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Prefácio
Os autores desta obra têm desenvolvido pesquisa com Synthetic Aperture Radar (SAR) 

desde o início da década de 1990, quando o primeiro autor esteve envolvido com 

dois grandes programas no Canada Centre for Remote Sensing (CCRS), em Ottawa 

(Canadá): o SAREX 92 (South American Radar Experiment), que correspondeu a uma 

campanha de aquisição de mais de 6.000 km lineares de dados aeroportados em 

banda C na Amazônia, com o uso da aeronave do governo canadense Convair 580 na 

simulação, para pesquisa das missões orbitais ERS‑1 e RADARSAT‑1; e o programa 

GlobeSAR‑2, iniciativa de pesquisa científica e formação de recursos humanos com 

dados RADARSAT‑1, desenvolvido entre o Brasil e o Canadá no final da década de 

1990. Foi através da base em SAR propiciada por esses dois grandes programas que 

o entusiasmo com o uso da tecnologia teve início e surgiu a intenção em redigir um 

livro‑texto sobre o assunto.

Nos anos de 1992 e 1993, o segundo autor esteve envolvido no desenvolvimento dos 

primeiros algoritmos de interferometria SAR na Agência Espacial da Alemanha (DLR), 

além do desenvolvimento de um processador SAR para a geração de imagens orbitais 

do satélite ERS‑1. Já no início dos anos 2000, participou do desenvolvimento da estação 

de processamento SAR interferométrica do sensor aerotransportado OrbiSAR‑1.

Em 1998, o segundo e o terceiro autores coordenaram um projeto de mapeamento 

planialtimétrico no Nordeste do Brasil, empregando uma nova tecnologia de 

mapeamento que utilizava um radar interferométrico aerotransportado (AES‑1, 

banda X), que permitiu gerar mapas topográficos da região que serviram de mate‑

rial básico para o planejamento das obras de construção dos canais da transposi‑

ção do rio São Francisco. No ano 2000, os mesmos autores coordenaram um projeto 

em parceria com a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército, em que foi 

realizado um teste de mapeamento planialtimétrico na Amazônia utilizando um 

novo radar interferométrico aerotransportado operando na banda P (AES‑2), de alta 

penetração na vegetação. Esses resultados indicaram a viabilidade de execução do 

projeto de mapeamento Radiografia da Amazônia.



A fase seguinte nessa evolução esteve ligada à interação dos autores com cientistas 

e especialistas da Agência Espacial da Alemanha (DLR), no período de 2001 a 2009, 

dentro do contexto de desenvolver em conjunto, numa parceria Brasil‑Alemanha, um 

SAR leve (Light SAR), em banda L, para uso prioritário de recobrimento na Amazônia 

(MAPSAR). A compreensão de aspectos diversificados ligados ao sensor, ao cálculo de 

órbita, à integração com plataforma de serviços etc. ampliou o conhecimento prévio. 

Um dos marcos dessa fase foi a campanha de simulação do MAPSAR com a utilização 

de dados adquiridos em banda L do sistema aeroportado da Força Aérea Brasileira 

(FAB), o SAR‑R99B, com um total de 160 h de sobrevoos realizados em 2005 na Amazô‑

nia e na Bahia. Toda a simulação foi desenvolvida no Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) com a participação relevante dos autores deste livro.

A última e mais definitiva fase esteve ligada a um projeto temático desenvolvido 

no INPE na década passada, com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (Fapesp) e da mineradora Vale. Esse projeto enfocou a primei‑

ra avaliação da tecnologia Differential Interferometric SAR (DInSAR) e suas variantes, 

como a Advanced-DInSAR (A‑DInSAR) e a Speckle Trecking, no monitoramento das prin‑

cipais estruturas (cavas de explotação, pilhas de estéril, barragem hídrica etc.) das 

minas a céu aberto de ferro e manganês no Complexo Minerador de Carajás (PA). 

Ter tido a oportunidade de interagir na pesquisa com os cientistas Drs. Alessan‑

dro Ferretti (TRE‑ALTAMIRA) e Charles Werner (Gamma Remote Sensing) foi ines‑

timável. Devemos muito de nossa atual formação a esses dois notáveis cientistas e 

aos colegas que compõem as equipes técnicas da TRE‑ALTAMIRA (Milão, Itália) e da 

Gamma Remote Sensing (Gumligen, Suíça).

Nesse sentido, tentamos produzir uma obra a mais atualizada possível com 

exemplos de nossos “alvos” na mineração, cobrindo ainda uma introdução em SAR 

que julgamos fundamental para a melhor compreensão da tecnologia DInSAR. 

Esperamos que os leitores sejam convencidos a explorar mais a utilização das 

imagens SAR, que ainda carece de maior aplicação no país, mesmo na comunidade 

científica. Mais cedo ou mais tarde, os leitores serão confrontados com essa tecno‑

logia, que, na distância de dezenas de quilômetros no espaço, possibilita medidas 

de deformação de alvos no terreno com acurácia e precisão elevadas.
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Introdução
As duas últimas décadas têm sido marcadas pelo aumento quase exponencial de 

missões espaciais com radares imageadores de abertura sintética ou SAR (Synthetic 

Aperture Radar). Inicialmente foram lançados sistemas de grandes dimensões, com 

plataformas adequadas para prover massa, volume, potência e requisitos de taxa de 

dados elevada, conforme a tecnologia disponível. Essa tendência implicou lançado‑

res muito potentes, custos elevados e tecnologia restrita a poucos países ou agên‑

cias. Os  desenvolvimentos recentes resultaram em redução em tamanho, volume 

de unidades de potência, componentes eletrônicos e dimensões e peso das antenas. 

Como consequência, houve uma mudança de paradigma, com o advento de satélites 

menores e mais leves, lançadores menos potentes e missões mais baratas. Da mesma 

forma, os primeiros sistemas orbitais enfocavam o uso da amplitude do sinal retro‑

espalhado em aplicações, merecendo destaque a Radargrametria (geração de mode‑

los digitais do terreno pela estereoscopia SAR). Com o desenvolvimento tecnológico, 

foram propostas novas abordagens que exploram a polarização do sinal retroespa‑

lhado, caso da Polarimetria, e a amplitude e a fase com a Interferometria, que é o 

principal foco deste texto.

O objetivo desta obra é demonstrar que o uso de dados orbitais SAR, através da 

combinação de várias técnicas, é uma alternativa com maturidade para uso opera‑

cional nos diversos segmentos da indústria mineral. Isso abrange tanto as mine‑

radoras, no monitoramento de deformações na superfície de “alvos” nas suas 

frentes de exploração (cavas de explotação, pilhas de estéril, barragens de rejeitos, 

infraestrutura geral e seus ativos), quanto o poder público do Estado, responsável 

pela outorga de direitos minerários, fiscalização das atividades de mineração e apli‑

cações de sanções, incluindo os passivos minerais (por exemplo, barragens de rejei‑

tos classificadas como descomissionadas). Este livro foi preparado para interessados 

no assunto com pouco ou nenhum conhecimento em SAR, mas que desejam enten‑

der melhor a tecnologia e sua aplicação em mineração ou em outras áreas envolven‑

do monitoramento de movimentos no terreno. Portanto, é o momento adequado para 

tratar dessa inovação espacial, que permite medidas de deslocamentos, em escalas 
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milimétricas-centimétricas a métricas da superfície, através de radares imageado-

res operando em órbitas a centenas de quilômetros de distância.  

O livro está estruturado em seis capítulos. Neste início, examina o contexto da obra 

e a relevância do uso da tecnologia espacial, componente importante na detecção de 

mudanças no planeta. Dados de deformação de superfície obtidos por satélites SAR 

com atributos de alta qualidade (imageamentos sistemáticos e calibrados no tempo, 

com versatilidade de cobertura e com rapidez no acesso, fundamental para monitorar 

fenômenos recentes) permitem derivar informação quantitativa de grande acurácia e 

custo reduzido com o uso de algoritmos robustos na geração final de conhecimento. 

A importância econômica da mineração para o país e o impacto de suas atividades no 

ambiente à luz das tragédias de Mariana e Brumadinho justificam a motivação da obra.

O Cap. 2 cobre os fundamentos do radar imageador, um histórico da longa jorna-

da evolutiva de uso das micro-ondas e sua interação com alvos no monitoramen-

to de mudanças na superfície, finalizando com detalhes das características de 

imagens SAR. 

No Cap. 3 é apresentado um panorama geral dos sistemas de radar imageador, 

englobando um histórico que vai de sistemas aeroportados e sistemas orbitais de 

recobrimentos não sistemáticos até os modernos SAR em operação. Imagens de 

satélite são hoje parte da vida cotidiana. No caso de monitoramento de deformação 

pela DInSAR e por sua versão avançada A-DInSAR, a disponibilidade de dados nem 

sempre assegura o acesso para uso. Com exceção da missão Sentinel-1, da Agência 

Espacial Europeia (ESA), a grande maioria dos sistemas SAR operando no presente é 

comercial. Esse cenário coloca ainda limites ao maior uso da tecnologia e reforça o 

ímpeto para o desenvolvimento de um SAR no nosso programa espacial.

O Cap. 4 cobre a essência da tecnologia de uso de SAR orbital no monitoramento de 

deformação, com as abordagens que exploram a informação contida nos atributos da 

fase do sinal retroespalhado, através das técnicas DInSAR (diferença de interferogra-

mas de pares de imagens) e A-DInSAR (múltiplos interferogramas em série temporal, 

com as abordagens IPTA, SBAS e SqueeSARTM), e da amplitude (abordagens Speckle 

Tracking e Intensity Tracking). Optou-se pela formulação matemática a mais sucinta 

possível das diferentes técnicas, como meio de esclarecer os conceitos e as variáveis.

Uma série de publicações específicas é referenciada no capítulo, de forma a auxiliar 

o interessado na melhor compreensão do contexto de desenvolvimento e fundamen-

tação dessas técnicas, e recomendamos ao leitor o acesso a essa literatura específica.

O Cap. 5 enfoca exemplos reais da aplicação das várias técnicas no monitoramen-

to de deformação de superfície de estruturas mineiras do Complexo Minerador de 

Ferro de Carajás (PA) e em barragem de rejeitos em Brumadinho (MG). Esses resulta-

dos de pesquisa conduzida pelos autores, com a participação de seus ex-alunos no 

Iniciais.indd   8 15/04/2021   11:47:37
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Programa de Pós‑Graduação em Sensoriamento Remoto do INPE (PG‑SER), sinalizam 

a importância do domínio da tecnologia e da formação de massa crítica especiali‑

zada no país, que foi particularmente intensa na última década e que não pode ser 

descontinuada. Sem geração de conhecimento e formação de pessoal qualificado no 

país, diminui a perspectiva de sucesso na absorção dessa tecnologia de ponta.

O Cap. 6 fornece uma revisão final e aborda perspectivas à luz dos progressos 

alcançados nos exemplos reais de aplicação descritos no livro e de avanços repor‑

tados na literatura. Tudo foi feito para tornar o texto o mais atualizado possível. 

Todavia, apesar do esforço dos autores em enfocar o que de mais relevante existia 

nesse assunto na época de produção da obra, é inevitável que, por ser a área de 

tecnologia espacial de rápido desenvolvimento, algumas técnicas aqui descritas já 

possam estar se tornando obsoletas. Isso é esperado devido à acumulação de grande 

volume de dados orbitais SAR através do tempo, pelo aumento do número de saté‑

lites, eficiência no acesso aos dados e avanços técnicos em maior capacidade em 

hardware e software de processamento. O uso de dados SAR orbitais no monitoramen‑

to de deformações de largas áreas como componente do chamado Big Data for Earth 

Observation está se tornando cada vez mais comum, bem como o emprego de novas 

abordagens com o uso de inteligência artificial, redes neurais, mineração de dados, 

aprendizado de máquinas etc. De qualquer forma, a fundamentação teórica perma‑

nece e a tomada de decisão a partir de resultados da tecnologia ainda é dependente 

da interpretação humana.

Os autores agradecem a muitas pessoas e organizações pela contribuição na prepa‑

ração do livro. Um agradecimento inicial ao ex‑colega do INPE Dr. Athos Ribeiro dos 

Santos e aos nossos ex‑alunos de Mestrado e Doutorado na PG‑SER, que partilharam 

de ideias, discussões e auxílios tanto nas pesquisas no INPE em São José dos Campos 

quanto nos trabalhos de campo na Amazônia (Cleber Gonzales de Oliveira, Arnaldo 

de Queiroz da Silva, Marcos Eduardo Hartwig, Thiago Gonçalves Rodrigues, Felipe 

Altoé Temporim, Carolina de Athayde Pinto, Heloísa da Silva Victorino e Guilherme 

Gregório da Silva, que também foi responsável pelas artes gráficas). Esta obra não teria 

sido realizada sem os recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), especialmente pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa do 

primeiro autor (PQ‑1A Processo 304825/2014‑0, PQ‑Sênior Processo 304091/2019‑7), e 

do projeto temático da Fapesp‑Vale (Processo 2010/51267‑9). Sem os recursos dessas 

fontes, não teria sido viabilizado o suporte para que a investigação pioneira de uso 

da tecnologia A‑DInSAR com dados TerraSAR‑X fosse realizada nas minas de ferro e 

manganês em Carajás. Devemos deixar realçado o reconhecimento à Visiona Tecno‑

logia Espacial, em especial aos Drs. João Paulo Rodrigues Campos e Cleber Gonzales 

de Oliveira, pelo patrocínio à publicação deste livro. A nossa alma mater é o INPE, insti‑



10  |   Monitoramento DInSAR para Mineração e Geotecnia

tuição a que dedicamos nossas carreiras desde o egresso da graduação e que tem sido 

referência mundial em pesquisa, geração de conhecimento e formação de recursos 

humanos na área espacial, concentrando a massa crítica em aplicação de SAR no país. 

Um agradecimento especial às nossas esposas e filhas pelo estímulo contínuo à reali‑

zação deste texto. Esperamos que os leitores partilhem do nosso entusiasmo com o 

tema SAR e se sintam estimulados a usar essa inovação tecnológica não somente na 

mineração, mas também nas várias áreas de aplicações geoambientais.



Contexto e motivação

1
A geologia do Brasil exibe ambientes favoráveis de diversificada metalogenia, em 

todo o tempo geológico, do Arqueano ao Holoceno, com vastas áreas do território 

nacional com potencial elevado em recursos minerais. Entretanto, recursos mine‑

rais não significam necessariamente riquezas de um país. Há que se ter tecnologia, 

capital e mercado para que o recurso mineral possa ser explorado e se transforme em 

riqueza. Nossa característica geológica, baseada em amplos estudos antigos, é simi‑

lar à de outros países com áreas continentais, como a Austrália e o Canadá. Essas 

nações, todavia, transformaram seu potencial em riqueza nacional, particularmen‑

te em metais preciosos (ouro, prata) e metais‑base (cobre, zinco, chumbo, níquel), 

que constituem as principais commodities minerais mundiais, o que não ocorreu com 

o Brasil. O país, até o presente, teve o desenvolvimento de seu potencial restrito, 

essencialmente, ao ferro, manganês, alumínio, estanho e nióbio (Marini, 2016).

É importante ressaltar a relevância da indústria mineral na economia nacio‑

nal. Em 2018, a balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 58,3 bilhões. 

As  exportações somaram US$ 239,8 bilhões, com alta de 9,3% em relação a 2017. 

As  commodities minerais representaram 9,8% do PIB, com superavit comercial de 

US$ 23,6 bilhões, sendo o minério de ferro responsável por 85% desse total exporta‑

do. Petróleo e gás natural contribuíram com US$ 25,13 bilhões (10,4%), e agricultura e 

pecuária, com US$ 45,8 bilhões (19%), sendo que só a soja representou US$ 33,1 bilhões 

das commodities agrícolas exportadas, o que correspondeu a 13,8% do total das expor‑

tações. É  importante observar que, excluindo os produtos semimanufaturados, as 

exportações de produtos básicos corresponderam a US$ 118,9 bilhões (49,6%), e de 

produtos manufaturados, a US$ 86,6 bilhões (36%), segundo dados de janeiro de 2019 

do Ministério da Economia (Brasil, 2019a).

Tem sido muito comum análises simplistas atribuírem à mineração uma ativi‑

dade industrial de baixa tecnologia agregada, sem a devida compreensão de que 



Fundamentos do radar imageador 

2
2.1 Por que usar radar imageador?
Compreender melhor o planeta em que vivemos e como as atividades huma‑

nas afetam sua sustentabilidade presente e futura é um desafio da humanidade. 

O advento do sensoriamento remoto (SR) orbital revolucionou nossa capacidade de 

atuar de modo globalizado. Seja no levantamento e na utilização de recursos natu‑

rais renováveis e não renováveis, seja no monitoramento de desastres naturais e 

de atividades da dinâmica de uso da terra e sua cobertura, a humanidade depende 

cada vez mais do imageamento por satélites para sua sobrevivência e prosperidade. 

A observação do planeta sob perspectiva sinóptica e sistemática tem permitido o 

enfoque em aplicações em escalas global, regional e local.

A radiação eletromagnética é o meio pelo qual informações são obtidas dos alvos 

ou fenômenos a partir de respostas da interação energia‑matéria. Os sensores remotos 

atuam em grande parte do espectro eletromagnético, desde o visível/infravermelho 

(espectro óptico) até a região de ondas de rádio de baixa frequência (espectro das 

micro‑ondas). A interação energia‑matéria é peculiar para cada região espectral consi‑

derada e é controlada pelas características dos alvos. Por exemplo, na região do visí‑

vel/infravermelho próximo, a energia solar refletida é usada para prover informações 

sobre a composição química e a estrutura física dos alvos. No caso de sensores ativos 

nas micro‑ondas, os comprimentos de onda () utilizados são até 100.000 vezes maiores 

que aqueles do espectro visível (0,3 m a 0,7 m), e a energia retroespalhada permite 

derivar informações sobre a estrutura física (geometria, forma) e a propriedade elétrica 

dos alvos. Por exemplo, a quantidade de energia em micro‑ondas espalhada de uma 

folha verde de um vegetal é proporcional a seu tamanho, sua forma e seu conteúdo de 

água, distinta da quantidade de clorofila, que controla a resposta no espectro óptico.

Os radares empregados em sensoriamento remoto podem ser agrupados em três 

tipos: altímetros, escaterômetros e imageadores. Aplicações muito específicas usam 
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correspondem a alvos com valores elevados de secção cruzada de retroespalha‑

mento. De modo a obter medidas independentes da resolução espacial da imagem 

e do tamanho do pixel, o conceito de secção cruzada de radar normalizada tem sido 

frequentemente utilizado. O valor em decibéis (dB) é denominado de sigma zero (0) 

e é dado pela relação:

 σ
σ0

1010= log rt

rtA  (2.9)

O uso de uma escala logarítmica é mais conveniente que uma linear devido à 

grande variação dos valores de secção cruzada de radar em uma típica cena SAR. Valo‑

res de 0 podem variar de –40 dB a +5 dB ou mesmo maior, atingindo até cinco ordens 

de magnitude. Tipicamente, a área de referência na equação anterior é aquela de uma 

célula de resolução em um terreno plano, e seu valor pode mudar do near-range para o 

far-range, em função do ângulo de incidência local do feixe de iluminação.

2.5 Distorções geométricas e macrotopografia
A natureza de um SAR de iluminar o terreno sob o ponto de vista oblíquo causa 

distorções geométricas específicas nas imagens. É importante observar que essas 

distorções são distintas das que ocorrem com sensores ópticos, que operam com 

visadas próximas ao nadir ou mais verticais. Por exemplo, no caso de um SAR, as 

distorções geométricas no plano de imagem são causadas pela elevação do alvo e 

aumentam em direção da antena, enquanto em um sistema óptico aumentam a 

partir da projeção em nadir do sensor para fora. Duas denominações de projeções são 

importantes nesse assunto: em alcance inclinado (slant-range) e no terreno (ground-

-range). O intervalo de tempo entre a transmissão do sinal e a recepção do seu retorno 

de cada ponto no terreno dentro da área iluminada é uma medida direta da distância 

da antena a cada um desses pontos particulares. O plano no qual essas distâncias 

de medidas são projetadas é denominado de alcance inclinado. Na representação de 

alcance no terreno, as posições dos mesmos pontos no terreno são determinadas 

pelas distâncias horizontais do nadir do sensor aos pontos. As distorções inerentes 

no imageamento SAR são denominadas de encurtamento de rampas ( foreshortening), 

inversão de relevo (layover) e sombreamento. Na Fig. 2.7, pontos igualmente espa‑

çados na direção de alcance no terreno (ground-range) para topografia acidentada 

podem corresponder a pontos com espaçamentos diferentes na projeção de alcance 

inclinado (slant-range). Na projeção em alcance inclinado, há variações na escala da 

imagem, com distorções diminuindo do near-range para o far-range, enquanto na proje‑

ção em alcance no terreno não há variação de escala na imagem. Obviamente, como 

a topografia, através da variação do ângulo de incidência local, influencia essas 



Histórico de radar e sistemas atuais

3
3.1 Sistemas PPI, RAR e SAR aeroportados
As décadas de 1920 e 1930 marcam os primórdios do desenvolvimento de sistema 

de radares operando em plataformas no terreno, por meio das pesquisas conduzi‑

das por A. H. Taylor e R. Watson‑Watt. Nesse sentido, é importante mencionar que 

data de abril de 1935 a concessão da primeira patente ao cientista escocês Watson‑

‑Watt para seu sistema de Radio Detection and Ranging (Radar), desenvolvido para a 

detecção e a localização de aeronaves através do envio de pulsos de micro‑ondas. 

Nessas pesquisas iniciais, foram usados radares com  de 10 cm e 25 cm. Outro marco 

na evolução tecnológica em radares imageadores ocorreu ainda na primeira metade 

do século passado, com o desenvolvimento nos Estados Unidos e na Europa dos rada‑

res Plan Position Indicators (PPI). Uma discussão pormenorizada dessa evolução pode 

ser encontrada em MacDonald (1979). Construídos para a detecção de alvos milita‑

res durante a Segunda Guerra Mundial, tais dispositivos de varreduras circulares 

operavam a bordo de aeronaves ou em plataformas no terreno. O feixe da antena era 

rotacionado em 360°, produzindo uma imagem circular do espaço ou da superfície 

imageada. A imagem era centrada na localização da antena. Nesse contexto, o ano 

de 1938 registra o primeiro imageamento de radar feito em aeronave, detectando 

ecos de navios numa distância de 10 milhas da antena do sensor. O mais sofisticado 

radar em aeronave foi o H2S, para uso bélico e muito utilizado na campanha dos 

aliados na Europa durante a Segunda Guerra. A rápida proliferação de sistemas de 

radar durante o período de guerra explica a causa dos códigos ainda hoje em uso, 

específicos às frequências empregadas pelos militares (bandas Ka, X, C, S, L e P).

A utilização da tecnologia nesse período inicial de desenvolvimento esteve 

restrita às aplicações militares. Contudo, foi observado que respostas de retro‑

espalhamento controladas pela morfologia do terreno, pela cobertura vegetal e 

por atividades antrópicas (construções, edificações etc.), embora consideradas 
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3.2 Missões SAR de recobrimentos não sistemáticos
Em contraste com o início encorajador na década de 1960, após a aprovação do 

Programa ERTS‑A (atual Landsat) em 1967, a NASA não priorizou o sensoriamento 

remoto orbital com radares. O sucesso do lançamento do Landsat, em 1972, gerando 

imagens orbitais de modo repetitivo, de excelente qualidade e baixo custo, inibiu 

iniciativas nas micro‑ondas, que só foram retomadas com o advento do SEASAT, em 

junho de 1978. O SEASAT é considerado um marco por ter sido o primeiro SAR orbital 

concebido para imagear o planeta, operando em banda L. Construído para o imagea‑

mento de mares e oceanos, durante seu breve período de três meses de operação, o 

SEASAT demonstrou a grande sensibilidade do radar às variações da topografia do 

terreno (macro e microtopografia) e da interface terra‑água. Suas  imagens foram 

usadas para caracterizar estruturas geológicas, umidade de solos e cobertura vege‑

tal e para determinar o espectro direcional de ondas oceânicas e manifestações 

superficiais de ondas internas, movimentação de gelo na calota polar e outros temas 

de interesse nas Geociências. Sua geometria de observação, com visada fixa próxima 

ao nadir, mostrou‑se ideal para a aquisição de respostas intensas de retroespalha‑

mento do oceano, todavia produziu imagens com distorções geométricas severas em 

regiões com relevo mais movimentado (Fig. 3.1).

O SAR orbital que sucedeu o SEASAT foi o Shuttle Imaging Radar-A (SIR‑A), lançado 

com grande expectativa em novembro de 1981, a bordo do ônibus espacial Colúmbia, 

da NASA, com imageamento suborbital (225 km de altitude) e tripulado. Com tecno‑

logia derivada do SEASAT, o SIR‑A também operou em banda L e teve como objetivo 

geológico a extração de informação com o uso de incidência elevada (50°), de modo 

a realçar o relevo de regiões montanhosas, no contexto de mapeamento geológico e 

exploração mineral e de petróleo. Um resultado histórico do SIR‑A foi a detecção de 

Fig. 3.1 Região costeira entre 

Washington e Oregon, nos 

Estados Unidos. Imagem 

SEASAT adquirida em 10 de 

agosto de 1978

Fonte: NASA (1978), 

processado por ASF Daac 

(2013). DOI 10.5067/

LZ2D3Z6BW3GH.



Utilizando a fase e a amplitude em medidas 
de deformação

4
Basicamente existem duas técnicas utilizadas para a extração de medidas de desloca‑

mentos no terreno com dados de radar orbital: as que fazem uso da fase e as que explo‑

ram a amplitude. Os dois conjuntos de técnicas têm sido desenvolvidos para monitorar 

regimes diferentes de deslocamentos, desde pequenas até elevadas taxas de deforma‑

ção. Para que a máxima informação possa ser extraída com dados SAR, os dois conjuntos 

têm sido usados de modo complementar na detecção e no monitoramento de deforma‑

ções em atividades de mineração, particularmente em estruturas de minas a céu aberto 

no país. Os fundamentos dos dois conjuntos de técnicas são apresentados a seguir.

4.1 Explorando a fase: a interferometria (InSAR)
O termo interferometria é derivado da palavra interferência, que expressa um fenô‑

meno resultante da interação entre ondas de qualquer tipo. Interferometria por 

radar foi utilizada pela primeira vez na observação de Vênus (Rogers; Ingalls, 1969) 

para separar a ambiguidade dos ecos provenientes dos hemisférios Norte e Sul. 

Posteriormente, dados de elevação foram obtidos por essa técnica nas observações 

da Lua (Zisk, 1972) e de Vênus (Rumsey et al., 1974). A primeira medida de eleva‑

ção na Terra obtida por interferometria de imagens de radar aerotransportado foi 

realizada por Graham (1974). Posteriormente, Zebker e Goldstein (1986) e Gabriel e 

Goldstein (1988) propuseram e demonstraram com sucesso a geração de modelos 

digitais de elevação a partir de interferometria SAR orbital.

A interferometria SAR ou Interferometric SAR (InSAR) é uma técnica que utiliza um 

par de imagens SAR no formato complexo (Single Look Complex, SLC), de amplitude e 

fase, para gerar uma terceira imagem complexa, dita imagem interferométrica, cuja 

fase de cada pixel é formada pela diferença de fase entre os pixels correspondentes 

nas duas imagens originais. A aquisição de um par de imagens para a geração da 

fase interferométrica pode ser conseguida de dois modos, como ilustrado na Fig. 4.1:
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hidrocarbonetos (Fielding; Blom; Goldstein, 1993), mineração (Jarosz; Wanke, 2004), 

deslizamentos de terra (Colesanti; Wasowski, 2006) e subsidência urbana (Crosetto et 

al., 2005), entre outros.

4.1.3 Técnicas avançadas DInSAR (A‑DInSAR)
Aquisições multitemporais de imagens SAR melhoram a capacidade de detectar 

mudanças temporais dos fenômenos de deformação de superfície. Para tirar proveito 

disso, uma série de técnicas foi desenvolvida, entre elas a técnica de séries tempo‑

rais de DInSAR (DInSAR Time-Series, DTS), que pode ser descrita como uma evolução 

da técnica DInSAR clássica, na qual se utiliza um número redundante de interferogra‑

mas diferenciais, de forma a determinar espacial e temporalmente o deslocamento da 

superfície na linha de visada do satélite, podendo‑se separar a informação de deforma‑

ção desejada do erro topográfico, do erro provocado por atraso do sinal na atmosfera e 

dos ruídos em geral (Lundgren et al., 2001; Usai, 2002; Schmidt; Bürgmann, 2003). Com a 

evolução das técnicas de processamento, visando principalmente a melhoria da acurá‑

cia e da cobertura de abrangência na detecção de fenômenos de deformações superfi‑

ciais, foram criadas as classes de técnicas chamadas de A‑DInSAR, entre elas a SBAS, 

a PSI e a SqueeSARTM. Merece ser destacado ainda que o conceito Multi Temporal InSAR 

(MTInSAR) tem sido proposto através do processamento de um conjunto (stacks) de 

interferogramas diferenciais redundantes com uma imagem de referência. Essa abor‑

dagem visa uma estimativa melhor das componentes de ruídos e, dessa forma, busca 

melhorar a informação de componente real de movimentação (Zhou; Chang; Li, 2009).

A técnica SBAS

A técnica Small Baseline Subset (SBAS), proposta por Berardino et al. (2002), derivada 

da DTS, utiliza um número redundante de interferogramas diferenciais que apre‑

sentem linhas de base curtas. Os interferogramas gerados nesse processo formam 

uma rede redundante que interliga as imagens de acordo com intervalo de tempo 

máximo escolhido entre aquisições e comprimento máximo de linha de base sele‑

cionada. A Fig. 4.6 mostra o exemplo de uma rede de 67 interferogramas gerados a 

partir de um conjunto de 33 imagens StripMap do satélite TerraSAR‑X, com intervalo 

máximo entre aquisições de 45 dias e linha de base máxima de 550 m. Detalhes 

sobre a aplicação dessa técnica no monitoramento de deformações nas minas de 

ferro de Carajás (Pará) podem ser buscados em Gama et al. (2017).

Inicialmente, constrói‑se um conjunto de M interferogramas diferenciais, basea‑

dos em um conjunto de N + 1 imagens SAR adquiridas temporalmente, ordenadas de 

forma (t0, t1, ..., tN), onde cada par interferométrico diferencial é construído em um 

dado intervalo de tempo (t), como representado na Eq. 4.6, seguindo uma regra de 
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A componente de fase relacionada aos erros no MDE (h), após o processamento 

PSI, é apresentada na Fig. 4.14A. A Fig. 4.14B ilustra uma componente de fase rela‑

cionada ao atraso na atmosfera (atm) de um interferograma diferencial genérico.

Na Fig. 4.15A é exibida uma componente de fase relacionada ao erro na estimativa 

de linha de base (Bn), e na Fig. 4.15B é mostrada uma componente de fase relacionada 

a ruídos (ruído), ambas de um interferograma genérico.

O objetivo da técnica PSI é separar as componentes de fase referentes ao deslo‑

camento superficial (vetor desl) das outras componentes do vetor de fase diferencial 

D original. Para tratar esse problema, essa técnica faz uso de modelagem estatística 

das observações (conjunto de imagens) disponíveis, para a estimativa dos diferentes 

parâmetros do modelo. A componente de fase relacionada à deformação, represen‑

tada na primeira coluna do sistema de equações da Eq. 4.14, é aquela que se deseja 

conhecer através da metodologia PSI.

Várias alternativas foram desenvolvidas para a obtenção da evolução temporal 

de deslocamento superficial, tais como a abordagem Permanent Scatterer Interferom-

etry (PSInSARTM), inicialmente formulada por Ferretti, Prati e Rocca (2000, 2001), a 

Interferometric Point Target Analysis (IPTA), proposta por Werner et al. (2005), e a Small 

Baseline Subset (SBAS), formulada por Berardino et al. (2002). Outras metodologias 

foram derivadas dessas propostas, tais como a Stanford Method for Persistent Scatterers 

(StaMPS), de Hooper et al. (2004), a Stable Point Network (SPN), de Crosetto et al. (2008), 

Fig. 4.13 (A) Interferograma diferencial original (módulo 2π) sobreposto a imagem SAR de 

referência e (B) fase relacionada ao deslocamento superficial após processamento PSI

−4π0 π 2π 2π 0 −2π −4π −6π −8π −10πRad Rad

A B
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submetido a análise PSI para a determinação das componentes de fase residuais 

referentes ao erro do MDE (PSItopo) e do deslocamento (PSIdisp). A solução final é 

obtida pela adição das componentes das análises PSI e SBAS, apenas para PS que 

passaram pelos critérios do processamento PSI, representados por uma máscara 

(máscara PS), resultando no vetor final de deslocamento (PS_disp) e no valor do erro 

do MDE (PS_topo) de cada PS.

A técnica SqueeSARTM

A abordagem SqueeSARTM (Ferretti et al., 2011) incorpora na técnica PSI o conceito de 

espalhadores distribuídos (Distributed Scatterer, DS), que são pixels de áreas extensas 

caracterizados por retroespalhamento menos intenso que os dos PS, mas estatisti‑

camente homogêneos, como ilustrado na Fig. 4.19.

Através dessa técnica, é possível detectar deslocamentos em regiões com espa‑

lhadores distribuídos, com a mesma acurácia das análises com PS. Os DS tipicamente 

correspondem a áreas sem grande cobertura vegetal, onde a densidade de PS tende a 

ser baixa ou ausente. Como resultado, tem‑se um ganho de informação, visto que há 

um incremento na confiança de detecção de movimentos pelo aumento na cobertura de 

pontos de áreas mais diversificadas, com a inclusão da contribuição de alvos relaciona‑

dos com áreas homogêneas e de baixa refletividade.

O procedimento para determinar os alvos distribuídos (DS) consiste em aplicar 

um filtro adaptativo que preserve os alvos persistentes (PS) e que seja capaz de calcu‑

lar a média de pixels estatisticamente homogêneos apenas. O elemento‑chave do 

PS

DS

Distância

Si
na

l

Sem dados

PS - Alvos persistentes

DS - Alvos distribuídos

Sinal recebido

Fig. 4.19 Tipos de alvos e classificações segundo seu uso em SqueeSARTM

Fonte: adaptado de Ferretti et al. (2011) e TRE-ALTAMIRA (2019).



Aplicações na mineração

5
A técnica DInSAR e suas variações, quando utilizadas no monitoramento de estrutu‑

ras em mineração, como lavras escavadas a céu aberto típicas de nossas condições 

tropicais, permitem monitorar deformações e mudanças na superfície de grandes 

áreas, em um curto intervalo de tempo e com baixo custo. A acurácia e a precisão de 

deformação nas principais estruturas (taludes de cavas e de pilhas de estéril, barra‑

gens de rejeitos, barragens hídricas, vias de acesso e infraestrutura geral), a grande 

densidade espacial dos pontos medidos e a possibilidade de recuperar históricos da 

cinemática deformacional tornam a tecnologia orbital imprescindível atualmente na 

indústria extrativa mineral. Neste capítulo será apresentado como a tecnologia pode 

prover dados sobre: (1) monitoramento de taludes de cavas e de pilhas de estéril das 

principais minas a céu aberto de ferro do Complexo Minerador de Carajás, parte do 

Sistema Norte da Vale S.A. no Pará, e (2) monitoramento da Barragem I, de rejeitos 

de minério, da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Os exemplos apresentados 

referem‑se a resultados de pesquisas desenvolvidas pelos autores em que foram utili‑

zados dados dos satélites TerraSAR‑X e Sentinel‑1 e técnicas que exploram a infor‑

mação de fase (SqueeSARTM, PSI e SBAS) e de amplitude (Speckle Tracking e Intensity 

Tracking). Para facilidade de compreensão, é realizada a seguir uma introdução sobre 

estabilidade de taludes em mineração e sistemas de monitoramento convencionais 

mais utilizados em seu monitoramento. Ao leitor mais interessado nesses assuntos, 

recomenda‑se buscar informações detalhadas nas referências indicadas no texto.

5.1 Monitorando taludes de cavas e de pilhas de estéril
O componente principal de uma mina a céu aberto é seu talude. A geologia da jazida 

define a extensão e a possível profundidade que pode ter uma cava, ao passo que 

a Geotecnia define com que inclinação um talude pode ser escavado (Brito, 2011). 

Os taludes de mineração são projetados com fatores de segurança que controlem os 



102  |   Monitoramento DInSAR para mineração e geotecnia

5.1.2 O Complexo Minerador de Ferro de Serra Norte, em Carajás
Características gerais

Um aspecto especial observado na Amazônia, adicional a seu potencial metaloge‑

nético primário, é a ação do clima tropical sobre rochas fracamente mineralizadas. 

O intemperismo é acelerado pela constante presença de água, pelos ácidos orgânicos 

formados pela floresta e pelo calor, e resulta na formação de espessos mantos de 

solo lateríticos de até 300 m, com reconcentração de minérios com teores altíssimos.

Esses depósitos, por se formarem junto à superfície e por terem como encaixante, 

em grande parte, o solo, possibilitam a mineração a céu aberto, de baixo custo de 

lavra e beneficiamento. Daí a elevada lucratividade e competitividade dos depósitos 

minerais da Amazônia, sendo um exemplo marcante as minas de ferro de Carajás. 

Os planos de investimento da Vale S.A. para o minério de ferro contemplam expansão 

de capacidade em 176 milhões de toneladas métricas por ano (Mtpa), a ser concluída 

ao longo dos próximos anos, com a maior parte dessa expansão (130 Mtpa) provenien‑

te de Carajás. O Sistema Norte, composto pelas minas de Carajás e S11D, produziu 

55,4 Mt no terceiro trimestre de 2019 (3T19), ficando 13,8 Mt e 1,5 Mt acima do 2T19 

e do 3T18, respectivamente, devido ao forte desempenho operacional, atingindo um 

recorde de produção de 20,4 Mt no 3T19 em S11D (Vale S.A., 2019).

O Complexo Minerador de Serra Norte, localizado na Serra dos Carajás, municí‑

pio de Parauapebas (Pará), engloba afloramentos de formação ferrífera relacionados 

com solos expostos ou cobertos de vegetação tipo savana, constituindo uma linha 

irregular de nove platôs, coletivamente chamados de Serra Norte, que se destacam 

Quadro 5.2 Atributos de técnicas de medidas de estabilidade em mina 
a céu aberto

Sistemas Radar de campo
Estação total e 

prismas
DInSAR, A‑DInSAR e ST

Precisão das 
medidas

Excelente (mm) 
na LOS do 

sensor

Excelente (mm a 
cm) em X, Y, Z

Excelente, seja visão 
sinóptica (mm a m), seja 
de detalhe (mm a cm), 
de várias estruturas

Resolução 
temporal

Excelente 
(tempo real e 

contínua)

Excelente, 
podendo ser diária

Regular (melhor revisita 
de 4 dias com CSK, TSX/
TanDEM, RCM; e 12 dias 

com Sentinel‑1)

Alerta
Excelente 

(tempo real)
Bom Inadequado

Planejamento de 
monitoramento

Inadequado
Regular quando 
usando malha 

extensa
Excelente
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Como se nota nos mapas de deslocamento, as pilhas de estéril de NW1, W e SIV 

(letras A, B, C) e de parte das bancadas de cavas de explotação da mina N5W (letra D) 

aparecem associadas com cor avermelhada, indicativa de subsidência, mesmo com 

a presença de distúrbio da fase atmosférica, pois as variações de fase devidas a 

subsidência nesses locais foram superiores à contribuição em fase da atmosfera. 

De modo geral, o distúrbio atmosférico foi relativamente pequeno em quase toda a 

extensão do complexo minerador, mas foi bem destacado no par interferométrico 

de 2013 (cor ciano‑azulada). DInSAR clássica é o mais simples produto na cadeia de 

processamento interferométrico e forneceu informações relevantes, e com rapidez, 

das condições gerais da evolução temporal de deformações superficiais na região, 

particularmente pelo curto período de medidas entre os pares interferométricos 

(11 dias, no caso da investigação).

Por ser uma área de intensa atividade de explotação, a mina N5W mereceu aten‑

ção especial na análise DInSAR. A Fig. 5.10 ilustra, em maior detalhe, a sequência de 

imagens de mapas de deformação obtidos para bancadas do flanco SW dessa mina. 

Apesar de erros introduzidos pela fase atmosférica entre as aquisições SAR, é possí‑

vel detectar com maior precisão a região associada com cor avermelhada, ligada a 

Bt = 11 dias
Bn = 57m
31/3/2012 - 11/4/2012

Bt = 11 dias
Bn = 215m

Bt = 11 dias
Bn = 284m

Bt = 11 dias
Bn = -218m

Bt = 11 dias
Bn = 113m

Bt = 11 dias
Bn = 41m

Bt = 11 dias
Bn = 193m

Bt = 11 dias
Bn = 115m

3/5/2012 - 14/5/2012

15/5/2012 - 26/5/2012 5/6/2012 - 16/6/2012

10/8/2012 - 21/8/2012 21/8/2012 - 1/9/2012

15/10/2012 - 26/10/2012 17/11/2012 - 28/11/2012

+25

-25

(mm)

(LOS)

Fig. 5.10 Mapas de deformação gerados através da técnica DInSAR clássica do flanco SW da cava 

da mina N5W, utilizando-se oito pares de imagens TerraSAR-X
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perdidos, devido à menor coerência provocada por causas como maior precipitação, 

mais intensa taxa de deformação e aumento de área lavrada com mudanças intensas 

na superfície, e uma nova distribuição de PS/DS detectados foi obtida, com perdas 

para as classes IV e V e incrementos para as classes II e III.

A Tab. 5.3 apresenta resultados quantitativos de estabilidade com a técnica 

SqueeSARTM, assumindo‑se dois intervalos de deslocamentos acumulados em LoS: 

Tab. 5.2 Relações entre classes geomecânicas e medidas SqueeSARTM para 
a mina N4E

Classes 
geomecânicas

Área 
(km²)

Número de 
PMs (*)

PMs por 
km² (*)

Número de 
PMs (**)

PMs por 
km² (**)

II (muito boa) 0,4286 2.311 5.392 2.533 5.910

III (boa) 0,3498 1.843 5.269 2.682 7.667

IV (pobre) 2,7013 9.438 3.994 8.913 3.299

V (muito pobre) 1,2142 6.064 4.994 5.312 4.375

*14 imagens e **33 imagens.

Classes Geomecânicas
II - Muito boa
III - Boa
IV - Pobre
V - Muito pobre

Taxa de deformação (mm/ano)

<-100 0 >+100

A B

Fig. 5.17 (A) Mapa geomecânico e (B) mapa deformacional pela modelagem SqueeSARTM com as 14 

primeiras imagens para a mina N4E
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A deformação máxima detectada foi de subsidência de –47,72 cm. As áreas sem 

informação na Fig. 5.28 estão relacionadas a mudanças muito intensas na superfície, 

e, dessa forma, as medidas de deformações derivadas com imagens SAR não são 

viáveis. Assim, essa inovação de uso da amplitude de imagens orbitais SAR ampliou 

a perspectiva de utilização da tecnologia para propósitos de monitoramento opera‑

cional desse tipo de estrutura.

5.2 Monitorando barragens de rejeitos
O país tem enorme vocação para a exploração de commodities minerais, com muitas estru‑

turas de barragens de rejeitos minerais construídas, cujas rupturas são extremamente 

prejudiciais a vidas, ambiente e produtividade do empreendimento da mineração. A 

utilização da tecnologia DInSAR possibilita monitorar desde pequenas até grandes obras 

ativas e inativas de barragens de rejeitos, sem a necessidade de campanhas de campo 

ou instalação de equipamentos. Duas vantagens são associadas com o uso de monitora‑

mento com SAR orbital: permite frequente atualização sobre as condições de estabilida‑
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Fig. 5.28 Resultados da modelagem Speckle Tracking para o intervalo de monitoramento de 

20 de março a 8 de julho de 2012

Fonte: adaptado de TRE (2013).
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Uma longa jornada foi percorrida pelos autores nesta última década no domínio das 

várias alternativas da tecnologia DInSAR (DInSAR Clássica, SBAS, PSI (IPTA), Speckle 

Tracking, Intensity Tracking) para a geração de conhecimento especializado e a forma‑

ção de pessoal capacitado no país. O uso cada vez maior da DInSAR em mineração 

é fácil de ser entendido: medidas fornecidas por SARs orbitais propiciam uma visão 

sinóptica do mecanismo de deslocamento no terreno, com acurácia milimétrica, 

provendo dados que influenciam as atividades das áreas de explotação e sua vizi‑

nhança, que não podem ser obtidos de modo sistemático por sistemas de observação 

in situ. Dessa forma, dados orbitais InSAR aumentam a segurança do empreendi‑

mento mineral, fornecendo sinais precursores de instabilidade, como em taludes 

de cavas, de modo efetivo, revelando áreas onde o monitoramento contínuo com 

sistemas convencionais de campo deve ser implantado. Isso serve para atividades de 

exploração em minas ativas e para aquelas em processo de desativação. Além disso, 

como visto no texto, A‑DInSAR explorando atributos de amplitude do sinal retroes‑

palhado permite também monitorar áreas de atividades com mudanças intensas na 

superfície, como é o caso de pilhas de deposição de estéril, locais onde a ocorrência 

de instabilidades pode levar ao colapso de toda a estrutura.

O conhecimento adquirido com a pesquisa permitiu definir dois esquemas de 

abordagens. No caso de taludes de cavas, a informação de resolução espacial é funda‑

mental. Imagens de elevada resolução, como as adquiridas pelos sistemas TerraSAR‑X 

(resolução de 3,3 m × 1,7 m) ou COSMO‑Skymed (5 m × 5 m), são fundamentais para a 

caracterização das áreas de explotação, que são de geometria irregular e apresentam 

escavação em profundidade. Nesse sentido, o emprego de imageamentos em cons‑

telação permite uma elevada revisita. Com limitação de faixa de cobertura (swaths 

entre 30 km e 40 km), o maior inconveniente de uso desses sistemas é sua operação 

sendo feita de modo comercial, o que aumenta o custo das imagens interferométricas. 




