21°15'21.72" 38°53'37.68" 20°34'30.26" 41°37'59.49" 24°28'20.63" 39°46'23.24" 23°46'16.29" 42°34'

100 12-Oct-02 21:11:08.394 36219 ASC 24°14'07.70" 41°23'11.62" 23°30'51.04" 38°21'52.51" 21°09'31.44" 42°10'09.07" 20°27'12.45" 39°12'

101 13-Oct-02 08:18:20.903 36226 DESC 21°36'58.01" 40°51'41.07" 21°59'08.79" 39°13'.30.96" 23°10'54.87" 41°16'00.03" 23°33'33.07" 39°35'

102 15-Oct-02 21:23:26.594 36262 DESC 24°57'36.88" 42°27'13.45" 24°15'37.74" 39°40'11.13" 21°50'22.33" 43°18'57.63" 21°09'34.91" 40°35'

103 17-Oct-02 08:01:38.857 36283 DESC 21°35'53.88" 37°57'07.51" 20°54'58.11" 40°41'36.30" 24°48'50.01" 38°50'09.85" 24°06'40.76" 41°38'

104 19-Oct-02 21:06:20.830 36319 ASC 22°02'30.37" 41°54'41.72" 21°41'54.30" 40°23'56.35" 23°33'15.34" 41°33'00.82" 23°12'17.42" 40°00'

105 20-Sep-02 08:14:03.119 36326 DESC 21°19'14.13" 39°13'36.37" 20°36'41.35" 42°12'20.40" 24°23'48.83" 40°00'34.53" 23°40'18.18" 43°03'

106 22-Oct-02 21:19:21.483 36362 ASC 24°33'27.10" 41°31'26.01" 23°51'38.03" 38°44'52.29" 21°26'09.82" 42°22'50.53" 20°45'31.66" 39°39'

107 24-Oct-02 07:57:28.407 36383 DESC 21°43'19.82" 36°56'12.89" 21°02'24.79" 39°40'35.80" 24°56'14.98" 37°49'21.20" 24°14'06.32" 40°37'

108 26-Oct-02 21:02:13.160 36419 ASC 21°38'18.12" 40°57'45.22" 21°17'44.20" 39°27'11.71" 23°12'36.85" 40°35'19.15" 22°51'40.44" 39°02'

109 27-Oct-02 08:09:50.623 36426 DESC 21°23'24.71" 38°11'28.18" 20°40'50.46" 41°10'16.77" 24°27'58.99" 38°58'29.06" 23°44'26.74" 42°01'

110 29-Oct-02 21:15:10.407 36462 ASC 24°42'35.25" 42°17'31.51" 23°59'18.19" 39°16'16.40" 21°38'01.42" 43°04'48.03" 20°55'42.75" 40°07'

111 30-Oct-02 08:22:29.344 36469 DESC 21°32'45.01" 41°53'22.32" 21°54'53.56" 40°15'22.87" 23°07'06.63" 42°17'46.34" 23°29'42.59" 40°37'

112 1-Nov-02 21:27:20.766 36505 ASC 25°43'28.02" 43°15'41.07" 25°01'09.76" 40°27'42.68" 22°36'19.61" 44°08'03.09" 21°55'14.67" 41°23'

113 2-Nov-02 20:58:03.255 36519 ASC 21°21'22.06" 39°58'14.99" 21°00'51.73" 38°27'58.97" 22°55'19.14" 39°35'57.93" 22°34'26.67" 38°03'

114 3-Nov-02 08:05:41.885 36526 DESC 21°19'22.80" 38°54'41.48" 20°38'30.03" 41°39'07.29" 24°32'21.24" 39°47'30.04" 23°50'15.44" 42°35'

115 5-Nov-02 21:11:06.486 36562 DESC 24°13'46.68" 41°22'14.35" 23°30'42.84" 38°21'50.40" 21°09'10.29" 42°09'13.57" 20°27'03.92" 39°12'

116 6-Nov-02 08:18:18.870 36569 DESC 21°36'43.43" 40°51'35.61" 21°58'53.54" 39°13'27.78" 23°11'28.52" 41°16'06.95" 23°34'06.26" 39°35'

117 8-Nov-02 21:23:25.793 36605 ASC 24°58'51.70" 42°26'59.13" 24°16'52.31" 39°39'55.24" 21°45'56.44" 43°20'15.81" 21°05'10.88" 40°36'

118 10-Nov-02 08:01:36.670 36626 DESC 21°35'27.93 37°57'02.84" 20°54'32.35" 40°41'31.20" 24°48'24.12" 38°50'04.80" 24°06'15.07" 41°38'

119 12-Nov-02 21:06:17.882 36662 ASC 22°00'16.36" 41°55'23.67" 21°39'40.09" 40°24'37.78" 23°36'25.89" 41°32'25.26" 23°15'26.42" 39°59'

120 13-Nov-02 08:14:01.030 36669 DESC 21°19'08.46" 39°13'39.58" 20°36'42.20" 42°11'56.75" 24°23'43.59" 40°00'38.03" 23°40'19.64" 43°02'

121 15-Nov-02 21:19:21.463 36705 ASC 24°31'58.61" 41°31'48.39" 23°50'09.98" 38°45'16.44" 21°19'00.32" 42°24'43.23" 20°38'24.63" 39°41'

122 17-Nov-02 07:57:26.667 36726 DESC 21°44'25.62" 36°56'27.83" 21°03'26.89" 39°41'05.25" 24°57'20.68" 37°49'36.81" 24°15'08.19" 40°37'

123 20-Nov-02 08:09:49.566 36769 DESC 21°26'46.49" 38°12'19.89" 20°44'18.21" 41°10'45.57" 24°26'04.80" 38°58'00.27" 23°42'40.35" 42°00'
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124 25-Nov-02 21:27:21.085 36848 ASC 25°44'07.95" 43°16'21.48" 25°01'49.48" 40°28'22.24" 22°36'59.62 44°08'43.99" 21°55'54.49" 41°24'

125 26-Nov-02 20:58:02.291 36862 DESC 21°23'30.57" 39°58'25.92" 21°03'00.29" 38°28'10.16" 22°59'35.66" 39°35'37.56" 22°38'42.71" 38°03'

126 27-Nov-02 08:05:41.371 36869 DESC 21°17'25.97" 38°54'55.82" 20°36'33.78" 41°39'19.68" 24°30'24.60" 39°47'43.05" 23°48'19.46" 42°35'

127 24-Dec-02 08:18:07:131 37255 DESC 21°36'18.34" 40°49'51.40" 21°58'34.15" 39°11'16.68" 23°11'03.54" 41°14'22.23" 23°33'47.31" 39°33'

128 26-Dec-02 21:23:14.783 37291 ASC 24°58'42.73" 42°25'25.86" 24°16'46.48" 39°38'35.94" 21°45'48.12" 43°18'42.99" 21°05'05.65" 40°35'

129 28-Dec-02 08:01:25.997 37312 DESC 21°35'33.82" 37°55'39.59" 20°54'35.24" 40°40'21.54" 24°48'30.20" 38°48'40.82" 24°06'18.09" 41°36'

130 30-Dec-02 21:06:07.818 37348 ASC 22°01'28.47" 41°53'17.33" 21°40'58.30" 40°22'59.28" 23°36'34.09" 41°30'32.23" 23°15'41.23" 39°58'

131 31-Dec-02 08:13:51.234 37355 DESC 21°19'13.89" 39°12'46.80" 20°36'48.02" 42°11'04.19" 24°23'49.14" 39°59'44.73" 23°40'25.59" 43°01'

132 2-Jan-03 21:19:12.216 37391 ASC 24°33'01.07" 41°30'40.19" 23°51'15.47" 38°44'20.65" 21°20'02.95" 42°23'36.05" 20°39'30.26" 39°40'

133 4-Jan-03 07:57:18.179 37412 DESC 21°44'01.20" 36°55'48.61" 21°02'59.60" 39°40'39.10" 24°56'56.48" 37°48'56.61" 24°14'41.05" 40°37'

134 6-Jan-03 21:02:03.656 37448 ASC 21°38'01.28" 40°57'08.38" 21°17'32.55" 39°26'58.51" 23°13'07.45" 40°34'29.69" 22°52'16.25" 39°02'

135 7-Jan-03 08:09:41.889 37455 DESC 21°24'45.50" 38°11'46.73" 20°42'17.86" 41°10'10.19" 24°24'04.00" 38°57'25.87" 23°40'40.26" 41°59'

136 9-Jan-03 21:15:02.318 37491 ASC 24°43'03.61" 42°17'51.53" 23°59'43.21" 39°16'22.06" 21°38'29.74" 43°05'08.02" 20°56'07.83" 40°07'

137 10-Jan-03 08:22:22.081 37498 DESC 21°34'17.92" 41°53'51.48" 21°56'33.75" 40°15'17.16" 23°08'40.68" 42°18'15.82" 23°31'24.34" 40°37'

138 12-Jan-03 21:27:14.571 37534 ASC 25°42'43.23" 43°16'41.83" 25°00'25.30" 40°28'44.37" 22°35'34.72" 44°09'03.20" 21°54'30.09" 41°24'

139 13-Jan-03 20:57:55.681 37548 ASC 21°18'45.53" 39°58'50.52" 20°58'20.51" 38°28'59.31" 22°57'04.18" 39°35'30.06" 22°36'16.20" 38°03'

140 14-Jan-03 08:05:33.559 37555 DESC 21°16'15.37" 38°54'20.53" 20°35'23.92" 41°38'43.32" 24°29'14.27" 39°47'06.31" 23°47'09.93" 42°34'

141 16-Jan-03 21:10:57.554 37591 ASC 24°12'21.21" 41°22'44.85" 23°29'16.50" 38°22'09.06" 21°07'46.65" 42°09'43.15" 20°25'37.48" 39°12'

142 17-Jan-03 08:18:08.605 37598 DESC 21°34'41.17" 40°50'51.85" 21°56'55.36" 39°12'24.56" 23°12'58.57" 41°16'17.63" 23°35'41.69" 39°35'

143 21-Dec-02 08:01:24.188 37655 DESC 21°35'14.90" 37°56'02.34" 20°54'16.57" 40°40'44.01" 24°48'11.36" 38°49'03.14" 24°05'59.52" 41°37'

144 23-Dec-02 21:06:05.496 37691 ASC 21°56'24.34" 41°54'23.04" 21°35'55.47" 40°24'11.91" 23°30'41.38" 41°31'50.61" 23°09'50.12" 39°59'

145 24-Jan-03 08:13:46.930 37698 DESC 21°19'43.38" 39°11'47.68" 20°37'04.88" 42°10'59.26" 24°24'18.96" 39°58'44.09" 23°40'42.57" 43°01'

146 26-Jan-03 21:19:06.042 37734 ASC 24°33'03.13" 41°30'16.34" 23°51'17.10" 38°43'56.88" 21°25'45.98" 42°21'41.43" 20°45'10.82" 39°38'

147 28-Jan-03 07:57:13.838 37755 DESC 21°43'48.77" 36°55'21.60" 21°02'47.18" 39°40'11.87" 24°56'44.08" 37°48'29.37" 24°14'28.70" 40°36'

148 30-Jan-03 21:01:59.961 37791 ASC 21°38'30.19" 40°56'32.81" 21°18'03.59" 39°26'32.91" 23°12'48.55" 40°34'04.85" 22°51'59.75" 39°02'
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149 31-Jan-03 08:09:37.877 37798 DESC 21°23'37.74" 38°11'22.62" 20°41'10.53" 41°09'44.86" 24°28'12.63" 38°58'23.02" 23°44'47.62 42°00'

150 2-Feb-03 21:14:58.169 37834 ASC 24°55'18.50" 42°01'11.36" 24°14'05.70" 39°09'22.87" 21°39'02.67" 42°51'57.62" 20°58'49.12" 40°03'

151 3-Feb-03 08:22:18.566 37841 DESC 21°36'42.72" 41°53'39.66" 21°58'15.10" 40°18'04.09" 22°52'54.47" 42°13'20.07" 23°14'52.83" 40°35'

152 5-Feb-03 21:27:08.756 37877 ASC 25°26'33.35" 43°26'48.47" 24°43'22.05" 40°35'03.66" 22°48'15.69" 44°10'57.16" 22°06'13.54" 41°22'

153 7-Feb-03 08:05:31.486 37898 DESC 21°16'51.95" 38°54'41.85" 20°35'56.76" 41°39'18.54" 24°29'50.77" 39°47'28.12" 23°47'42.58" 42°35'

154 9-Feb-03 21:10:32.661 37934 ASC 24°23'22.69" 41°07'14.10" 23°42'18.30" 38°15'57.35" 22°27'47.53" 41°37'10.87" 21°47'18.30" 38°48'

155 10-Feb-03 08:18:06.728 37941 ASC 21°36'55.36" 40°51'11.58" 21°58'27.32" 39°15'38.12" 23°06'14.92" 41°14'17.95" 23°28'17.36" 39°36'

156 12-Feb-03 21:23:08.332 37977 ASC 24°46'02.23" 42°35'56.42" 24°03'12.38" 39°45'17.78" 22°05'35.35" 43°20'10.81" 21°23'45.88" 40°32'

157 16-Feb-03 21:06:40.060 38034 ASC 22°01'37.69" 41°53'57.54" 21°42'07.43" 40°23'39.23" 23°36'22.31" 41°31'17.58" 23°15'29.43" 39°59'

158 17-Feb-03 08:13:47.112 38041 ASC 21°19'28.78" 39°12'27.89" 20°36'50.51" 42°11'39.24" 24°24'04.45" 39°59'23.81" 23°40'28.32" 43°02'

159 19-Feb-03 21:19:00.498 38077 ASC 24°18'52.16" 41°40'08.97" 23°36'12.28" 38°49'59.53" 21°42'11.17" 42°23'03.87" 21°00'34.31" 39°35'

160 21-Feb-03 07:57:11.372 38098 DESC 21°43'52.17" 36°55'26.99" 21°02'46.97" 39°40'30.63" 24°56'47.42" 37°48'35.04" 24°14'28.31" 40°37'

161 23-Feb-03 21:01:55.907 38134 ASC 21°39'57.19" 40°54'59.32" 21°19'33.82" 39°25'15.57" 23°10'42.28" 40°33'210.81" 22°49'57.70" 39°01'

162 24-Feb-03 08:09:33.381 38141 DESC 21°23'57.79" 38°09'53.53" 20°41'14.63" 41°09'23.16" 24°23'16.81" 38°55'30.03" 23°39'37.32" 41°58'

163 26-Feb-03 21:14:52.233 38177 ASC 24°21'57.60" 42°09'25.35" 23°40'54.65" 39°18'17.11" 21°46'52.36" 42°49'25.80" 21°06'36.48" 40°01'

164 27-Feb-03 08:22:15.179 38184 DESC 21°33'44.30" 41°53'23.53" 21°56'01.16" 40°14'44.77" 23°09'11.89" 42°18'04.53" 23°31'57.01" 40°37'

165 1-Mar-03 21:27:04.555 38220 ASC 25°29'43.89" 43°25'47.22" 24°46'35.81" 40°34'15.39" 22°53'05.18" 44°09'31.36" 22°10'59.61" 41°21'

166 3-Mar-03 08:05:29.254 38241 DESC 21°17'30.60" 38°54'43.57" 20°36'35.36" 41°39'20.95" 24°30'29.44" 39°47'29.99" 23°48'21.18" 42°35'

167 5-Mar-03 21:10:51.196 38277 ASC 23°51'04.46" 41°16'03.96" 23°10'11.65" 38°25'30.85" 21°16'04.50" 41°55'45.24" 20°35'58.93" 39°08'

168 6-Mar-03 08:18:06.411 38284 DESC 21°41'15.42" 40°52'45.48" 22°02'50.58" 39°17'08.33" 23°10'40.28" 41°15'54.41" 23°32'41.98" 39°38'

169 8-Mar-03 21:23:06.490 38320 ASC 24°46'03.15" 42°36'18.29" 24°03'09.44" 39°45'25.41" 22°09'29.88" 43°19'30.03" 21°27'32.42" 40°31'

170 10-Mar-03 08:01:23.621 38241 DESC 21°36'04.71" 37°57'15.46" 20°55'05.73" 40°41'57.86" 24°49'00.99" 38°50'17.25" 24°06'48.47" 41°38'

171 12-Mar-02 21:06:04.319 38377 ASC 22°01'43.20" 41°54'21.01" 21°41'13.21" 40°24'04.82" 23°36'49.19" 41°31'35.64" 23°15'56.49" 39°59'

172 13-Mar-03 08:13:47.723 38384 DESC 21°19'49.90" 39°13'06.23" 20°37'11.24" 42°12'17.90" 24°24'25.50" 40°00'02.53" 23°40'48.96" 43°02'

173 15-Mar-10 21:19:02.604 38420 ASC 24°19'34.96" 41°40'42.95" 23°36'50.67" 38°50'16.82" 21°39'09.27" 42°24'.39.16" 20°57'32.57" 39°37'
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174 17-Mar-03 07:57:13.027 38441 DESC 21°44'06.95" 36°56'22.19" 21°03'05.17" 39°41'12.74" 24°57'02.21" 37°49'30.28" 24°14'46.62" 40°37'

175 19-Mar-03 21:01:59.375 38477 ASC 21°36'10.78" 40°55'55.26 21°15'54.11" 39°27'12.78" 23°05'38.90" 40°34'34.07" 22°45'17.16" 39°04'

176 20-Mar-03 08:09:35.171 38484 DESC 21°23'45.24" 38°10'47.59" 20°41'02.22" 41°10'17.01" 24°28'20.54" 38°57'46.03" 23°44'39.44" 42°01'

177 22-Mar-03 21:14:50.531 38520 ASC 24°25'50.66" 42°08'36.27" 23°44'46.73" 39°17'25.08" 21°51'28.51" 42°48'28.23" 21°11'11.48" 40°00'

178 23-Mar-03 08:22:14.631 38527 DESC 21°34'31.71" 41°53'51.77" 21°56'47.52" 40°15'18.28" 23°08'53.75" 42°18'16.08" 23°31'37.42" 40°37'

179 25-Mar-03 21:27:02.549 38563 DESC 25°29'40.93" 43°25'18.85" 24°46'30.73" 40°33'40.15" 22°49'57.73" 44°09'53.49" 22°07'47.42" 41°21'

180 27-Mar-03 08:05:25.017 38584 DESC 21°17'06.04" 38°53'52.50" 20°36'17.65" 41°38'02.77" 24°30'04.83" 39°46'38.80" 23°48'03.68" 42°34'

181 29-Mar-03 21:10:46.622 38620 ASC 23°52'24.30" 41°14'15.40" 23°11'28.87" 38°23'33.97" 21°14'04.50" 41°54'49.19" 20°33'59.20" 39°07'

182 30-Mar-03 08:18:01.175 38627 DESC 21°40'51.28" 40°51'21.55" 22°02'22.67" 39°15'46.89" 23°10'11.15" 41°14'28.99" 23°32'14.34" 39°36'

183 1-Apr-03 21:33:03.109 38663 DESC 24°45'47.35" 42°35'35.11" 24°02'48.64" 39°44'22.26" 22°05'10.06" 43°19'51.57" 21°23'10.31" 40°31'

184 3-Apr-03 08:01:20.606 38684 DESC 21°40'26.66" 37°57'28.59" 20°59'23.05" 40°42'28.86" 24°47'42.37" 38°48'57.15" 24°05'27.27" 41°37'

185 5-Apr-03 21:06:02.298 38720 ASC 22°01'00.47" 41°52'32.89" 21°40'38.61" 40°23'26.87" 23°30'27.90" 41°31'06.43" 23°10'01.57" 40°00'

186 6-Apr-03 08:13:44.256 38727 DESC 21°20'20.15" 39°12'34.67" 20°37'38.16" 42°12'00.29" 24°24'55.80" 39°59'30.82" 23°41'15.85" 43°02'

187 8-Apr-03 21:18:59.443 38763 ASC 24°19'53.35" 41°40'10.31" 23°37'14.06" 38°50'03.78" 21°39'35.58" 42°24'04.64" 20°57'58.04" 39°36'

188 10-Apr-03 07:57:10.466 38784 DESC 21°44'36.82" 36°55'58.91" 21°03'31.35" 39°41'03.30" 24°57'32.04" 37°49'07.30" 24°15'12.64" 40°37'

189 12-Apr-03 21:01:56.769 38820 ASC 21°38'13.74" 40°55'08.53" 21°17'59.26" 39°26'24.41" 23°07'41.97" 40°33'46.89" 22°47'17.61" 39°03'

190 13-Apr-03 08:09:35.940 38827 DESC 21°33'30.77" 38°09'29.11" 20°49'40.61" 41°13'44.53" 24°25'05.37" 38°53'02.67" 23°40'20.02" 42°00'

191 15-Apr-03 21:14:48.661 38863 ASC 24°28'04.67" 42°08'02.97" 23°46'59.77" 39°16'46.44" 21°53'14.12" 42°48'02.95" 21°12'56.43" 39°59'

192 16-Apr-03 08:22:13.781 38870 DESC 21°35'55.85" 41°54'00.06" 21°58'14.03" 40°15'14.24" 23°09'15.53" 42°18'08.04" 23°32'01.44" 40°37'

193 18-Apr-03 21:27:00.607 38906 ASC 25°31'09.94" 43°25'05.55" 24°47'59.23" 40°33'23.95" 22°54'18.80" 44°08'54.27" 22°12'06.54" 41°20'

194 20-Apr-03 08:05:27.406 38927 DESC 21°26'20.50" 38°54'21.81" 20°44'39.09" 41°42'03.50" 24°25'56.82" 39°43'26.48" 23°43'06.31" 42°34'

195 22-Apr-03 21:10:46.270 38963 ASC 23°51'12.52" 41°14'34.04" 23°10'18.23" 38°23'57.48" 21°12'48.65" 41°55'08.10" 20°32'44.43" 39°07'

196 23-Apr-03 08:17:59.709 38970 DESC 21°39'14.48" 40°51'09.46" 22°00'48.28" 39°15'34.43" 23°08'34.86" 41°14'16.57" 23°30'36.39" 39°36'

197 25-Apr-03 21:23:00.449 39006 ASC 24°43'33.90" 42°35'00.53" 24°00'41.14" 39°44'12.79" 22°03'46.35" 43°19'03.32" 21°21'54.13" 40°31'

198 27-Apr-03 08:01:17.269 39027 DESC 21°41'27.24" 37°54'49.62" 20°59'30.44" 40°43'25.18" 24°54'13.54" 38°47'47.98" 24°11'01.51" 41°40'
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199 29-Apr-03 21:05:57.683 39063 ASC 22°00'09.73" 41°53'14.96" 21°39'42.81" 40°23'12.24" 23°36'27.56" 41°30'12.24" 23°15'37.75" 39°58'

200 30-Apr-03 08:13:44.021 39070 DESC 21°29'54.75" 39°10'59.51" 20°46'06.06" 42°15'10.89" 24°21'32.12" 39°54'31.29" 23°36'48.32" 43°02'

201 2-May-03 21:18:57.564 39106 ASC 24°18'29.68" 41°40'23.01" 23°35'50.21" 38°50'13.60" 21°38'09.20" 42°24'16.28" 20°56'27.68" 39°36'

202 4-May-03 07:57:10.389 39127 DESC 21°50'48.18" 36°55'12.92" 21°08'51.27" 39°43'44.78" 24°50'39.73" 37°44'40.67" 24°07'32.61" 40°36'

203 6-May-03 21:01:54.050 39163 ASC 21°37'13.06" 40°56'29.84" 21°16'50.29" 39°26'47.97" 23°13'31.18" 40°33'32.70 22°52'45.85" 39°01'

204 7-May-03 08:09:34.891 39170 DESC 21°33'44.05" 38°09'30.30" 20°49'54.02" 41°13'46.02" 24°25'59.03" 38°53'14.13" 23°41'13.58" 42°01

205 9-May-03 21:14:50.879 39206 ASC 24°22'12.88" 42°09'50.28" 23°41'10.14" 39°18'41.89" 21°44'03.21" 42°50'37.23" 21°03'48.76" 40°02'

206 10-May-03 08:22:12.818 39213 DESC 21°33'35.91" 41°53'34.12" 21°55'53.81" 40°14'49.72" 23°09'48.72" 42°18'26.51" 23°32'35.24" 40°37'

207 12-May-03 21:27:02.632 39249 ASC 25°28'15.82" 43°26'26.13" 24°45'06.37" 40°34'47.68" 22°48'40.21" 44°10'57.13" 22°06'30.75" 41°22'

208 14-May-03 08:05:28.369 39270 DESC 21°27'05.17" 38°55'03.70" 20°45'23.86" 41°42'46.26" 24°26'46.26" 39°44'09.72" 23°43'55.79" 42°35'

209 16-May-03 21:10:47.623 39306 ASC 23°51'15.18" 41°15'26.29" 23°10'21.13" 38°24'48.42" 21°13'11.18" 41°55'55.62" 20°33'07.13" 39°08'

210 17-May-03 08:18:01.773 39313 DESC 21°37'14.28" 40°51'47.73" 21°59'28.90" 39°13'17.59" 23°12'35.57" 41°16'27.90" 23°35'18.37" 39°35'

211 19-May-03 21:23:02.306 39349 ASC 24°45'27.50" 42°36'07.95" 24°02'28.15" 39°44'51.42" 22°05'50.13" 43°20'08.03" 21°23'51.47" 40°31'

212 21-May-03 08:01:18.220 39370 DESC 21°36'34.86" 37°56'42.00" 20°55'39.81" 40°41'11.75 24°49'31.82" 38°49'43.17" 24°07'23.38" 41°37'

213 23-May-03 21:05:58.986 39406 ASC 22°03'36.86" 41°53'03.13" 21°43'08.90" 40°22'55.10" 23°34'21.46" 41°31'20.19" 23°13'31.92" 39°59'

214 24-May-03 08:13:42:025 39413 DESC 21°21'19.06" 39°12'50.41" 20°38'40.50" 42°12'03.87" 24°25'54.75" 39°59'46.62" 23°42'18.29" 43°02

215 28-May-03 7:57:06.202 39470 DESC 21°43'59.57" 36°55'18.63" 21°02'55.13" 39°40'22.63" 24°56'55.13" 37°48'25.33" 24°14'36.82" 40°37'

216 30-May-03 21:01:50.966 39506 ASC 21°40'02.05" 40°55'00.12" 21°19'40.86" 39°25'24.56" 23°10'47.19" 40°33'21.84" 22°50'04.84" 39°02'

217 31-May-03 08:09:28.420 39513 DESC 21°25'25.65" 38°10'19.64" 20°43'02.66" 41°08'30.90" 24°30'00.48" 38°57'17.84" 23°46'39.94" 41°59'

218 2-Jun-03 21:14:44.526 39549 ASC 24°25'04.99" 42°08'16.13" 23°44'01.59" 39°17'03.39" 21°46'53.94" 42°49'04.68" 21°06'38.84" 40°00'

219 3-Jun-03 08:22:07.836 39556 DESC 21°35'13.99" 41°52'50.89" 21°57'35.73" 40°13'47.18" 23°11'37.01" 42°17'46.00" 23°34'27.67" 40°36'

220 5-Jun-03 21:27:02.173 39592 DESC 25°45'18.38" 43°23'30.14" 25°01'06.65" 40°27'40.23" 22°34'07.39" 44°16'44.26" 21°51'13.35" 41°24'

221 7-May-03 08:05:21.509 39613 DESC 21°18'35.53" 38°54'05.69" 20°37'43.98" 41°38'30.99" 24°31'34.47" 39°46'51.83" 23°49'30.04" 42°34'

222 9-Jun-03 21:10:43.944 39649 ASC 21°51'52.47" 41°14'39.21" 23°10'58.86" 38°24'04.04" 21°13'03.35" 41°55'20.15" 20°33'00.98" 39°07'

223 10-Jun-03 08:17:58:207 39656 DESC 21°37'08.57" 40°51'19.71" 21°59'25.25" 39°12'39.78" 23°12'08.56" 41°15'54.15" 23°34'53.42" 39°34'
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224 14-Jun-03 08:01:15.788 39713 DESC 21°36'45.87" 37°56'32.51" 20°55'51.27" 40°41'02.61" 24°49'42.47" 38°49'32.97" 24°07'34.50" 41°37'

225 17-Jun-03 08:13:40:148 39756 DESC 21°20'34.51" 39°12'42.77" 20°38'03.17" 42°11'28.79" 24°25'09.83" 39°59'37.99" 23°41'40.82" 43°02'

226 19-Jun-03 21:18:54.333 39792 ASC 24°18'23.14" 41°40'52.49" 23°35'43.13" 38°50'40.05" 21°41'53.05" 42°23'43.86" 21°00'09.50" 39°36'

227 21-Jun-03 07:57:08.117 39813 DESC 21°52'17.58" 36°55'51.22" 21°10'19.61" 39°44'28.08" 24°51'58.85" 37°45'16.75" 24°08'50.69" 40°37'

228 23-Jun-03 21:01:52.392 39849 ASC 21°36'44.45" 40°55'15.40" 21°16'23.42" 39°26'49.55" 23°06'01.52" 40°33'56.12" 22°45'52.12" 39°03'

229 24-Jun-03 08:09:30.040 39856 DESC 21°29'46.36" 38°08'37.76" 20°45'56.78" 41°12'54.07" 24°28'37.12" 38°54'01.28" 23°43'49.98" 42°02'

230 26-Jun-03 21:14:49.155 39892 ASC 24°43'50.25" 42°16'56.84" 23°57'44.88" 39°04'31.19" 21°36'31.28" 43°04'55.99" 20°51'29.94" 39°56'

231 27-Jun-03 08:22:08.516 39899 DESC 21°35'15.94" 41°53'44.63" 21°57'36.03" 40°14'48.15" 23°09'38.87" 42°18'08.37" 23°32'27.15" 40°36'

232 29-Jun-03 21:26:56.418 39935 ASC 25°31'27.26" 43°25'17.60" 24°48'09.00" 40°33'04.92" 22°50'55.89" 44°10'05.53" 22°08'40.15" 41°20'

233 1-Jul-03 08:05:19.676 39956 DESC 21°18'10.29" 38°54'13.23" 20°37'19.14" 41°38'38.19" 24°31'09.34" 39°46'58.76" 23°49'05.32" 42°34'

234 3-Jul-03 21:10:43.485 39992 ASC 24°13'21.16" 41°21'30.59" 23°27'29.99" 38°10'00.75" 21°05'59.49" 42°09'11.64" 20°21'11.34" 39°01'

235 4-Jul-03 08:17:55.458 39999 DESC 21°39'50.53" 40°51'40.14" 22°02'09.03" 39°12'50.93" 23°10'15.40" 41°15'03.38" 23°33'00.80" 39°33'

236 6-Jul-03 21:22:53.220 40035 ASC 24°46'39.76" 42°34'31.40" 24°03'44.59" 39°43'33.00" 22°09'55.41" 43°17'46.12" 21°28'07.22" 40°30'

237 8-Jul-03 08:01:12.653 40056 DESC 21°46'00.58" 37°56'02.95" 21°04'00.44" 40°44'51.72" 25°01'35.82" 38°49'52.08" 24°18'19.07" 41°42'

238 10-Jul-03 21:05:49.660 40092 ASC 22°00'04.82" 41°52'20.73" 21°39'41.92" 40°22'35.89" 23°36'19.59" 41°29'17.75" 23°15'33.99" 39°57'

239 11-Jul-03 08:13.33.423 40099 DESC 21°20'50.34" 39°11'45.88" 20°38'18.96" 42°10'32.20" 24°25'25.66" 39°58'41.19" 23°41'56.59" 43°01'

240 13-Jul-03 21:18:53.627 40135 ASC 24°35'15.95" 41°37'17.41" 23°51'40.88" 38°43'23.73" 21°23'55.82" 42°29'34.95" 20°41'35.78" 39°39'

241 15-Jul-03 07:57:02.458 40156 DESC 21°51'31.19" 36°54'45.12" 21°09'38.62" 39°43'02.90" 24°51'25.96" 37°44'13.30" 24°08'23.32" 40°35'

242 17-Jul-03 21:01:45.956 40192 ASC 21°36'47.44" 40°55'34.78" 21°16'29.40" 39°26'14.13" 23°13'08.01" 40°32'35.87" 22°52'27.61" 39°01'

243 18-Jul-03 08:09:24.372 40199 DESC 21°25'18.79" 38°10'29.28" 20°42'45.95" 41°09'20.53" 24°29'53.69" 38°57'27.35" 23°46'23.04" 42°00'

244 20-Jul-03 21:14:45.455 40235 ASC 24°44'16.71" 42°16'36.12" 23°58'11.02" 39°04'09.90" 21°36'57.81" 43°04'35.70" 20°51'56.16" 39°56'

245 21-Jul-03 08:22:05.698 40242 DESC 21°37'29.92" 41°53'41.84" 21°59'58.01" 40°14'08.10" 23°08'20.68" 42°17'10.59" 23°31'16.36" 40°35'

246 23-Jul-03 21:26:58.625 40278 ASC 25°45'41.49" 43°23'51.69" 25°01'29.65" 40°28'01.25" 22°34'30.55" 44°17'06.15" 21°51'36.41" 41°25'

247 25-Jul-03 08:05:20.184 40299 DESC 21°27'04.53" 38°54"33.67" 20°45'20.16" 41°42'29.67" 24°26'47.32" 39°43'39.59" 23°43'53.73" 42°34'

248 27-Jul-03 21:10:42.390 40335 ASC 24°12'48.05" 41°22'01.99" 23°26'57.10" 38°10'32.90" 21°05'26.32" 42°09'42.66" 20°20'38.37" 39°02'
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249 28-Jul-03 08:17:53.812 40342 DESC 21°38'02.52" 40°51'06.21" 22°00'28.97" 39°11'39.79" 23°11'59.71" 41°15'23.87" 23°34'54.62" 39°33'

250 30-Jul-03 21:22:58.722 40378 ASC 25°01'22.44" 42°33'29.81" 24°17'32.91" 39°38'50.04" 21°50'05.68" 43°26'08.10" 21°07'32.19" 40°35'

251 1-Aug-03 08:01:09.440 40399 DESC 21°34'23.81" 37°55'46.00" 20°53'26.51" 40°40'27.03" 24°47'20.65" 38°48'44.69" 24°05'09.93" 41°36'

252 3-Aug-03 21:05:50:900 40435 ASC 22°03'22.60" 41°52'07.19" 21°42'59.87" 40°22'23.58" 23°34'06.91" 41°30'22.75" 23°13'22.81" 39°58'

253 4-Aug-03 08:13:36.303 40442 DESC 21°29'49.42" 39°11'23.53" 20°46'09.08" 42°15'01.38" 24°22'01.59" 39°55'04.25" 23°37'26.15" 43°02'

254 6-Aug-03 21:18:52.701 40478 ASC 24°34'33.19" 41°37'45.04" 23°50'58.00" 38°43'52.37" 21°23'13.10" 42°30'02.57" 20°40'52.92" 39°39'

255 10-Aug-03 21:01:43.106 40535 ASC 21°40'16.33" 40°54'17.65" 21°19'58.50" 39°24'58.09" 23°11'01.27" 40°32'38.30" 22°50'22.40" 39°01'

256 13-Aug-03 21:14:42.430 40578 ASC 24°44'10.47" 42°16'23.88" 23°58'04.79" 39°03'57.82" 21°36'51.60" 43°04'23.55" 20°51'49.95" 39°55

257 14-Aug-03 08:22:01.963 40585 DESC 21°34'51.74" 41°52'32.88" 21°57'24.59" 40°12'37.21" 23°09'58.65" 42°17'07.49" 23°33'00.68" 40°34'

258 18-Aug-03 08:05:17:686 40642 DESC 21°26'34.33" 38°54'18.81" 20°44'39.63" 41°42'54.24" 24°26'10.33" 39°43'22.78" 23°43'06.14" 42°35'

259 20-Aug-03 21:10:40.176 40678 ASC 24°13'26.49" 41°21'48.07" 23°27'34.81" 38°10'18.25" 21°06'04.96" 42°09'29.79" 20°21'16.32" 39°01'

260 21-Aug-03 08:17:51.648 40685 DESC 21°37'16.54" 40°50'57.13" 21°59'44.49" 39°11'25.12" 23°12'01.90" 41°15'27.44" 23°34'58.62" 39°33'

261 23-Aug-03 21:22:57.331 40721 ASC 25°00'39.25" 42°33'44.19" 24°16'49.62" 39°39'05.45" 21°49'22.54" 43°26'22.49" 21°06'48.93" 40°35'

262 25-Aug-03 08:01:12.105 40742 DESC 21°48'19.44" 37°57'30.07" 21°06'29.43" 40°45'37.75" 24°37'12.24" 38°43'50.26" 23°54'16.76" 41°35'

263 27-Aug-03 21:05:49.194 40778 ASC 21°59'07.44" 41°53'18.45" 21°38'45.87" 40°23'40.63" 23°36'20.78" 41°30'00.84" 23°15'36.35" 39°58'

264 28-Aug-03 08:13:32.741 40785 DESC 21°20'39.11" 39°12'45.53" 20°38'07.35" 42°11'31.53" 24°25'14.30" 39°59'41.41" 23°41'44.83" 43°02'

265 30-Aug-03 21:18:51.828 40821 ASC 24°35'04.20" 41°37'50.56" 23°51'28.68" 38°43'57.28" 21°23'44.22" 42°30'08.70" 20°41'23.73" 39°39'

266 3-Sep-03 21:01:42.869 40878 ASC 21°52'53.40" 40°51'37.17" 21°32'31.51" 39°21'59.40" 23°10'57.41" 40°32'57.92" 22°50'17.33" 39°01'

267 4-Sep-03 08:09:22.830 40885 DESC 21°33'47.27" 38°09'22.24" 20°50'06.14" 41°13'01.18" 24°22'01.60" 38°52'04.54" 23°37'27.59" 41°59'

268 6-Sep-03 21:14:40:587 40921 ASC 24°43'17.71" 42°15'26.33" 23°57'27.74" 39°04'10.25" 21°35'59.34" 43°03'28.16" 20°51'13.10" 39°56'

269 7-Sep-03 08:21:59.707 40928 DESC 21°35'01.22" 41°52'30.18" 21°57'34.23" 40°12'34.80" 23°09'23.54" 42°16'53.39" 23°32'25.52" 40°34'

270 11-Sep-03 08:05:10.393 40985 DESC 21°16'55.32" 38°52'46.17" 20°36'04.58" 41°37'09.89" 24°29'54.50" 39°45'30.68" 23°47'51.00" 42°33'

271 13-Sep-03 21:10:36.426 41021 ASC 24°13'05.35" 41°21'15.96" 23°27'13.72" 38°09'46.64" 21°05'43.85" 42°08'57.69" 20°20'55.23" 39°01'

272 14-Sep-03 08:17:47.953 41028 DESC 21°37'25.14" 40°50'11.36" 21°59'57.55" 39°10'18.69" 23°11'21.93" 41°14'28.92" 23°34'23.10" 39°32'

273 16-Sep-03 21:22:54.241 41064 ASC 25°00'31.93" 42°33'18.23" 24°16'42.07" 39°38'39.74" 21°49'15.30" 43°25'56.87" 21°06'41.46" 40°34'
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274 18-Sep-03 08:01:08.702 41085 DESC 21°46'04.45" 37°56'32.14" 21°04'02.47" 40°45'25.83" 24°44'04.99" 38°45'24.91" 24°00'53.53" 41°37'

275 25-Sep-2002 21:06:40.143 35976  ASCENDING 22°02'33.30" 41°55'08.24" 21°41'49.46" 40°23'48.19" 22°28'48.62" 41°48'54.14" 22°07'58.55" 40°17'

276 25-Sep-2002 21:06:19.869 35976  ASCENDING 22°45'30.90" 41°44'55.26" 22°24'36.70" 40°12'43.45" 23°40'45.40" 41°31'40.80" 23°19'37.51" 39°58'
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ANEXO II – CATÁLOGO DAS IMAGENS RADARSAT-1 COM RESOLUÇÃO PLENA UTILIZADAS NA 
PESQUISA, DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O CLASSIFICADOR TEXTURAL POR 

SEMIVARIOGRAMA (USTC) E DAS INFORMAÇÕES METEO-OCEANOGRÁFICAS 
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Figura AII.1 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita ascendente, adquirida em 1 

de julho de 2002, às 21:15:21 (GMT) 
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Figura AII.2  – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 1 de julho de 2002, às 
21:15:21 (GMT) 
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Figura AII.3  – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 01/07/2002, 

às 01:35 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.4 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 01/07/2002, 

às 20:48 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.5 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 01/07/2002, às 

01:35 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.6 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita ascendente, adquirida em 

11 de julho de 2002, às 21:23:34 (GMT) 
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Figura AII.7 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na magem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 11 de julho de 2002, às 
21:23:34 (GMT) 
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Figura AII.8 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 11/07/2002, 

às 13:10 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.9 – Mapa de concentração de clorofila, adquirido em 11/07/2002, às 13:10 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.10 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 11/07/2002, 

às 19:48 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.11 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 11/07/2002, 

às 13:10 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.12 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita descendente, adquirida 

em 13 de julho de 2002, às 08:01:46 (GMT) 
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Figura AII.13 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 13 de julho de 2002, às 
08:01:46 (GMT) 
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Figura AII.14 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

13/07/2002, às 02:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.15  – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 13/07/2002, 

às 09:24 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.16 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 13/07/2002, 

às 02:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.17 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita ascendente, adquirida em 

1 de agosto de 2002, às 21:11:12 (GMT) 
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Figura AII.18 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na magem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 1 de agosto 2002, às 
21:11:12 (USTC) 
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Figura AII.19 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

01/08/2002, às 13:25 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
 

 
Figura AII.20 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 01/08/2002, às 13:25 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.21 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 01/08/2002, 

às 20:48 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.22 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 01/08/2002, 

às 13:25 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.23 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita ascendente, adquirida em 

11 de agosto de 2002, às 21:19:26 (GMT) 
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Figura AII.24 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 11 de agosto de 2002, 
às 21:19:26 (USTC) 
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Figura AII.25 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

11/08/2002, às 16:45 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.26 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 11/08/2002, 

às 19:54 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.27 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 11/08/2002, 

às 16:45 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.28 - Imagem RADARSAT-1 Extended Low 1, órbita ascendente, adquirida em 15 

de agosto de 2002, às 21:02:17 (GMT) 
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Figura AII.29 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 Extended Low 1, adquirida em 15 de agosto de 2002, às 
21:02:17 (GMT) 
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Figura AII.30 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

15/08/2002, às 16:20 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.31 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 15/08/2002, às 16:20 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.32 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 15/08/2002, 

às 19:48 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.33 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 15/08/2002, 

às 16:20 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.34 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita descendente, adquirida 

em 16 de agosto de 2002, às 08:09:55 (GMT) 
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Figura AII.35 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 16 de agosto 2002, às 
08:09:55 (GMT) 
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Figura AII.36 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

16/08/2002, às 01:50 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.37  – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 16/08/2002, às 12:45 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.38 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 16/08/2002, 

às 08:12 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.39 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 16/08/2002, 

às 01:50 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.40 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita ascendente, adquirida em 

25 de agosto de 2002, às 21:11:10 (GMT) 
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Figura AII.41 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 25 de agosto de 2002, 
às 21:11:10 (USTC) 
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Figura AII.42 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

25/08/2002, às 16:55 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.43 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 25/08/2002, às 16:55 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.44 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 25/08/2002, 

às 20:35 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.45 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 25/08/2002, 

às 16:55 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.46 - Imagem RADARSAT-1 Extended Low 1, órbita descendente, adquirida em 

26 de agosto de 2002, às 08:18:23 (GMT) 
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Figura AII.47 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na magem RADARSAT-1 Sar Extended Low 1, adquirida em 26 de agosto de 202, 
às 08:18:23 (GMT) 
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Figura AII.48 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

26/08/2002, às 13:20 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.49 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 26/08/2002, às 13:20 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.50 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 26/08/2002, 

às 08:54 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.51 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 26/08/2002, 

às 13:25 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.52 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita ascendente, adquirida em 

14 de setembro de 2002, às 21:27:24 (GMT) 
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Figura AII.53 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 
(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 14 de setembro de 

2002, às 21:27:24 (GMT) 
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Figura AII.54 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

14/09/2002, às 16:30 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.55 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 14/09/2002, às 16:30 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.56 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 14/09/2002, 

às 20:18 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.57 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 14/09/2002, 

às 16:30 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.58 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita ascendente, adquirida em 

16 de setembro de 2002, às 08:05:43 (GMT) 
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Figura AII.59 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 
(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 16 de setembro de 

2002, às 08:05:43 (GTM) 
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Figura AII.60 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

16/09/2002, às 16:20 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.61 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 16/09/2002, às 16:20 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.62 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 16/09/2002, 

às 08:12 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.63 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 16/09/2002, 

às 16:20 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.64 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita ascendente, adquirida em 

8 de novembro 2002, às 21:23:25 (GMT) 
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Figura AII.65 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 
(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 8 de novembro de 

2002, às 21:23:25 (USTC) 
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Figura AII.66 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

08/11/2002, às 16:35 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.67 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 08/11/2002, às 16:35 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.68 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 11/08/2002, 

às 19:54 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.69 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 08/11/2002, 

às 16:35 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.70 - Imagem RADARSAT-1 Extended Low 1, órbita ascendente, adquirida em 
12 de novembro 2002, às 21:06:17 (GMT) 
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Figura AII.71 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 Extended Low 1, adquirida em 12 de novembro de 2002, 
às 21:06:117 (GMT) 
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Figura AII.72 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

12/11/2002, às 04:05 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.73 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 12/11/2002, 

às 20:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.74 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 12/11/2002, 

às 04:05 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.75 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita ascendente, adquirida em 

25 de novembro 2002, às 21:27:21 (GMT) 
 



 
 

181 
 

 
Figura AII.76 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 
(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 25 de novembro de 

2002, às 21:27:21 (GMT) 
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Figura AII.77 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

25/11/2002, às 13:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.78 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 25/11/2002, 

às 21:06 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.79 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 25/11/2002, 

às 13:0 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.80 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita ascendente, adquirida em 

2 de janeiro 2003, às 21:19:12 (GMT) 
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Figura AII.81 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 2 de janeiro de 2003, 
às 21:19:12 (GMT) 
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Figura AII.82 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

02/01/2003, às 16:45 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.83 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 02/01/2003, às 16:45 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.84 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 02/01/2003, 

às 20:54 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.85 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 02/01/2003, 

às 16:45 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.86 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita ascendente, adquirida em 

16 de janeiro 2003, às 21:10:57 (GMT) 
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Figura AII.87 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 16 de janeiro de 2003, 
às 21:10:57 (GMT) 
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Figura AII.88 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

02/01/2003, às 16:45 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.89 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 02/01/2003, às 16:45 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.90 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

02/01/2003, às 16:45 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.91 – Mapa de temperatura de topo de nuvem, adquirido em 02/01/2003, às 16:45 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.92 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita descendente, adquirida 

em 31 de janeiro 2003, às 08:09:37 (GMT) 
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Figura AII.93 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 31 de janeiro de 2003, 
às 08:09:37 (GMT) 
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Figura AII.94 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

31/01/2003, às 04:05 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.95 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 31/01/2003, 

às 20:42 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.96 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 31/01/2003, 

às 04:05 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.97 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita descendente, adquirida 

em 3 de abril 2003, às 08:01:20 (GMT) 
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Figura AII.98 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na magem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 3 de abril de 2003, às 
08:01:20 (GMT) 
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Figura AII.99 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

03/04/2003, às 04:15 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.100 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 03/04/2003, 

às 20:42 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.101 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 03/04/2003, 

às 04:15 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.102 - Imagem RADARSAT-1 Extended Low 1, órbita descendente, adquirida em 

16 de abril 2003, às 08:22:13 (GMT) 
 



 
 

201 
 

 
Figura AII.103 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 
(USTC) na imagem RADARSAT-1 Extended Low 1, adquirida em 16 de abril de 2003 , às 

08:22:13 (GMT) 
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Figura AII.104 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

16/04/2003, às 13:15 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.105 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 16/04/2003, às 13:15 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
  



 
 

203 
 

 
Figura AII.106 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 16/04/2003, 

às 08:54 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.107 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 16/04/2003, 

às 13:15 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.108 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita descendente, adquirida 

em 30 de abril 2003, às 08:13:44 (GMT) 
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Figura AII.109 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 30 de abril de 2003, às 
08:13:44 (GMT) 
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Figura AII.110 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

30/04/2003, às 13:10 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.111 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 30/04/2003, às 13:25 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.112 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 30/04/2003, 

às 20:48 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.113 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 30/04/2003, 

às 13:25 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.114 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita descendente, adquirida 

em 28 de maio 2003, às 07:57:06 (GMT) 
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Figura AII.115 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 28 de maio de 2003, às 
07:57:06 (GMT) 
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Figura AII.116 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

28/05/2003, às 04:20 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.117  – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 

28/05/2003, às 09:12 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.118 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 28/05/2003, 

às 04:20 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.119 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita descendente, adquirida 

em 31 de maio 2003, às 08:09:28 (GMT) 
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Figura AII.120 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 31 de maio de 2003, às 
08:08:28 (GMT) 
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Figura AII.121 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

31/05/2003, às 17:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.122 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 31/05/2003, às 17:00 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.123 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 31/05/2003, 

às 09:36 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.124 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 31/05/2003, 

às 17:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.125 – Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, órbita descendente, adquirido 

em 14 de maio de 2003 às 08:01:15 (GMT) 
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Figura AII.126 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow B, adquirida em 14 de julho de 2003, às 
08:01:15 (USTC) 
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Figura AII.127 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

14/06/2003, às 12:55 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.128 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 14/06/2003, às 12:55 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.129 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 14/06/2003, 

às 08:33 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.130 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 14/06/2003, 

às 12:55 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII. 131 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita descendente, adquirida 

em 17 de junho 2003, às 08:13:40 (GMT) 
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Figura AII.132 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 17 de junho de 2003, 
às 08:13:40 (USTC) 
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Figura AII.133 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

17/06/2003, às 13:25 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.134 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 17/06/2003, às 13:25 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.135 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 17/06/2003, 

às 08:54 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.136 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 17/06/2003, 

às 13:25 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
  



 
 

224 
 

 
Figura AII.137 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita descendente, adquirida 

em 24 de junho 2003, às 08:09:30 (GMT) 
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Figura AII.138 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 24 de junho de 2003, 
às 08:09:30 (GMT) 
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Figura AII.139 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

24/06/2003, às 04:05 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.140 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 24/06/2003, 

às 09:17 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.141 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 24/06/2003, 

às 04:05 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.142 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita ascendente, adquirida 

em 13 de agosto 2003, às 21:14:42 (GMT) 
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Figura AII.143 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 13 de agosto de 2003, 
às 21:14:42 (GMT) 
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Figura AII.144 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

13/08/2003, às 16:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 

 
Figura AII.145 – Mapa de concentração de clorofila-a, adquirido em 13/08/2003, às 16:00 

(GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.146 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 13/08/2003, 

às 20:36 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.147 – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 13/08/2003, 

às 16:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.148 - Imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, órbita ascendente, adquirida 

em 20 de agosto 2003, às 21:10:40 (GMT) 
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Figura AII.149 – Resultado da aplicação do Classificador Textural por Semivariograma 

(USTC) na imagem RADARSAT-1 ScanSar Narrow A, adquirida em 20 de agosto de 2003, 
às 21:10:40 (GMT) 
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Figura AII.150 – Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), adquirido em 

21/08/2003, às 01:35 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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Figura AII.151 – Mapa de campo de vento do satélite QuikSCAT, adquirido em 20/08/2003, 

às 21:00 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor SSM/I) 

 
Figura AII.152  – Mapa de temperatura de topo de nuvem (TTN), adquirido em 21/08/2003, 

às 01:35 (GMT), incluindo o frame da imagem RADARSAT-1 (sensor MODIS) 
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ANEXO III – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CADA UMA DAS EXSUDAÇÕES DE 
ÓLEO IDENTIFICADAS NAS IMAGENS RADARSAT-1. 
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 41° 16' 46"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 22° 44' 1"  
 
ÁREA (km²): 0,85 
 
PERÍMETRO (km): 13,82 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): ND 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem dados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 29,125 km da exsudação ID 13 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia a oeste da linha de charneira, 
o embasamento cristalino 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
17,393 

 

 
Figura III.1 – Exsudação de óleo ID 1 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 01/07/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 41° 12' 19"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 22° 53' 34"  
 
ÁREA (km²): 8,30 
 
PERÍMETRO (km): 80,82 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados. 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 40,686 km da exsudação ID 13 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia a oeste da linha de charneira, 
o embasamento cristalino 

 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
23,666 

 

 
Figura III.2 – Exsudação de óleo ID 2 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 01/07/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 42° 20' 16"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 49' 18"  
 
ÁREA (km²): 7,36 
 
PERÍMETRO (km): 34,22 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Dados não mensurado
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Dados não mensurados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Dados não mensurados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Dados não mensurados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: Dados não mensurados 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Fora dos limites da bacia 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
Dados não mensurados 

 

 
Figura III.3 – Exsudação de óleo ID 3 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 11/07/2002 (ver loc
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 31' 52"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 21° 36' 24"  
 
ÁREA (km²): 4,51 
 
PERÍMETRO (km): 34,22 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados  
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 6 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -25 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 15,732 km da exsudação ID 30 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
15,732 

 

 
Figura III.4 – Exsudação de óleo ID 4 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 13/07/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 51' 59"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 22' 35"  
 
ÁREA (km²): 1,02 
 
PERÍMETRO (km): 29,00 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 3 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -30 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 13,119 km da exsudação ID 35 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
24,352 

 

 
Figura III.5 – Exsudação de óleo ID 5 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 01/08/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 41° 16' 16"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 40' 23"  
 
ÁREA (km²): 4,25 
 
PERÍMETRO (km): 41,29 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 4 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -22 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 21,304 km da exsudação ID 33 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
36,125 

 

 
Figura III.6 – Exsudação de óleo ID 6 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 11/08/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 15' 14"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 7' 7"  
 
ÁREA (km²): 2,65 
 
PERÍMETRO (km): 42,30 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 4 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -35 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 9,573 km da exsudação ID 39 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
24,021 

 

 
Figura III.7 – Exsudação de óleo ID 7 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 11/08/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 39° 28' 24"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 22° 27' 15"  
 
ÁREA (km²): 1,85 
 
PERÍMETRO (km): 42,70 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 24 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 3 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem nuvem 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 31,661 km da exsudação ID 36 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
acima de 50 

 

 
Figura III.8 – Exsudação de óleo ID 8 da imagem RADARSAT-1 L, adquirida em 15/08/2002, na Bacia de Campo
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 41° 6' 2"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 30' 1"  
 
ÁREA (km²): 1,27 
 
PERÍMETRO (km): 34,71 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 22 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Sem dados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 25,892 km da exsudação ID 6 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
21,483 

 

 
Figura III.9 - Exsudação de óleo ID 9 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 16/08/2002, na Bacia de Camp
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 22' 35"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) :22° 43' 60"  
 
ÁREA (km²):0,50 
 
PERÍMETRO (km): 9,10 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 22 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 7 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem Nuvem 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 38,864 km da exsudação ID 38 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
6,063 

 

 
Figura III.10 – Exsudação de óleo ID 10 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 25/08/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 35' 3"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 21° 59' 48"  
 
ÁREA (km²): 1,14 
 
PERÍMETRO (km): 38,34 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem Nuvem 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 17,670 km da exsudação ID 32 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
12,126 

 

 
Figura III.11 – Exsudação de óleo ID 11 da imagem RADARSAT-1 L, adquirida em 26/08/2002, na Bacia de Camp
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 24' 46"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 22° 2' 4"  
 
ÁREA (km²): 3,70 
 
PERÍMETRO (km): 63,63 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem Nuvem 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 28,315 km da exsudação ID 32 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
23042 

 

 
Figura III.12 – Exsudação de óleo ID 12 da imagem RADARSAT-1 L, adquirida em 26/08/2002, na Bacia de Camp
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 41° 33' 46"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 22° 44' 5"  
 
ÁREA (km²): 1,69 
 
PERÍMETRO (km): 11,59 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados  
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 3 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -14 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 29,126 km da exsudação ID 1 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia a oeste da linha de charneira, 
o embasamento cristalino 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
acima de 50 

 

 
Figura III.13 – Exsudação de óleo ID 13 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 14/09/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 42° 11' 4"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 44' 47"  
 
ÁREA (km²): 1,88 
 
PERÍMETRO (km): 46,54 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Dados não mensurado
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Dados não mensurados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Dados não mensurados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Dados não mensurados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: Dados não mensurados 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Fora dos limites da bacia 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
Dados não mensurados 

 

 
Figura III.14 – Exsudação de óleo ID 14 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/09/2002 (ver lo
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 42° 24' 33"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 36' 50"  
 
ÁREA (km²): 6,15 
 
PERÍMETRO (km): 168 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Dados não mensurado
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Dados não mensurados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Dados não mensurados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Dados não mensurados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: Dados não mensurados 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Fora dos limites da bacia 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
Dados não mensurados 

 

 
Figura III.15 – Exsudação de óleo ID 15 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/09/2002 (ver lo
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 42° 0' 50"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 33' 5"  
 
ÁREA (km²): 20,13 
 
PERÍMETRO (km): 202,89 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Dados não mensurado
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Dados não mensurados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Dados não mensurados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Dados não mensurados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: Dados não mensurados 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Fora dos limites da bacia 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
Dados não mensurados 

 

 
Figura III.16 – Exsudação de óleo ID 16 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 16/09/2002 (ver localização na F
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 41° 53' 35"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 53' 11"  
 
ÁREA (km²): 4,77 
 
PERÍMETRO (km): 60,67 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Dados não mensurado
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Dados não mensurados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Dados não mensurados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Dados não mensurados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: Dados não mensurados 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Fora dos limites da bacia 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
Dados não mensurados 

 

 
Figura III.17 – Exsudação de óleo ID 17 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 08/11/2002 (ver lo
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 55' 11"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 59' 12"  
 
ÁREA (km²): 32,51 
 
PERÍMETRO (km): 133 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 27,745 km da exsudação ID 20 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
27,488 

 

 
Figura III.18 – Exsudação de óleo ID 18 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 08/11/2002, na Bacia de Cam



 
 

255 
 

 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 41° 32' 37"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 23° 11' 25"  
 
ÁREA (km²): 14,41 
 
PERÍMETRO (km): 170,89 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 4 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 47,885 km da exsudação ID 2 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia a oeste da linha de charneira, 
o embasamento cristalino 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
35, 812 

 

 
Figura III.19 – Exsudação de óleo ID 19 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 08/11/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 41° 10' 20"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 23° 53' 34"  
 
ÁREA (km²): 3,13 
 
PERÍMETRO (km): 50,90 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 4 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 8,828 km da exsudação ID 33 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
(km):acima de 50 

 

 
Figura III.20 – Exsudação de óleo ID 20 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 08/11/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 25' 29"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 21° 43' 47"  
 
ÁREA (km²): 3,34 
 
PERÍMETRO (km): 43,17 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 2 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -15 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 4,878 km da exsudação ID 30 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
13,557 

 

 
Figura III.21 – Exsudação de óleo ID 21 da imagem RADARSAT-1 L, adquirida em 12/11/2002, na Bacia de Camp
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 42° 59' 2"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 23° 19' 8"  
 
ÁREA (km²): 3,27 
 
PERÍMETRO (km): 61,40 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Dados não mensurado
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Dados não mensurados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Dados não mensurados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Dados não mensurados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: Dados não mensurados 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Fora dos limites da bacia 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
Dados não mensurados 

 

 
Figura III.22 – Exsudação de óleo ID 22 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 25/11/2002, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 39° 46' 24"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 23° 40' 40"  
 
ÁREA (km²): 51,30 
 
PERÍMETRO (km): 85,33 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 27 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 3 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -27 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: sem persistência temporal 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
acima de 50 

 

 
Figura III.23 – Exsudação de óleo ID 23 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 02/01/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 24' 53"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 24° 4' 56"  
 
ÁREA (km²): 11,51 
 
PERÍMETRO (km): 126,10 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -25 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: sem persistência temporal 
 
CENÁRIO TECTÔNICO:Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
28,936 
 

 

 
Figura III.24 – Exsudação de óleo ID 24 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 16/01/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 47' 45"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 22° 17' 22"  
 
ÁREA (km²): 1,99 
 
PERÍMETRO (km): 26,82 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 24 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 7 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem dados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 12,689 km da exsudação ID 28 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
8,084 

 

 
Figura III.25 – Exsudação de óleo ID 25 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 31/01/2003 na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 53' 21"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 22° 21' 7"  
 
ÁREA (km²): 1,76 
 
PERÍMETRO (km): 45,78 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 24 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 7 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem nuvens 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 24,090 km da exsudação ID 28 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
13,557 

 

 
Figura III.26 – Exsudação de óleo ID 26 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 31/01/2003 na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 39° 46' 24"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 23° 7' 18"  
 
ÁREA (km²): 0,77 
 
PERÍMETRO (km): 17,19 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 26 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 6 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 49,22 km da exsudação ID 7 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
7,286 

 

 
Figura III.27 – Exsudação de óleo ID 27 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 03/04/2003 na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 40' 35"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 22° 15' 42"  
 
ÁREA (km²): 5,11 
 
PERÍMETRO (km): 55,72 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 26 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados  
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem nuvens 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 12,690 km da exsudação ID 25 
 
CENÁRIO TECTÔNICO:Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
9,038 

 

 
Figura III.28 – Exsudação de óleo ID 28 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 03/04/2003 na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 33' 30"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 21° 45' 30"  
 
ÁREA (km²): 1,88 
 
PERÍMETRO (km): 26,46 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 26 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem Dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): 26 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 9,240 km da exsudação ID 32 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
19,172 

 

 
Figura III.29 – Exsudação de óleo ID 29 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 03/04/2003 na Bacia de Cam



 
 

266 
 

 

LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 28' 16"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 21° 44' 14"  
 
ÁREA (km²): 28,94 
 
PERÍMETRO (km): 195,35 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 26 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 4,879 km da exsudação ID 21 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
12,781 

 

 
Figura III.30 – Exsudação de óleo ID 30 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 03/04/2003 na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 39' 39"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 22° 25' 53"  
 
ÁREA (km²): 0,49 
 
PERÍMETRO (km): 20,48 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 4 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -25 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 14,445 km da exsudação ID 37 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
14445 

 

 
Figura III.31 – Exsudação de óleo ID 31 da imagem RADARSAT-1 L, adquirida em 16/04/2003, na Bacia de Camp
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 35' 14"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 21° 50' 14"  
 
ÁREA (km²): 1,55 
 
PERÍMETRO (km): 17,07 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 27 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Sem dados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem nuvens 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 9,24 km da exsudação ID 29 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
30,044 

 

 
Figura III.32 – Exsudação de óleo ID 32 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 30/04/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 41° 15' 12"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 23° 51' 53"  
 
ÁREA (km²): 2,38 
 
PERÍMETRO (km): 40,06 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Sem dados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -27 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 8,829 km da exsudação ID 20 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
28,581 

 

 
Figura III.33 – Exsudação de óleo ID 33 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 30/04/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 38° 47' 21"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 22° 8' 12"  
 
ÁREA (km²): 44,24 
 
PERÍMETRO (km): 143,89 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): Sem dados 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 1 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem dados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 48,502 km da exsudação ID 43 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
acima de 50 

 

 
Figura III.34 – Exsudação de óleo ID 34 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 28/05/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 54' 17"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 23° 15' 48"  
 
ÁREA (km²): 0,78 
 
PERÍMETRO (km): 9,10 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 24 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): Sem dados 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 13,119 km da exsudação ID 5 
 
CENÁRIO TECTÔNICO:Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
24,419 

 

 
Figura III.35 – Exsudação de óleo ID 35 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 31/05/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 39° 19' 53"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 22° 12' 1"  
 
ÁREA (km²): 1,99 
 
PERÍMETRO (km): 35,15 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 26 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 4 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): -25 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 21,043 km da exsudação ID 41 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
42,489 

 

 
Figura III.36 – Exsudação de óleo ID 36 da imagem RADARSAT-1 SNB, adquirida em 14/06/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 44' 43"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 22° 32' 7"  
 
ÁREA (km²): 2,46 
 
PERÍMETRO (km): 21,32 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 24 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): Sem dados 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 14,445 km da exsudação ID 31 
  
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
21,099 

 

 
Figura III.37 – Exsudação de óleo ID 37 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 17/06/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W) : 40° 43' 40"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 22° 36' 11"  
 
ÁREA (km²): 0,84 
 
PERÍMETRO (km): 16,72 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 24 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 20,232 km da exsudação ID 31 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
12,781 

 

 
Figura III.38 – Exsudação de óleo ID 38 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 17/06/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 18' 16"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 23° 11' 28"  
 
ÁREA (km²): 2,79 
 
PERÍMETRO (km): 40,72 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 25 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 7 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 9,573 km da exsudacao ID 7 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
16,293 

 

 
Figura III.39 – Exsudação de óleo ID 39 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 24/06/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 40° 15' 48"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 21° 21' 7"  
 
ÁREA (km²): 0,76 
 
PERÍMETRO (km): 19,50 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 22 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): 0 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 39,554 km da exsudação ID 4 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Porção da bacia situada a leste da linha de cha
fora da região de ocorrência de diápiros de sal. 
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
30,315 

 

 
Figura III.40 – Exsudação de óleo ID 40 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 13/08/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 39° 18' 36"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S) : 22° 0' 41"  
 
ÁREA (km²): 0,70 
 
PERÍMETRO (km): 9,73 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 21,043 km da exsudacao ID 36 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
23,042 

 

 
Figura III.41 – Exsudação de óleo ID 41 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 20/08/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 39° 16' 48"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 21° 58' 46"  
 
ÁREA (km²): 1,10 
 
PERÍMETRO (km): 22,23 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 25,034 km da exsudação ID 36 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
24,336 

 

 
Figura III.42 – Exsudação de óleo ID 42 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 20/08/2003, na Bacia de Cam
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LONGITUDE DO CENTRÓIDE (W): 39° 12' 14"  
 
LATITUDE DO CENTRÓIDE (S): 21° 55' 48"  
 
ÁREA (km²): 0,71 
 
PERÍMETRO (km): 16,2 
 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE MARINHA (°C): 23 
 
CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A (mg/m³): Sem dados 
 
VELOCIDADE DO VENTO (m/s): 5 
 
TEMPERATURA DE TOPO DE NUVEM (°C): SN 
 
PERSISTÊNCIA TEMPORAL: 32,694 km da exsudação ID 36 
 
CENÁRIO TECTÔNICO: Região de ocorrência de diápiros de sal sobrep
 
DISTÂNCIA DE FONTE POTENCIAL DE DESCARTE ILEGAL DE NAVIOS ID
26,723 

 

 
Figura III.43 – Exsudação de óleo ID 43 da imagem RADARSAT-1 SNA, adquirida em 20/08/2003, na Bacia de Cam

 


