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Resumo 

 
Frequentemente é apresentada a capacidade de monitoramento sinótico de parâmetros da qualidade d’água 
pelo sensoriamento remoto, isso ocorre devido à relação existente entre a reflectância emitida pelo alvo e 
recebida pelo sensor. O presente trabalho tem por objetivo analisar a distribuição espaço-temporal da 
reflectância superficial do reservatório de Três Irmãos no rio Tietê, com a utilização da plataforma em nuvem 
Google Earth Engine e imagens do sensor TM-Landsat 5. Para análise espacial das imagens obtidas, utilizou-
se técnicas de cartografia de síntese, já a serie temporal de reflectância, foi analisada por meio de testes de 
tendência. A interpretação dos resultados de reflectância das bandas simples e da razão de banda (B4/B3) 
podem significar a interpretação qualitativa de parâmetros da qualidade d’água que são opticamente ativos, 
como a concentração de sedimentos suspensos (CSS) e clorofila-a. A extração de 69 imagens sem cobertura 
de nuvem na área do reservatório (1990 – 2012) apontaram que sua água é constituída de uma mistura entre 
matéria orgânica e inorgânica, o que confere alta complexidade óptica à água, dificultando a interpretação 
qualitativa dos parâmetros de qualidade por meio da reflectância das bandas simples. A aplicação da razão 
entre bandas B4/B3 possibilitou a minimização dos efeitos da clorofila sobre a CSS. As análises temporais 
não revelaram tendência significativa de aumento ou diminuição da reflectância. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sensoriamento remoto; análise espaço-temporal; Landsat 5; Reservatórios. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

O monitoramento de recursos hídricos é tradicionalmente realizado através de 
medições pontuais in situ, sendo restrito em termos espaciais e temporais, além de implicar 
custos elevados de logística e análises laboratoriais passíveis de erro. Como alternativa 
para este tipo de monitoramento, o sensoriamento remoto se apresenta como uma 
ferramenta capaz de abranger maior amplitude espacial e temporal. Isto é possível devido 
à relação existente entre os componentes opticamente ativos (COAs) com a reflectância 
recebida pelos sensores remotos (CURRAN e NOVO, 1988; RITCHIE et al., 2003; NOVO, 
2007). 

Os parâmetros de qualidade d’água que são passíveis de observação e medição por 
sensoriamento remoto, ou seja, os COA, são: clorofila, matéria orgânica dissolvida colorida 
(CDOM), sólidos em suspensão (CSS), temperatura, turbidez, transparência, entre outros 
(NOVO, 2007; BARBOSA et al., 2019). Em condições laboratoriais, a relação espectral 
entre CSS e a reflectância depende da composição mineralógica do sedimento, do tamanho 
das partículas e de sua quantidade na água. A reflectância  de águas cujo COA dominante 
são os sedimentos suspensos é maior no espectro visível (<50mg/L) e no infravermelho 
próximo (>50mg/L), podendo ser caracterizada linearmente até 50mg/L, acima disso a 
relação tende à uma assíntota, sendo representada por uma curva logarítmica (RITCHIE e 
SHIEBE, 1986; RITCHIE et al., 2003). 

Assim como o material suspenso, a resposta espectral do fitoplâncton depende de 
sua concentração na água e do tamanho e forma das células. A clorofila-a é um pigmento 
fotossintetizante presente em todos as espécies fitoplanctônicas, absorve luz mais 
intensamente nas faixas do azul e do vermelho, e reflete luz no verde e, quando encontrada 
em altas concentrações, no infravermelho próximo. Além da clorofila-a, espécies do 
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fitoplâncton possuem outros pigmentos fotossintetizantes, apresentando um 
comportamento espectral distinto ao da clorofila-a (BARBOSA et al., 2019). 

A aplicação do sensoriamento remoto decorrente dessas relações, geralmente 
converge com a elaboração de modelos para estimativa de COAs por imagens de satélite 
(NELLIS et al., 1998; MONTANHER et al., 2014; SILVA et al., 2019), resultando, ainda que 
em menor quantidade (RITCHIE et al., 2003), em análises temporais e espaciais 
quantitativas (HARRINGTON et al., 1992; PISCOYA et al., 2013; NOVO et al., 2017). 
Entretanto, caso não se tenha uma base de dados adequada de medições in situ para a 
área de estudo, as análises quantitativas se tornam inaplicáveis. 

De todo modo, considerando a relação entre os COAs e os sensores remotos, o 
monitoramento hídrico continental é possível a partir de análises espaço-temporais 
qualitativas. Aliando este potencial com ferramentas de cloud-computing e big data, as 
aplicações em sensoriamento remoto se encontram em um novo estado, permitindo maior 
acessibilidade e redução de custos, através da automação de tarefas e seleção de uma 
grande quantidade de dados (LIU, 2015; CHI et al., 2016). Uma das plataformas utilizadas 
para desenvolver trabalhos com o estado atual do sensoriamento remoto é o Google Earth 
Engine (GEE) que baseado em cloud-computing, permite acesso e processamento de 
diversos bancos de dados espaciais, entre eles os provenientes dos sensores da série de 
satélites Landsat (GORELICK, 2017). 

Dado este contexto, o presente trabalho tem como objetivo produzir e explorar 
possíveis análises estatísticas e sínteses cartográficas a partir de dados do sensor TM-
Landsat 5, que auxiliem no monitoramento qualitativo dos COAs no reservatório de Três 
Irmãos/SP, entre 1990 e 2012. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O reservatório de Três Irmãos (Figura 1) se localiza na bacia do baixo rio Tietê (UGRHI 
19), região noroeste do estado de São Paulo, apresentando como uso predominante do 
solo a agropecuária – gado de corte e cana de açúcar (SIGRH, 2017). Segundo São Paulo 
(1999), esta UGRHI apresenta alto potencial de erosão em 70% de sua área total. A UHE 
de Três Irmãos teve construção iniciada em 1972 e finalizada em 1990, sendo a maior das 
seis existentes no sistema de cascata do rio Tietê em potencial de geração de energia 
(807,50 MW) e em área de reservatório - equivalente à 785 km² (CESP, 2019). 
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Figura 1: Limite da UGRHI 19 em vermelho, barramentos de Três Irmãos (a) e Nova 

Avanhandava (b) 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.2 Metodologia 

Foi desenvolvido na plataforma GEE um algoritmo com o objetivo de selecionar e 
extrair imagens do sensor TM-Landsat 5. Essas imagens foram selecionadas e extraídas 
sem que houvesse cobertura de nuvens sobre a área do reservatório de Três Irmãos (Figura 
2). Neste algoritmo, incialmente é determinada uma coleção de imagens a ser utilizada, isto 
é feito a partir de um recorte espacial definido e com condições de metadados especificas. 
No presente trabalho, foram extraídas imagens do sensor TM-Landsat 5 em reflectância de 
superfície que apresentavam cobertura de nuvem igual à zero. 
 

 

Figura 2: Fluxograma metodológico 
Fonte: Elaborado pelos autores 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

A partir destas definições a plataforma retorna uma lista de imagens 
correspondentes, passível de manipulação. A partir destas condições iniciais houve a 
disponibilidade de 80 imagens. Entretanto, devido a possível presença de nuvens sobre a 
lâmina d’água do reservatório, bem como a eventuais falhas do sensor, realizou-se uma 
verificação de cada imagem desta coleção. Esta verificação foi feita a partir dos valores de 
reflectância das bandas em diferentes locais do reservatório (Gráfico 1), selecionados 
dependendo da interpretação de imagens de mínimo e máximo do conjunto total. 

 

 

Gráfico 1: Série temporal de reflectância utilizada para verificação manual de possíveis anomalias 
(como presença de nuvens e falhas do sensor). As setas indicam imagens com valores extremos 

verificadas a seguir 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As imagens que apresentaram valores extremos e anormais foram checadas 
manualmente e através de interpretação visual foram mantidas ou excluídas do conjunto 
(Figura 3). No final da verificação foi constatado que do conjunto inicial de 80 imagens, 
somente 68 estavam completamente descontaminadas de nuvens e/ou falhas no sensor. A 
partir desta nova coleção foram calculados – na plataforma GEE, os valores de média, 
mediana, desvio padrão, mínimo e máximo para as bandas do visível (B1, B2 e B3), 
infravermelho próximo (B4) e razão de bandas (B4/B3). As imagens geradas referentes a 
esses valores foram utilizadas para composição dos mapas de síntese, elaborados no 
software QGIS (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2009). 

 
 

 
Figura 3: Exemplo de imagens contaminadas por nuvens e falhas no sensor nas datas: 

21/05/1991 (a) e 20/08/2001 (b) 
Fonte: Elaborado pelos autores 

a) 

b) 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

 Avaliou-se a hipóteses de tendência temporal nas médias de reflectância superficial 
para todo o reservatório. Foram aplicados testes de tendência sobre as quatro bandas 
simples e sobre a razão de bandas B4/B3. Inicialmente foram obtidas médias e desvio 
padrão mensais para se avaliar a existência de sazonalidade na série. Como não foram 
observadas variações intra-anuais recorrentes nas médias das cinco variáveis, procedeu-
se a análise de tendência sem a remoção de tal efeito.  
 Sem existência de sazonalidade expressiva, pode-se utilizar a regressão linear 
diretamente sobre a base de dados, em que a data da imagem é a variável preditora e as 
bandas e razão entre bandas são variáveis resposta. O teste de tendência, nesse caso, 
recai na análise do valor-p sobre o coeficiente angular da reta ajustada, em que foi 
estabelecido α = 0,05. A análise de regressão ainda pressupõe normalidade dos resíduos, 
requisito avaliado por meio do teste K-S (Kolmogorov-Smirnov), cujo limiar estabelecido 
para α foi o mesmo do utilizado para o coeficiente angular. Como todas as análises de 
resíduos apontaram para normalidade, a seção seguinte apresenta os resultados da 
regressão linear como teste de tendência, em que não foi necessário uso de abordagens 
não-paramétricas. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como apresentado na Gráfico 2, o comportamento espectral médio do reservatório 
de Três Irmãos caracteriza a água como uma mistura de matéria orgânica e inorgânica 
(MONTANHER e SOUZA FILHO, 2015; BARBOSA et al., 2019). Apesar da assinatura 
espectral da CSS ser conhecida em laboratório, apresentando picos de reflectância na B3 
e B4 quando em alta concentração, seu comportamento in situ é afetado por outros COAs. 
 

 
Gráfico 2: Comportamento espectral do reservatório a partir das imagens obtidas. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A razão entre bandas (B4/B3) é utilizada nas modelagens dos parâmetros para 
tratamento dos efeitos da clorofila sobre a CSS (CREMON et al., 2018; BARBOSA et al., 
2019). Teoricamente, uma vez que estes efeitos sejam tratados, torna-se possível a análise 
da distribuição espaço-temporal da CSS, por meio dos valores da razão entre as 
reflectâncias B4/B3.  

O Gráfico 3 e a Figura 8 são os produtos espaço-temporais da razão entre bandas e 
apresentam que não há tendência de aumento ou diminuição (valor-p = 0,40). Por meio da 
comparação da síntese cartográfica entre B2 máximo (Figura 5e) – onde fica evidente a 
presença de clorofila, e B4/B3 mínimo (Figura 8d), pode ser observado que os efeitos do 
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pigmento fotossintetizante foram tratados com sucesso, evidenciando apenas descargas 
concentradas de CSS na barragem e nos braços do reservatório (Figura 8a). 
 

 
Gráfico 3: Gráfico de tendência para reflectância da razão de bandas B4/B3. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Os mapas de síntese da reflectância de superfície para as bandas do visível, 
infravermelho próximo e razão de bandas dessa série de dados são apresentadas nas 
Figuras 4, 5, 6, 7 e 8. A série de mapas de média (Figuras 4a, 5a, 6a, 7a, 8a) e mediana 
(Figuras 4b, 5b, 6b, 7b, 8b) indicaram que os valores de reflectância mais elevados se 
concentram nos braços do reservatório, próximos ao barramento e no remanso. A diferença 
entre estes operadores está no fato de que a média trata dos valores extremos da série de 
dados, indicando as áreas onde eventos pontuais (como descarga de sedimentos por um 
braço do reservatório) geralmente ocorrem. 

Os produtos cartográficos resultantes do operador estatístico ‘mínimo’ (Figuras 4d, 
5d, 6d, 7d, 8d) foram os mais afetados pelo ruído do sensor, entretanto evidenciam a 
mesma distribuição espacial observada pelos operadores de média e mediana. Os mapas 
de máximo (Figuras 4e, 5e, 6e, 7e, 8e) indicam áreas onde ocorreram eventos pontuais 
que alteraram significativamente o comportamento espectral do corpo hídrico ao longo da 
série de dados obtida, ou seja, plumas de sedimentos (Figura 6e) e/ou blooms de clorofila 
(Figura 5e).  

O desvio padrão indicou as variações mínimas e máximas da reflectância para o 
reservatório ao longo da série de dados obtida (Figuras 4, 5, 6, 7, 8). Os mapas de síntese 
da razão de bandas B4/B3 (Figura 8), indicaram altos valores de reflectância também nas 
áreas próximas ao barramento, nos braços e no remanso do reservatório, mas também ao 
longo do perfil longitudinal do leito do rio (Figura 8a). 

Segundo modelagem batimétrica comparativa entre o período de construção do 
reservatório e após 36 anos (1972 e 2008) apresentada por Albertin et al. (2010) e Miranda 
et al. (2013), as áreas de maior deposição dos sedimentos no reservatório de Três Irmãos 
estão concentradas no leito do rio, no início do barramento e nos braços do reservatório. 
Corroborando com este resultado, no presente trabalho foi observado que as áreas de 
maior concentração de descarga de CSS está nos braços do reservatório e barramento. 
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Figura 4: Banda 1 – media (a); mediana (b); desvio padrão (c); mínimo (d) e máximo (e) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 
Figura 5: Banda 2 – media (a); mediana (b); desvio padrão (c); mínimo (d) e máximo (e) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

a)  b)       c)          d)             e) 
  

a)  b)       c)          d)             e) 
  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
Figura 6: Banda 3 – media (a); mediana (b); desvio padrão (c); mínimo (d) e máximo (e) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 
Figura 7: Banda 4 – media (a); mediana (b); desvio padrão (c); mínimo (d) e máximo (e) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

a)  b)       c)          d)             e) 
  

a)  b)       c)          d)             e) 
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Figura 8: B4/B3 – media (a); mediana (b); desvio padrão (c); mínimo (d) e máximo (e) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Os testes de tendência aplicados com uso da regressão linear mostram que não há 
tendência linear significativa, de aumento ou de diminuição, para as variáveis avaliadas 
(Tabela 1). Algumas diferenças com relação aos coeficientes de correlação de Pearson 
foram observadas, em que algumas foram positivas enquanto outras negativas. No entanto, 
mesmo a tendência mais pronunciada (B2, r = 0,157), não foi significativa para α = 0,05. 
Esse resultado é um indício de que, no período avaliado, não houveram mudanças 
estruturais contínuas nas propriedades ópticas do corpo hídrico.  
 

Variável Correlação de Pearson Valor-p 

B1 -0,024 0,84 
B2 0,157 0,2 
B3 0,05 0,68 
B4 -0,05 0,63 

B4/B3 -0,1 0,4 
Tabela 1: Resultados dos testes de tendência 

Fonte: Elaborado pelos autores 

No momento, esta afirmação não deve ser interpretada de modo categórico e sim 
apenas como um indicativo de que grandes alterações não devem ter havido nos COAs 
presentes no reservatório. No entanto, é necessário um maior detalhamento da série 
temporal principalmente para uma melhor descrição da variabilidade intra-anual. As médias 
obtidas neste trabalho preliminar, por exemplo, foram calculadas a partir de 68 imagens, 
quantidade que resulta em aproximadamente 5,66 imagens/mês. No entanto, nos meses 
em que a presença de nuvens é mais frequente (meses chuvosos), a quantidade de 
imagens utilizada é ainda menor. Para fevereiro, por exemplo, houve a disponibilidade de 
apenas uma imagem com todo o reservatório livre da cobertura de nuvens.  

Uma base de dados temporalmente mais extensa é possível de ser obtida, por 
exemplo, com o uso de imagens em que há cobertura de nuvens apenas em algumas áreas 
do reservatório, mas ausência em outras áreas. Seriam então definidas áreas de 

a)  b)       c)          d)             e) 
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amostragem menores, possibilitando um maior número de imagens utilizáveis. Esta forma 
de trabalho, no entanto, não permitiria a geração dos produtos espaciais apresentados 
neste artigo. Portanto, as análises em mesma escala espacial (para todo o reservatório) e 
temporal dos valores das bandas e razão entre bandas estão limitadas à base de dados 
apresentada neste trabalho. 
 

4 CONCLUSÃO 

1. Devido à complexidade óptica d’água (mistura de material orgânico e inorgânico), 
não foi possível, por meio da interpretação dos produtos de bandas simples, 
analisar o comportamento da CSS no reservatório de Três Irmãos; 

2. Apesar da complexidade óptica d’água, através da razão de bandas (B4/B3) e da 
cartografia de síntese foi possível minimizar os efeitos de reflectância da clorofila 
e analisar a distribuição espaço-temporal da CSS no reservatório de Três Irmãos; 

3. A partir da quantidade de imagens analisadas não foi possível observar padrões 
de tendência temporal para as reflectâncias das bandas B1, B2, B3 e B4 e razão 
de banda B4/B3, no reservatório da UHE Três Irmãos; 

4. A plataforma GEE ofereceu praticidade (eficácia e velocidade) na manipulação 
de uma vasta quantidade de dados. 
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