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RESUMO 

 

Nos dias atuais, a utilização do sensoriamento remoto como ferramenta ao monitoramento 

ambiental vem se intensificando cada vez mais. A necessidade de adquirir informações de boa 

qualidade se torna viável a diversos estudos ambientais. Entre os variados monitoramentos 

possíveis, avaliar a Concentração de Sedimentos em Suspensão (CSS) à grandes rios estão 

sendo constantemente abordado, os rios Paraná, Madeira, Amazonas, entre outros, podem ser 

encontrados em diversas literaturas. A Agência Nacional de Águas - ANA é a entidade a nível 

federal responsável pelas estações sedimentométricas, tem objetivo por monitorar o fluxo de 

sedimentos dos principais rios brasileiros, tais estações demandam recursos operacionais e 

financeiros. O Institut Recherche pour Le Développement - IRD e a ANA com iniciação do 

Projeto MEG-HIBA, a partir de 2009 começaram a desenvolver estações virtuais 

sedimentométricas, tornando assim uma forma alternativa de obter os valores de sedimentos 

em suspensão. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma estimativa de concentração de 

sedimentos em suspensão do Rio Madeira, utilizando Sensoriamento Remoto em imagens 

orbitais adquiridas do satélite Landsat 8, aplicando a modelos matemáticos, com a finalidade 

de comparar os dados obtidos pelo estudo com valores já existente. Os resultados obtidos 

foram satisfatórios, permitindo estimar a CSS no espaço-temporal e caracterizando os 

períodos sazonais de maiores e menores concentrações de sedimento do Rio Madeira. 

Palavras-chave: Concentração de Sedimentos em Suspensão. Estação Sedimentométrica. 

Sensoriamento Remoto.  

 

 

USE OF LANDSAT 8/OLI IMAGES FOR ESTIMATE OF CONCENTRATION OF 

SEDIMENTS IN SUSPENSION OF RIO MADEIRA  

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the use of remote sensing like tool to environmental monitoring it's intensifying 

increasingly. The need of get informations of good quality becomes viable to various 

environmental studies amond the varied possible monitorings, evalute the suspended sediment 

concentration (SSC) to big rivers is being constantly approached, the rivers Paraná, Madeira, 

Amazonas, among others, can be found in various literatures. The "Agência Nacional de Águas" 

- ANA is the entity at federal level responsable for sedimentometric stations, have the objetive 

for monitoring the sediment flow of the main brazilians rivers, such stations demand operational 

and financial resources. The " Insitut Recherche pour Le Développement" - IRD and ANA, with 

initiation of Projeto MEG-HIBA, from 2009 began to develop sedimentometric virtual stations, 



becoming a alternative form to get the values of sediments in suspension. This article has by 

objetive to presente an estimate of Rio Madeira suspensed sediment concentration, using 

Remote Sensing in orbital images adquired of Landsat 8 satellite, applying to maths models, 

with the finality to compare the obtained data by the study with existing values. The results 

obtained was satisfactory, allowing estimate the SSC in the space time and featuring the seasonal 

periods of bigger and smaller concentrations about sediments of Rio Madeira. 

 

Keywords: Sedimentometric Station. Suspensed Sediment Concentration. Remote Sensing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A construção de um novo aproveitamento hidrelétrico, promove alterações 

significativas na dinâmica do transporte sedimentar de um sistema fluvial, alterações 

hidrológicas e geomorfológicas do rio ao qual está inserido. 

O estudo do transporte de sedimento se constitui na parte de maior interesse da 

Agência Nacional de Águas – ANA, entidade responsável pelos recursos hídricos em âmbito 

nacional. São contemplados, principalmente, os aspectos de medição a partir do planejamento 

da rede sedimentométrica (CARVALHO, 2008). Esta é constituída por estações 

sedimentométricas e seus diversos equipamentos instalados em uma bacia hidrográfica, com a 

função de monitoramento e medição do fluxo de sedimentos nos cursos d’água 

(MARCELINO, 2009). 

Marcelino L. (2009) descreve que o Brasil possui 415 estações que realizam medições 

de descarga sólida, entretanto as dificuldades operacionais ou financeiras dificultam a 

frequência de medições, ficando assim abaixo do desejável para o conhecimento do meio 

natural. 

Diante da dificuldade para manter uma estação sedimentométrica convencional, ANA 

apoiou o uso das tecnologias existentes. Com os avanços da tecnologia, principalmente na 

área da geotecnologia em específico a evolução dos satélites e a utilização cada vez mais do 

Sensoriamento Remoto para fins de monitoramentos ambientais, ANA e o Institut de 

Recherche pour Le Développement – IRD, em 2009 desenvolveram o projeto de cooperação 

técnica de monitoramento espacial hidrológico de grandes bacias “Projeto MEG-HIBA”, com 

objetivo de monitorar os parâmetros hidrológicos a partir do uso de sensores espaciais, no 

qual é possível monitorar os sedimentos em suspensão de grandes rios. 

O presente trabalho teve como objetivo obtenção de dados que estimassem a 

Concentração de Sedimentos Suspensos (CSS), avaliando a concentração máxima, mínima e 

média de sedimentos, detalhar os períodos de maiores e menores concentração de sedimentos 

e por fim realizar as comparações entre a CSS estimada com as estações sedimentométicas. 

Justifica-se à necessidade de se conhecer o transporte de sedimento de um corpo 

hídrico ou de uma bacia hidrográfica, este fato é essencial para entidades que trabalham com 

os recursos hídricos, avaliar seu comportamento é fundamental para estudos de obras 

hidráulicas, estudos ambientais entre outros, que tem por finalidade a utilização do recurso 

hídrico. 
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Utilizando-se o transporte sedimentar para modelagem hidrológica, acompanhamento 

de assoreamento de reservatório e drenagem fluvial do Rio Madeira. Destacando a 

importância do sistema de hidrovia deste rio, o que permite o escoamento de cargas para 

Norte do país, proporcionando desenvolvimento de cidades as margens do Rio Madeira. 

Avaliar a concentração de sedimentos em suspensão por Sensoriamento Remoto pode 

ser um método alternativo, a ampla escala temporal de dados obtidos por imagens orbitais 

possibilita o conhecimento do transporte sedimentar em rios nunca avaliados. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

A jusante do barramento da usina hidrelétrica de Santo Antônio até o município de 

Porto Velho - RO, existem diversas estações que tem por objetivo monitorar diversos aspectos 

ambientais. De acordo com Carvalho, (2008), a estações sedimentométrica deve ser escolhida 

em um local onde já funciona uma estação fluviométrica (nível e vazão), a medição de 

sedimento em suspensão é realizada na seção transversal da seção de medição de vazão. O 

conjunto destas estações formam a rede sedimentométrica. 

A rede sedimentométrica subdivide-se em dois tipos: 

Rede Primária: É composta por uma rede já existente operado pela ANA, cuja as 

operações e fornecimento de dados que subsidiam estudos a longo prazo; 

Rede Secundária: Tem por finalidade estudos específicos de curto ou médio prazo, 

sendo limitado a sua área de drenagem. 

Para instalação destas estações a ANA, determina alguns critérios: a estação deve ser 

instalada em rios com um grande potencial de produção de sedimento, existência de estação 

fluviométrica em operação com medição de descarga líquida e existência de aproveitamento 

hidrelétrico no rio em análise (ANEEL, 2000). 

Em 2006, ANA apresentou o Plano de Desenvolvimento da Rede Sedimentométrica, 

no qual apresentava-se a relação das estações sedimentométricas sob sua responsabilidade às 

quais começariam a ser operadas em 2007, com objetivo de melhorar o monitoramento do 

fluxo de sedimento no Brasil (LOPES, 2006). 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento da Rede Sedimentométrica, em 2007 

estava prevista a instalação de 118 estações, distribuídas pelas bacias hidrográficas constituída 

no Brasil. Elas ficaram distribuídas da seguinte maneira: 22 Bacia Amazônica, 28 Bacia 

Tocantins/Araguaia, 3 Bacia Atlântico Trecho Norte/Nordeste, 7 Bacia do Rio São Francisco, 
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14 Bacia Atlântico Trecho Leste, 41 Bacia do Rio Paraná, 2 Bacia do Rio Uruguai e 1 Bacia 

Atlântico Trecho Sudeste. Porém, o pouco investimento não permitiu ampliação da rede 

sedimentométrica. 

Figura 1 – Plano de Desenvolvimento da Rede Sedimentométrica. 

  

Fonte: ANA, 2006. 

 

Diante ao estudo proposto à estação Porto Velho – ANA (Figura 2) primeiramente 

tornou-se viável, pois possuía mais de 30 anos de registro para estação convencional e por 

também possui uma estação virtual, algo recente desenvolvido pela entidade. 

Porém, só estação convencional da ANA não foi suficiente, sendo assim, outra estação 

que se tornou viável ao estudo foi à estação UHE Santo Antônio Porto Velho (Figura 3), esta 

estação contemplou uma frequência amostral para todo período analisado, além de situar 

próximas.  
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Figura 2 – Vista Geral da estação Porto Velho (ANA). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 3 – Vista Geral da estação UHE Santo Antônio Porto Velho. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Acompanhar no espaço-temporal a concentração de sedimento do Rio Madeira, é um 

desafio, pois este rio possui uma das maiores cargas anuais de sedimentos sendo um dos 

importantes afluentes do Rio Amazonas (MONTANHER et al., 2016). Ele também é a 

principal hidrovia do estado de Rondônia escoando as cargas de Porto Velho até oceano 

Atlântico. 
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Figura 4 – Imagem obtida pelo satélite Landsat 8 do Rio Madeira em 09/10/2017. 

 

Fonte: USGS, 2017. 

Construções de novos empreendimentos hidrelétrico, promove alterações no curso do 

rio principal, o que se torna motivo de diversos estudos. 

Neste trabalho optou-se em utilizar base de dados da ANA com as CSS, de estações 

operada pela agência e outras entidades. Com a base de dados foi possível realizar novas 

estimativa de CSS adquiridas a partir de imagens orbitais utilizando-se produtos do 

Sensoriamento Remoto.  

A utilização do sensoriamento remoto conforme Biffi (2016) é um método alternativo 

para o monitoramento da concentração de sedimentos em suspensão em ampla escala 

temporal é a utilização de modelos desenvolvidos a partir de dados de imagens orbitais. Essa 

mesma abordagem também foi utilizada por Montanher e Souza Filho (2015), onde os autores 

conseguiram estimar a CSS no rio Paraná, através de imagens do Landsat 5 – TM. 

Segundo Biffi (2016) com o fim do satélite Landsat 5, em 2011, a aquisição de dados 

foi interrompida, só foi restabelecida a partir de 2013, com a continuidade do programa 

Landsat da National Aeronautics and Space Administration – NASA e United States 

Geological Survey – USGS entrando em órbita o Landsat Data Continuity Mission - LDCM – 

denominado de Landsat 8. 

A CSS realizada via sensoriamento foi desenvolvida através da extração dos valores 

de reflectância emitida pela água, este valor varia em função da CSS, ou seja, em períodos de 

maiores sedimentos suspenso o valor de reflectância é elevado em relação a períodos de 

menores concentração. 

Para extração dos valores de reflectância foram utilizadas imagens do satélite Landsat 

8/OLI, as informações sobre satélite Landsat 8 são apresentadas no quando 1. 
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Quadro 1 – Informações sobre o Satélite Landsat 8/OLI. 

Sensor 
Bandas 

Espectrais 

Resolução 

Espectral 

Resolução 

Espacial 

Resolução 

Temporal 

Área 

Imageada 

Resolução 

Radiométrica 

OLI 

(Operational 

Land 

Imager) 

(B1) Costal 

aerossol 
0.433 – 0.453 µm 

30 m 

16 dias 185 km 16 bits 

(B2) Blue 0.450 – 0.515 µm 

(B3) Green 
0.525 -0 0.600 

µm 

(B4) Red 0630 – 0.680 µm 

(B5) Near 

Infrared NIR 
0.845 – 0.885 µm 

(B6) SWIR 1 1.560 – 1.660 µm 

(B7) SWIR 2 2.100 – 2.300 µm 

(B8) 

Panchromatic 

PAN 

0.500 – 0.680 µm 15 m 

(B9) Cirrus 1.360 – 1.390 µm 30 m 

Fonte: USGS, 2013. 

 

A obtenção da reflectância foi realizada de forma manual demarcando a área de 

análise, selecionando apenas o Rio Madeira evitando as áreas próximas as margens e 

embarcações. 

De modo a evitar qualquer contaminação da imagem, posteriormente foram extraídos 

seus valores de reflectância. 

A partir os valores extraídos foram selecionados os valores medianos e a CSS obtido 

pela base de dados da ANA. Em seguida foi elaborado modelos matemáticos de regressão 

multivariados, no qual foi escolhido o melhor estaticamente. 

 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

 

Área de análise foi definido logo após o barramento da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio até a estações Porto Velho, totalizando uma distância de 7,63 km de extensão pelo 

Rio Madeira, conforme demostra a Figura 5. 
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Figura 5 – Localização da área de análise. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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O Rio Madeira é caracterizado pelo grande aporte de sedimento transportado ao longo 

da sua calha fluvial, Montanher et. al. (2016) descrevem que a grande massa de sedimento é 

transportada no período chuvoso, entre os meses de janeiro a abril.  

Deste modo as estações Porto Velho – ANA e UHE Santo Antônio Porto Velho são 

recomendada para análise, devido aos seus registros abranger todo período de estudo. Elas 

estão localizadas a jusante do aproveitamento hidrelétrico de Santo Antônio instalado no 

município de Porto Velho em Rondônia.  

A estação Porto Velho da ANA utilizada como apoio ao estudo, possui uma estação 

virtual que parte do mesmo princípio do estudo apresentado, porém ela é monitorada por dois 

métodos: convencional e virtual.  A estação bem como seus dados estão disponíveis nos 

portais HidroSat e Hidro Web  

Quadro 2 – Informações das estações fluviométricas/sedimentométricas Porto Velho 

e UHE Santo Antônio Porto Velho. 

 

Fonte: ANA, 2018. 

 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia elaborada para o presente trabalho (Figura 6) foi realizado através da 

aquisição das imagens orbitais junto ao site do USGS, orbita/ponto 232/066, entre o período 

de 2014 a 2018, com a finalidade de acompanhar as CSS no período de 4 anos, totalizando 

assim 51 imagens analisadas. As etapas metodológicas estão distribuídas em materiais, 

processamento e tratamento das imagens, métodos e análise pós-processamento. 
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Figura 6 – Fluxograma de etapas. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

As imagens que abrangem a área analisada estão definidas mensalmente, imagens que 

apresentavam muitas nuvens, acabaram sendo excluídas para que não houvesse inconsistência 

nas análises. Sendo assim, apenas as imagens sem nuvens estão consideradas. 

O endereço eletrônico da USGS permitiu a obtenção das imagens orbitais com 

calibrações radiométricas já realizadas. Esse procedimento evitou qualquer inconsistência 

durante análise, principalmente no espectro da água, esse espectro é primordial na escolha do 

melhor modelo para estimativa da CSS. 

No software ENVI 5.0 foi realizado todos procedimentos de tratamento de imagem, 

primeiramente foram empilhadas as bandas em uma única imagem, em seguida, foi 

delimitado área de recorte para análise, após sua delimitação, foi determinado duas 

composições de cores. Inicialmente a composição cor verdadeira foi utilizada com as bandas 

B4(R)B3(G)B2(B) seguida da composição falsa cor B5 (NIR) B4 (R) B3 (G). 

Essas composições ajudaram a distinguir visivelmente à água, da vegetação, do solo 

exposto, das construções e embarcações próximo ao local analisado, adiante após a escolha da 

composição RGB, foi realizado à extração dos valores de reflectância.  

O método aplicado para CSS foi feita de forma empírica, para modelagem matemática 

utilizou-se os valores de reflectância extraídos das 51 imagens selecionadas pós 

processamento.  
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Para cada imagem foram extraídos os valores de reflectância de suas 7 bandas, 

juntamente com os valores de concentração de sedimentos em suspensão das estações 

sedimentométricas Porto Velho (15400000) e UHE Santo Antônio Porto Velho (15390000). 

De acordo com Biffi, (2016) utilizou-se a mesma metodologia aplicada ao Rio Paraná, 

onde obteve resultados satisfatórios em sua pesquisa. 

No software STATISTICA, foi gerado dois modelos de regressões multivariadas, 

utilizando variáveis independente, no qual foi escolhido o melhor modelo que representou o 

coeficiente de relação R2 e elevado nível de significância p. Posteriormente, todas as imagens 

disponíveis foram aplicadas a este modelo. 

Os modelos gerados levaram em conta a frequência amostral de cada estação 

sedimentométrica, diante a quantidade expressiva de dados amostrais da estação UHE Santo 

Antônio Porto Velho foi escolhida.  

A estação proporcionou o melhor resultado quando analisado os valores de 

reflectância com os valores de concentração de sedimento em suspensão. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Diante aos valores gerados no software STATISTICA, foi necessário elaborar dois 

modelos matemático, um para cada estação, correlacionando os valores extraídos da banda B5 

(NIR) de cada imagem com os valores de CSS de ambas estações. 

Os dados da CSS de Porto Velho, mesmo abrangendo os 4 anos de estudo, não foram 

representativos para análise, pois são poucos dados disponíveis, não mantendo uma 

periodicidade regular. 

Entretanto os dados da estação UHE Santo Antônio permitiram a elaboração de um 

gráfico melhor representativo, nesta estação os dados da CSS são realizados mensalmente, 

permitindo um acompanhamento melhor dessas concentrações. Os resultados (Figura 7) dos 

modelos são apresentados a seguir: 
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Figura 7 – Gráficos dos modelos gerados para: a) Estação Porto Velho – ANA; e b) 

Estação UHE Santo Antônio. 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

A tabela 1 apresenta os resultados gerados para os modelos de regressão múltipla. 

O modelo multivariado 1 não apresentou parâmetros estatístico satisfatório, pois sua 

modelagem foi realizada a partir das poucas frequências amostrais da estação Porto Velho 

(ANA), impossibilitando assim a obtenção dos valores de concentração de sedimentos em 

suspensão. 
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Nota-se que o modelo multivariado 2 apresentou os melhores coeficientes R2 e p, o 

qual foi possível realizar modelagem satisfatória. 

Tabela 1 – Parâmetros estatístico gerados para os modelos multivariados. 

Parâmetro Estatístico Modelo Multivariado 1 Modelo Multivariado 2 

R 0,8478 0,9844 

R2 0,7188 0,9690 

R2 ajustado 0,6786 0,9674 

P 0,0039 0,0007 

Modelo: CSS = -256,1215 + (0,8121*B5) CSS = -82,6314 + (0,7808*B5) 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Foi utilizado o valor da banda do infravermelho denominada de B5. Essa banda 

apresento as melhores respostas ao espectro da água, onde os valores de maiores reflectância 

foram os mesmo de maiores concentrações. 

Após a escolha do melhor modelo e aplicação da equação para todas as imagens, os 

dados foram tabelados e disposto graficamente (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Distribuição de concentrações de sedimentos em suspensão analisadas. 

 

Fonte: Autor. 
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Gráfico 2 – Comparativo CSS estimada com estação Porto Velho – ANA 

(0844S06355WO). 

 

 

Comparando a CSS estimada com a estação Porto Velho – ANA (0844S06355WO) 

(Gráfico 2), nota-se que valores estiveram próximos, porém alguns meses podem ser 

observados algumas discrepâncias, de fato realmente pode acontecer, pois os satélites 

utilizados pela estação virtual da ANA são equipados pelo sensor MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer). 

A resolução espacial deste sensor acoplado no satélite é 250 metros a 500 metros, 

enquanto o OLI é de 30 metros, de acordo com ANA (2018). As aquisições de imagens pós-

processamento de suas estações virtuais são realizadas por um programa denominado 

MOD3R que tem a capacidade de extrair séries temporais de reflectância das imagens 

MODIS dos corpos hídricos. 

Conforme ANA (2018) destaca, foi desenvolvido um algoritmo capaz de separar 

dentro de cada imagem de satélite pixels que apresentam uma resposta espectral de água dos 

outros pixels onde se mistura diferentes resposta como vegetação e solos das margens dos 

corpos d’água, permitindo assim uma exatidão melhor na obtenção dos valores de 

reflectância. Contudo a média entre estação Porto Velho – ANA (0844S06355WO) e a CSS 

estimada se mostrou satisfatória (Quadro 3). 
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Gráfico 3 – Comparativo CSS estimada com estação Porto Velho – ANA (15400000). 

 

 

Analisando a CSS estimada com a estação Porto Velho – ANA (15400000) poucos 

meses se coincidem, isso se dá ao fato, as poucas frequências de amostragem durante todo 

período analisado, apenas 12 registros de concentrações de sólidos suspensos estão 

disponíveis no Hidro Web (Quadro 3). 

Constatado durante o estudo e comprovado pelo modelo multivariado 1 (Tabela 1), a 

estação Porto Velho – ANA (15400000) não permitiu uma análise segura, diante disto, a 

estação UHE Santo Antônio Porto Velho (15390000) se fez necessário analisá-la também, 

pois ela está instalada no mesmo local da estação da ANA. 

Gráfico 4 – Comparativo CSS estimada com estação UHE Santo Antônio Porto Velho 

(15390000). 

 



22 

 

Para estação UHE Santo Antônio Porto Velho (15390000) (Gráfico 4) foram 

encontrados uma quantidade expressiva de registros (Quadro 3), permitindo assim uma 

melhor análise e compreensão do transporte sedimentar ao longo do período de análise, 

garantindo a elaboração do melhor modelo matemático representativo estaticamente para 

aquela localidade.  

Verificando o gráfico 1 é perceptível que o aumento da produção de sedimento 

acompanha o regime de precipitações da bacia Rio Madeira, caracterizando uma forte 

sazonalidade, com período chuvoso entre janeiro/abril, conforme destacado por Montanher et. 

al. (2016). 

Quadro 3 – Parâmetros estatísticos de análise. 

 Hidrosat - Porto 

Velho - ANA - 

0844S06355W0 

(mg/l) 

Porto Velho - 

ANA - 

15400000 

(mg/l) 

UHE Santo 

Antônio Porto 

Velho - 15390000 

(mg/l) 

CSS estimada 

(mg/l) 

Média 328,54 282,93 366,93 382,69 

Máximo 1.136,44 1.081 1.027 1.091,80 

Mínimo 16,25 6,21 12,28 42,1 

Nº de 

registro 

172 12 49 51 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar os valores máximos e mínimos (Quadro 3), de acordo Montanher et. al. 

(2016), a produção média de sedimento da estação Porto Velho (15400000), é em março, em 

setembro é o mês de menor produção. Para as estações Porto Velho (0844S06355W0 e 

15400000) o mês de março foi que apresentou os maiores registros. Enquanto a estação UHE 

Santo Antônio (15390000) e CSS estimada seu registro máximo foi em janeiro. 

Os valores mínimos para as estações (virtual e convencional) e CSS estimada 

coincidiram todas em setembro. Devido à presença de nuvens sobre área de análise, não foi 

possível estimar a CSS para alguns meses. 

Para o ano de 2018, apenas os valores de concentração de sedimento da estação UHE 

Santo Antônio (15390000) ainda não se encontravam disponibilizados no portal Hidro Web, 

geralmente esses dados serão enviados no ano subsequente a ANA, quando há o encerramento 

da consistência de dados hidrológicos do ano anterior. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O uso das imagens do satélite Landsat 8/OLI demonstrou resultados significativos na 

obtenção dos valores de concentração de sedimentos em suspensão aplicado ao Rio Madeira. 

Possibilitando comparar aos valores de concentração estimada com as concentrações das 

estações sedimentométricas utilizadas como apoio.  

O monitoramento realizado durante o período analisado se mostrou promissor quando 

analisados com os dados já existentes.  

Em relação os sensores apresentados no estudo o OLI apresenta algumas vantagens e 

desvantagens em relação ao MODIS (Hidrosat), vantagens: é um sensor encontrado 

facilmente na literatura, com avanço do satélite Landsat, constantemente os sensores são 

atualizados, possibilitando uma gama maior de novos produtos. 

Sua resolução espacial é maior 30 m, essa resolução possibilita trabalhar com corpos 

hídricos menores, porém sua desvantagem: é a resolução temporal de 16 dias, enquanto o 

MODIS é de 1 a 2 dias, o que permite uma quantidade maior de imagens. 

Estimar a concentração de sedimentos em suspensão através de imagens orbitais foi 

representativo, mesmo que a estação principal Porto Velho não apresentou uma série histórica 

eficiente para período de análise. A estação UHE Santo Antônio Porto Velho substitui de 

forma eficaz, apresentando uma série histórica boa, com amostragens realizadas mensalmente. 

Diante a situação encontrada no presente estudo, é necessário um investimento maior 

da ANA no que se diz respeito obter-se dados in situ, a partir de mais operações e/ou 

ampliação da sua rede sedimentométrica.  

Poder avaliar a concentração de sedimento a jusante da UHE Santo Antônio 

contribuirá para futuros estudos do transporte sedimentar do Rio Madeira, pois ele é um rio 

com grande potencial hídrico para instalação de novas usinas. O monitoramento do sedimento 

a jusante de qualquer usina, é uma condicionante imposta pela Licença de Operação. 

Deste modo, a utilização do Sensoriamento Remoto utilizando imagens orbitais 

permite uma viabilidade àqueles corpos hídricos que possuem uma série histórica consistente 

de sedimentos, possibilitando o estudo do fluxo sedimentar de um corpo hídrico, torando-se 

economicamente viável comparado aos métodos tradicionais.  
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