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RESUMO 

 

A preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do planeta Terra são questões cotidianas na 

vida da sociedade, que procura através de projetos e ações reverter o quadro de destruição 

implantada ao longo de séculos. A qualidade e quantidade de água potável é um dos maiores 

problemas ambientais enfrentados atualmente, sendo que pesquisas científicas abordando esse tema 

e propondo soluções são necessárias. Nesse contexto o objetivo principal da pesquisa é realizar a 

inferência e o mapeamento de Clorofila-a e Total de Sólidos em Suspensão na água de um 

reservatório, utilizando imagens multiespectrais de média resolução espacial e dados coletados "in 

situ", conforme metodologia elaborada por Pereira (2008). Para tanto serão utilizadas imagens 

multiespectrais do satélite Landsat 8 OLI/TIRS, disponíveis no USGS - United States Geologycal 

Survey. Tais imagens deverão ser adquiridas simultaneamente aos dados limnológicos coletados "in 

situ", em pontos amostrados adequadamente no corpo d´água e posicionados com GPS de precisão. 

As imagens serão submetidas a técnicas de processamento e análise de imagens multiespectrais, 

bem como a técnica de razão espectral aplicada às bandas, utilizando programas de 

geoprocessamento. A área de estudo escolhida é o Reservatório da Usina Capivara pertencente à 

Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema PR/SP/BR, que além de divisa estadual entre Paraná e 

São Paulo, é também um eixo de integração entre esses dois estados e que conforma uma região 

muito homogênea socialmente, culturalmente e economicamente. O reservatório é considerado de 

uso múltiplo, com apenas dois pontos de controle de qualidade da água medidos pelos órgãos 

competentes, contendo indicativos do aumento da eutrofização da água, devido a forte presença de 

agricultura em suas margens. Análises de correlação serão avaliadas entre os dados coletados "in 

situ" e as imagens multiespectrais Landsat 8 e para os dados correlacionados, métodos de regressão 

linear clássica serão aplicados, gerando modelos empíricos de inferência para tais variáveis. Ao 

final da pesquisa será elaborado um mapeamento das variáveis pesquisadas, com os dados 

correlacionados a partir das imagens multiespectrais, permitindo diagnósticos atuais para os 

tomadores de decisão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sensoriamento Remoto da água, inferência estatística, imagens de média 

resolução espacial, mapeamento. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Meio Ambiente tem sido alvo de diversas discussões a nível mundial quanto à 

sustentabilidade e preservação de seus recursos, sendo necessárias pesquisas cientificas visando 

contribuir para esse fim.   

 Uma das questões ambientais mais atuais nas pautas sobre meio ambiente trata do problema 

da qualidade e quantidade das águas disponíveis no planeta. Como bem observa Tundisi (2003), a 

história da água sobre o planeta Terra é complexa e está diretamente relacionada ao crescimento da 



população humana, ao grau de urbanização e aos usos múltiplos que afetam sua quantidade e 

qualidade: além de estar relacionada à saúde, pois muitas doenças que afetam a espécie humana têm 

veiculação hídrica ou se desenvolvem na água. 

 A qualidade da água, representada por parâmetros que traduzem as suas principais 

características físicas, químicas e biológicas (VON SPERLING, 1996; BRAGA, 1998; DI 

BERNARDO, 2002) está intimamente relacionada à contaminação de mananciais, que impedem 

seu uso para abastecimento humano, agravando ainda mais o problema da escassez  desse recurso. 

 Nos reservatórios, que são ambientes intermediários entre rios e lagos, observa-se que o 

movimento e a mistura da matéria dissolvida e particulada é resultado de uma grande quantidade de 

complexos mecanismos físicos, altamente interdependentes (PAGIORO, 1999) e que a poluição 

lançada nos mesmos, a erosão urbana e agrícola, a sedimentação que ocorre nas margens e nas áreas 

de ingresso de tributários altera a qualidade de suas águas. Desse modo, questiona-se a eficiência 

das análises de qualidade da água realizada pelos órgãos oficiais responsáveis, como SANEPAR, 

SABESP e CETESB que monitoram poucos pontos amostrais em reservatórios, conforme discutido 

em Pereira (2008). 

 Por outro lado, avaliando-se os estudos realizados sobre o tema, observa-se que pesquisas 

científicas relacionadas com a qualidade das águas, utilizam, dentre os métodos disponíveis para 

análises ambientais, as análises de correlação entre as concentrações dos componentes opticamente 

ativos e informações espectrais de corpos d’água obtidas a partir de dados orbitais (DEKKER, 

1993; RITCHIE & COOPER, 1998; GIARDINO et al., 2001; EKERCIN, 2007; GALVÃO et al., 

2003; NOVO et al., 2006; NAS et al., 2008; PEREIRA et al., 2011; PEREIRA, 2013). A construção 

de modelos empíricos para estimar alguns dos componentes, a partir de outros observados em 

campo, permitem uma maior representatividade espacial da variável e reduzem os custos do 

trabalho de campo, muitas vezes com a redução das análises de laboratório. 

 O Fitoplâncton (Clorofila-a) e o Total de Sólidos em Suspensão (TSS) na água são 

parâmetros físicos observados na análise da qualidade de corpos d’água. O fitoplâncton (clorofila-a) 

é um grupo heterogêneo composto principalmente por algas fotossintetizantes que se distribui por 

grande parte dos ambientes marinhos e aquáticos continentais do mundo, segundo Novo et al. 

(2005). Nestes ambientes é o principal responsável pela captação da energia eletromagnética e sua 

transformação em energia química – em um processo denominado fotossíntese. As moléculas que 

captam e transformam a energia são chamadas de pigmentos fotossintetizantes e são as clorofilas a, 

b, c e os carotenóides. Estas moléculas absorvem a energia em bandas espectrais características, 

como por exemplo em 438 e 676 nm para a Clorofila-a (Chl-a) (WEAVER and WRIGLEY, 1994). 

As bandas são geralmente estreitas e por isso captadas por sensores de média e alta resolução 

espectral. Já o parâmetro Total de Sólidos em Suspensão (TSS) é definido como o conjunto de 

partículas em suspensão filtradas por uma malha de um determinado tamanho, geralmente 45 μm. 

Em geral as partículas inorgânicas dominam amplamente esta categoria, enquanto as orgânicas – 

incluindo o fitoplâncton - representam uma fração menor (NOVO et al., 2005). 

 Diante do exposto, a presente pesquisa tem por objetivo principal realizar a inferência e o 

mapeamento de Clorofila-a e Total de Sólidos em Suspensão (TSS) na água de um reservatório, 

utilizando imagens multiespectrais de média resolução espacial e dados coletados "in situ".  

 Para tanto, será realizado um esquema de amostragem conforme estabelecido por Pereira 

(2008), onde os pontos serão escolhidos de modo a garantir um número de amostras suficiente para 

a área do reservatório, além de preservar sua representatividade espacial, baseado na variabilidade 

espectral do corpo d’água, utilizando para isso imagens Landsat e CBERS da área em questão. 

 Os dados de campo coletados "in situ" serão amostras de água nos pontos definidos pelo 

esquema amostral, devidamente posicionadas com GPS e conservadas em isopor com gelo até 

serem encaminhadas ao laboratório de química da UEL, para as análises laboratoriais dos 

parâmetros Clorofila-a e TSS. 

 A imagem multiespectral de média resolução espacial proposta na pesquisa refere-se ao 

satélite Landsat 8 OLI/TIRS, que deverá ser adquirida simultaneamente (ou o mais próximo 

possível) a coleta de dados "in situ", para análises de correlação estatística entre esta e os dados de 



Clorofila-a e TSS coletados em campo. Ao final, um mapeamento desses parâmetros limnológicos 

será elaborado, gerando um produto de fácil leitura e utilização para o planejamento e 

monitoramento da água desta represa por especialistas ambientais. 

 

  

2. MATERIAL E MÉTODO 

 

 O material a ser utilizado para a realização deste trabalho corresponde a imagens orbitais de 

média resolução espacial dos satélites Landsat 5/TM, Landsat 8/OLI/TIRS, em várias datas e 

CBERS/CCD, também em várias datas, que serão definidas segundo a disponibilidade de dados 

para a área de estudo e também seguindo o período do ano: seca e cheia. 

 Para o posicionamento dos pontos de coleta "in situ" serão utilizados os receptores de 

precisão de dupla freqüência Hyper e Ruide R-90, além do receptor de navegação Garmin, 

disponíveis no laboratório de topografia da UEL.  

 Os aplicativos computacionais utilizados na pesquisa serão:  

 

 IDRISI Andes - é um Sistema de Informações Geográficas e de processamento de imagens 

desenvolvido pelo “Graduate School of Geography” da “Clark University”, projetado para a 

análise de dados geográficos em formato matricial.  

 SPRING - Sistema de PRocessamento de INformações Georeferenciadas, é um sistema para 

geoprocessamento em Windows e Linux, que inclui um banco de dados geográfico. Foi 

desenvolvido pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e permite adquirir, 

armazenar, combinar, analisar e recuperar informações codificadas espacial e não-

espacialmente.  

 ARCGIS 9.3 – Sistema de Informações Geográficas independente com interface Windows 

intuitiva com VBA (Visual Basic for Applications) na componente de 

personalização/programação, desenvolvido pela empresa ESRI. É constituído por três 

aplicativos desktop: ARCCATALOG, ARCTOOLBOX e ARCMAP.  

 MATLAB - programa utilizado para rodar as rotinas de suavização das curvas espectrais; 

 MINITAB - programa utilizado para os tratamentos e testes estatísticos (correlação e 

regressão linear clássica); 

 EXCEL – utilizado no cálculo das correlações estatísticas e na elaboração de gráficos e 

tabelas dos pontos GPS; 

 GPSurvey 2.35, TopconTools e GNSS Solutions – utilizados no processamento dos pontos 

coletados com receptores GPS de precisão de dupla freqüência Hyper e Ruide – R90 

 

 O método adotado para o desenvolvimento da pesquisa é apresentado no fluxograma de 

atividades da Figura 1. 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 1: Fluxograma das Atividades 
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 Como pode ser observado no fluxograma da Figura 1, a definição do delineamento amostral 

será baseada em uma análise temporal das imagens multiespectrais disponíveis para a área de 

estudo, para caracterizar o comportamento espectral da água da represa em questão, considerando 

dois períodos representativos de sua dinâmica: seca e cheia, baseado em Barbosa (2005) e Pereira 

(2008). 

 Definido o esquema de distribuição dos elementos amostrais sobre o reservatório, serão 

realizadas as medições e coleta dos pontos em campo, após um planejamento minucioso para a 

escolha da data, devido à necessidade de aquisição das imagens Landsat 8, simultaneamente à 

coleta de dados "in situ". Portanto, dependendo da maior proximidade das imagens disponíveis no 

site do USGS com a data da coleta em campo, será escolhida a imagem multiespectral do satélite 

Landsat 8 OLI/TIRS. Os dados limnológicos, aqui representados por Clorofila-a e TSS – Total de 

Sólidos em Suspensão, além da Turbidez (profundidade do disco de Secchi) e dados como pressão e 

temperatura da água e do ar serão obtidos no reservatório em estudo nos pontos definidos no 

delineamento amostral e devidamente posicionados com receptores GPS de precisão e de 

navegação. 

 Tratamentos e análises exploratórios serão realizados sobre os dados limnológicos e imgens, 

observando-se sua consistência e eventuais problemas. 

 Como relatado anteriormente, a pesquisa prevê a aquisição simultânea ou mais próxima 

possível das imagens multiespectrais, em relação ao levantamento amostral em campo. A 

simultaneidade dos dados coletados "in situ" com a imagem de satélite é importante no 

desenvolvimento das análises previstas, devido à dinâmica que ocorre em corpos d’água, onde 

condições do céu (sol ou nuvens), além da presença de ventos e ondas interferem diretamente nos 

componentes da água (BARBOSA, 2005). 

 Verificada a correlação entre a imagem e os dados limnológicos tomados "in situ", modelos 

empíricos de regressão linear clássica serão analisados, correlacionando todas essas variáveis com a 

imagem.  

 O mapeamento das variáveis limnológicas, cuja inferência utilizar dados extraídos da 

imagem multiespectral será realizado. 

 

 

2.1 ESTUDO DE CASO 

 

 Para o desenvolvimento do método proposto, ou seja, a representação da distribuição 

espacial de variáveis limnológicas que indicam a qualidade da água e estejam associadas à sua 

característica espectral, e avaliar sua correlação com dados limnológicos tomados "in situ" e 

extraídos de imagens orbitais de satélites de média resolução espacial, selecionou-se como área de 

estudo a Usina Hidrelétrica de Capivara – PR e SP. 

 A Usina Hidrelétrica de Capivara foi escolhida por se tratar de um reservatório de água de 

uso múltiplo – geração de energia elétrica, turismo náutico, turismo pesqueiro, chácaras de lazer e a 

presença de áreas agrícolas em seu entorno. 

 Segundo DAEE (2009) a Usina Hidrelétrica Capivara está situada no Rio Paranapanema, na 

região de Porto Capim, entre os municípios de Porecatu no estado do Paraná e Taciba no estado de 

São Paulo. É a maior usina deste rio, tanto em termos de produção (619 MW) quanto em tamanho 

do lago (576 Km
2
). Possui 1500 m de extensão, tendo sido construída pela CESP na década de 

1970, estando atualmente sob gerencia da Duke Energy International Geração Paranapanema.  

 Como pode ser observado na Figura 2, atualmente são monitorados apenas 2 pontos na 

Usina Capivara que apresentam a qualificação da água como ótima. Porém, de acordo com DAEE 

(2009) tem sido observado um aumento no processo de eutrofização no reservatório, que pode estar 

relacionado ao uso agrícola do solo de suas margens. 



 A partir dessas análises, observa-se a necessidade de monitoramento de um número maior 

de pontos no reservatório da Usina Capivara, devido a sua grande extensão e os problemas de uso e 

ocupação do solo de suas margens, objetivo desta pesquisa. 

 Um estudo minucioso está sendo realizado sobre a área do reservatório da Usina Capivara, 

detectando os tipos de uso e ocupação do solo nas margens da mesma, as culturas agrícolas ali 

implantadas, a geologia do local e os aspectos de exploração turística náutica que ocorrem nas 

águas do reservatório, fornecendo subsídios para futuras análises dos dados de campo e das imagens 

que serão coletados. 

 
Figura 2 – Pontos de amostragens de monitoramento da qualidade das águas superficiais na Usina 

Capivara, em destaque 

Fonte: Adaptado de DAEE (2009) 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 Como resultados da pesquisa espera-se obter o mapeamento das variáveis limnológicas 

(Clorofila-a e Total de Sólidos em Suspensão - TSS), cuja inferência utilizar dados extraídos da 

imagem multiespectral Landsat 8 OLI/TIRS, gerando um produto de fácil leitura e utilização por 

especialistas em ambientes aquáticos na aplicação do planejamento e controle da qualidade da água 

no reservatório da Usina Capivara/PR/SP/BR. 

 O mapeamento de fitoplâncton (Clorofila-a) no reservatório, a partir das análises das 

imagens multiespectrais de média resolução espacial e radiométrica do satélite Landsat 8, trará um 

resultado mais robusto para o projeto de pesquisa, uma vez que trata-se de uma variável 

opticamente ativa, podendo ser detectada pelos dados e técnicas de sensoriamento remoto propostos 

por essa pesquisa de maneira muito eficiente. Com isso, a metodologia proposta poderá ser aplicada 

em outros reservatórios de água de uso múltiplo do Estado do Paraná, gerando o efeito 

multiplicador da pesquisa, a partir do qual, também será necessário, a formação de pesquisadores 

qualificados para esse fim. Nesses termos, a pesquisa está tendo impactos na formação de recursos 

humanos da graduação em Geografia, com a participação de alunos em pesquisas de Iniciação 

Científica, e também alunos da pós-graduação a nível de mestrado e doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Geografia Dinâmica Espaço Ambiental do Departamento de Geociências da UEL. 



 Espera-se que os resultados obtidos venham contribuir também com a possível formação de 

um Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraná com atuação na região da pesquisa, visando o melhor 

uso dos recursos hídricos desse reservatório, o que atingirá diretamente a sociedade civil.  
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