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RESUMO 

 
ESTIMATIVA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA EM RESERVATÓRIOS  

ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO 
 

AUTORA: Yesica Ramirez Flores 
ORIENTADOR: Adroaldo Dias Robaina 

 
Reservatórios de água doce fornecem serviços essenciais à população por meio do 
fornecimento de água potável, para uso doméstico, industrial, e uso agrícola. Dessa 
forma, encontrar meios adequados para o gerenciamento desse recurso é vital para 
sociedade atual. Porém o levantamento dessas informações esbarra nos elevados 
custos de coleta e na dificuldade de acesso as áreas. Entretanto, o uso de ferramentas 
do sensoriamento remoto mostra-se potencialmente aplicável para detecção e 
monitoramento de corpos de água, superando os problemas anteriormente citados. 
Dessa forma o trabalho objetivou avaliar o uso de ferramentas do sensoriamento 
remoto na identificação e determinação da capacidade de armazenamento de 
reservatórios de água doce para os municípios de Alegrete, Itaqui, Quaraí e 
Uruguaiana no Estado do Rio Grande do Sul - Brasil. Visando alcance dos desígnios 
propostos no trabalho, foram determinadas três situações para a escolha das imagens 
multiespectrais, sendo estas épocas de estiagem, cheias e períodos de uso intenso 
de água. Os dados dos sensores OLI e MSI (Landsat 8 e Sentinel-2B respectivamente) 
foram analisados e classificados utilizando Software ERDAS 2014® onde, por meio 
de filtro Laplaciano 3x3, obteve-se o realce de bordas facilitando a delimitação dos 
reservatórios. A ferramenta Arcscan do software ArcGIS 10.4.1 for Desktop Advanced 
foi utilizada para a vetorização dos alvos. Em contrapartida modelos de elevação 
SRTM e ALOS-PALSAR também foram utilizados para a identificação/detecção dos 
alvos. Posteriormente, foi procedido a caracterização dos reservatórios identificados, 
sendo possível calcular as variáveis Área, Volume e Profundidade dos reservatórios. 
Obteve-se assim a capacidade volumétrica e a disponibilidade de água para a área 
de estudo. Para o método de identificação automática de reservatórios utilizando 
imagens multiespectrais os dados obtidos com a imagem Sentinel 2B - MSI foi a que 
apresentou melhor resultado para área de estudo possibilitando a identificação de 
1.517 reservatórios facilitando a identificação de reservatórios menores em 
comparação com as imagens Landsat 8 - OLI. Já para o método de detecção de 
reservatórios o modelo ALOS PALSAR identificou 1.510 reservatórios para a área de 
estudo, aliado a identificação de reservatórios de menor capacidade, em comparação 
com modelo SRTM. O volume médio disponível na área de estudo foi de 2.5 bilhões 
de metros cúbicos. Os resultados alcançados demonstram o potencial do uso de 
ferramentas de sensoriamento remoto na identificação e caracterização de recursos 
hídricos para os diversos fins. Constituindo uma ferramenta útil para quantificar a água 
disponível em reservatórios, permitindo que gestores, sejam eles ligados a agricultura 
ou a demanda urbana, possam gerir esse recurso da melhor forma possível.  
 
Palavras Chave: disponibilidade hídrica, imagem multiespectral, MDE, TIN. 

 
 



ABSTRACT 
 

ESTIMATE OF WATER STORAGE IN RESERVOIRS 
THROUGH REMOTE SENSING 

 
 

AUTHOR: Yesica Ramirez Flores 
ADVISOR: Adroaldo Dias Robaina 

 
 

Freshwater reservoirs provide essential services to the population by providing 
drinking water for domestic, industrial, and agricultural use. In this way, finding 
appropriate means to manage this resource is vital for today's society. However, the 
collection of this information is an obstacle to high collection costs and difficult access 
to troubled areas. However, the use of remote sensing tools is potentially applicable 
for detection and monitoring of water bodies, overcoming the aforementioned 
problems. The objective of this work was to evaluate the use of remote sensing tools 
in the identification and determination of storage capacity of fresh water reservoirs for 
the municipalities of Alegrete, Itaqui, Quaraí and Uruguaiana in the State of Rio Grande 
do Sul, Brazil. Aiming at reaching the objectives proposed in the work, three situations 
were chosen for the choice of multispectral images, being these droughts, floods and 
periods of intense water use. Data from the OLI and MSI sensors (Landsat 8 and 
Sentinel-2B respectively) were analyzed and classified using ERDAS 2014® Software 
where by means of a 3x3 Laplacian filter the edge enhancement was facilitated, 
facilitating the delimitation of the reservoirs. The ArcScan tool in ArcGIS 10.4.1 for 
Desktop Advanced software was used for vectoring the targets. In contrast, elevation 
models SRTM and ALOS-PALSAR were also used for the identification / detection of 
the targets. Afterwards, the identified reservoirs were characterized, and it was 
possible to calculate the variables Area, Volume and Height of the reservoirs. 
Volumetric capacity and water availability were obtained for the study area. For the 
method of automatic identification of reservoirs using multispectral images, the data 
obtained with the Sentinel 2B-MSI image was the one that presented the best result 
for the study area, allowing the identification of 1.517 reservoirs, facilitating the 
identification of smaller reservoirs compared to Landsat 8 images - OLI. The ALOS 
PALSAR model identified 1.510 reservoirs for the study area, together with the 
identification of smaller reservoirs, compared to the SRTM model. The mean volume 
available in the study area was 2.5 billion cubic meters. The results obtained 
demonstrate the potential of the use of these remote sensing tools in the identification 
and characterization of water resources for the various purposes. Providing a useful 
tool to quantify available water in reservoirs, allowing managers, whether linked to 
agriculture or urban demand, to manage this resource in the best possible way. 
 
Keywords: water availability, multispectral image, MDE, TIN.  
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1 INTRODUÇÃO  

A produção de alimentos constitui um uso excessivo de recursos de água doce 

do planeta. Com projeção de crescimento populacional para aproximadamente 9,8 

bilhões de pessoas para 2050 o aumento da produção de alimentos em 70% fará 

aumentar a pressão sobre esse recurso que já é escasso (FAO, 2016).  

A agricultura utiliza aproximadamente 70% da água doce consumida 

anualmente, sendo que na maioria dos países subdesenvolvidos esse índice chega a 

90% derivados de rios, lagos e aquíferos (GUIMARÃES; LANDAU, 2015). A utilização 

em excesso desse recurso, associada aos problemas climáticos estão levando a 

crescente controvérsia sobre o uso deste recurso pela agricultura, fazendo emergir 

debates no contexto científico (FAGANELLO et al., 2018).  

A sustentabilidade dos recursos hídricos depende em grande parte do manejo 

adequado e da utilização eficiente da água na agricultura (FASAKHODI et al., 2010), 

identificação e quantificação de reservatórios de água para uso agrícola. Informações 

precisas e atualizadas sobre a disponibilidade de água são elementos necessários 

para um gerenciamento satisfatório desse recurso (NASCIMENTO; NETO, 2017). No 

entanto, o levantamento dessas informações em grandes áreas é pouco usual, em 

função do elevado custo para levantamento dos dados, aliado aos perigos hidro 

políticos de monitoramento de bacias, quando realizado in situ (HUSSAIN et al., 2007).  

Dessa forma, encontrar meios que possam minimizar e avaliar os impactos na 

utilização dos recursos hídricos é vital para a sustentabilidade da produção de 

alimentos e para o meio ambiente.   

A sustentabilidade dos recursos hídricos necessita meios de detecção e 

monitoramento de fácil desenvolvimento e confiabilidade. Nesse caso, pode-se 

destacar o sensoriamento remoto como uma importante ferramenta à análise e 

controle dos recursos hídricos. Avanços na área de sensoriamento remoto permitem 

um monitoramento mais acurado dos sistemas aquáticos em geral (BIANCAMARIA, 

2016) e sua qualidade em particular (VOS et al., 2003). Dentre as maneiras de 

mensurar os impactos no meio ambiente, o sensoriamento remoto mostra-se 

potencialmente aplicável para detecção e monitoramento de corpos de água 

(ALSDORF et al., 2010; PALMER et al., 2015; ZHANG et al. 2016; BIANCAMARIA, 

2016).   
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Diante do exposto no decorrer deste trabalho, questiona-se, se a utilização de 

ferramentas de sensoriamento remoto para a identificação e determinação da 

capacidade de armazenamento dos reservatórios de água é uma metodologia 

confiável. 

Assim, considerando os méritos das temáticas aqui referidas, o presente 

trabalho se justifica pelo fato de fomentar a discussão científica acerca dessas 

ferramentas, e de buscar entender a proposição dessas para aumentar a capacidade 

de gerenciamento dos recursos hídricos. O estudo vai ao encontro das questões 

primordiais estudadas dentro da engenharia agrícola, por tratar-se de um tema 

recente e de grande relevância no contexto científico e tecnológico.  

1.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o uso de ferramentas do 

sensoriamento remoto na identificação e determinação da capacidade de 

armazenamento de reservatórios de água doce.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Identificar e quantificar reservatórios de água doce nos municípios de 

Alegrete, Itaqui, Quaraí e Uruguaiana. 

II. Estimar o volume de água doce disponível nos reservatórios 

identificados; 

III. Propor uma metodologia para a identificação e quantificação volumétrica 

de reservatórios de água doce. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo se dedica a uma revisão dos principais assuntos que 

fundamentaram este trabalho, através dos quais foi possível estudar as características 

dos reservatórios de água bem como a utilização das ferramentas de sensoriamento 

remoto.  

2.1 A IMPORTÂNCIA DOS RESERVATÓRIOS  

Nos anos 50 e 60, o mundo estava experimentando um aumento dramático no 

represamento de água artificial em um esforço sem precedentes para eliminar as 

variações espaciais e temporais na acessibilidade da água (OKI; KANAE, 2006). 

Reservatórios foram construídas durante séculos para fornecer água às regiões 

experimentando fontes de água altamente variáveis. Os esforços para fornecer água 

e energia para uma população mundial em expansão, mais uma vez, podem 

desencadear outro boom de construção de reservatórios. Quase 30% da população 

mundial vive em regiões com escassez de água, uma melhor compreensão do total 

de água superficial armazenada nunca foi tão necessária (WALTER, 2018).  

Os reservatórios de água doce fornecem serviços essenciais à população 

mundial por meio do fornecimento de água potável, para uso doméstico e industrial, e 

para o fornecimento de água para irrigação de culturas agrícolas. Considerando que 

a irrigação representa 85% do uso total de água humana, o que, por sua vez, produz 

quase 40% das culturas, estes serviços fornecidos por reservatórios são vitais 

(GLEICK, 2003, ROSEGRANT et al., 2009). 

 Sem práticas de irrigação, a produção de alimentos básicos poderia diminuir 

em até 60%, e a produção de grãos, como cereais poderiam diminuir até 20% 

(SIEBERT; DOLL, 2010). Nos últimos anos a irrigação utilizando reservatórios 

artificiais aumentou de 18km³/ ano para 460km³ / ano ao longo do século 20 

(BIEMANS et al., 2011). Esta tendência provavelmente continuará a aumentar com o 

crescimento da população em função da maior demanda por alimento. 

No entanto, a disponibilidade de água doce para aproximadamente 2,4 bilhões 

de pessoas é dramática, vivendo em áreas altamente carentes de água em 

quantidade e qualidade necessária (OKI; KANAE, 2006). Para piorar a situação, cerca 

de 80% da segurança hídrica do mundo está ameaçada devido ao aumento da 
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demanda antrópica e a degradação das condições ambientais (VÖRÖSMARTY et al., 

2010).  

A compreensão das capacidades globais de armazenamento de água doce 

artificial está totalmente ausente, necessitando que gestores e formuladores de 

políticas apresentem capacidade para planejar os usos futuros de água doce. 

2.2 SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO A RECURSOS HÍDRICOS 

Sensoriamento remoto é a ciência de obter informação sobre um objeto (alvo), 

área ou fenômeno através da análise de dados adquiridos por um dispositivo (sensor) 

que não está em contato direto com o objeto, área ou fenômeno sob investigação 

(AVERY; BERLIN, 1992). 

Esta ferramenta vem sendo usada frequentemente para recursos hídricos, 

havendo tecnologias para a estimativa de componentes do ciclo hidrológico. É o caso 

da precipitação (Gebremichael; Hossain, 2010), da evaporação, por meio do satélite 

MODIS (Wang et al., 2005), variação do armazenamento na superfície, por meio do 

satélite GRACE (Castle et al., 2016), cobertura de neve e nível d’água em rios e 

reservatórios. 

A disponibilidade atual de dados de sensoriamento remoto em várias 

resoluções temporais, espaciais e espectrais, inclusive com dados históricos de quase 

30 anos, para o caso do sistema sensor TM/Landsat 5, permite propor o 

desenvolvimento de metodologias para monitorar e compreender sistemas ambientais 

que façam uso dessa tecnologia. 

Entre as metodologias possíveis de aplicação para detecção e monitoramento 

de recursos hídricos estão os sensores ópticos como LANDSAT (Ran; Lu, 2012; 

Collischonn; Clarke, 2016; Arvor et al., 2018; Keith et al., 2018), MODIS (Gao Birkett; 

Lettenmaier., 2012; Ovakoglou et al., 2016), SENTINEL (Du et al., 2016; Toming et 

al., 2016; Rex et al., 2018; Harmel et al., 2018), Missão de Topografia de Radar de 

Varredura (SRTM) (Wang et al., 2005), Batimetria Nearshore (Pacheco et al., 2015), 

Monitoramento em Tempo Real (Pekel, et al., 2014) e mais recentemente o sensor 

ALOS-PALSAR (CLEWLEY et al., 2015; LEE et al., 2015; PHAM et al., 2018). Todavia, 

alguns desses sensores apresentam baixa resolução espacial e/ou temporal (Berni et 

al., 2009), aliado também ao custo elevado para obtenção dos dados de alguns 

sistemas particulares (DUBE; MUTANGA, 2015).  
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O uso do sensoriamento remoto, especialmente nos comprimentos de onda do 

infravermelho próximo (IVP) e microondas, tem sido utilizado no mapeamento da 

extensão de corpos d’água e da superfície devido à alta absorção do IVP e à 

refletância das microondas pela água (SMITH, 1997). Em ambos os casos, um corpo 

d’água superficial parece muito escuro e tem alto contraste com a cobertura terrestre 

circundante. Algumas das técnicas aplicadas à morfometria de lagos incluem: (i) 

digitalização direta na tela; (ii) estimativa do Índice de Diferença de Água Normalizada 

(NDWI) ou o NDWI modificado (MNFDWI); (iii) corte de densidade baseado em um 

valor que define o limiar água-terra (OVAKOGLOU, 2016). 

Baup et al., (2014) usou dados de altimetria de satélite juntamente com 

imagens de alta resolução para estimar o volume de um lago no sudoeste da França. 

Os resultados demonstraram que a altimetria e as imagens podem ser utilizadas de 

forma eficaz e precisa para monitorar as variações temporais do lago. 

 Sima e Tajrishy (2013) fizeram o mapeamento do lago Urmia no Irã utilizando 

dados de altimetria de radar e imagens de satélite para desenvolver equações de 

modelagem analítica para calcular as características de volume, área e elevação. O 

trabalho demonstra que a substituição das equações (volume, área e elevação) 

derivadas de satélite por fórmulas empíricas comuns leva a estimativas mais precisas 

de um balanço hídrico de lagos, que, por sua vez, fornece informações aos gestores 

hídricos para avaliar e alocar adequadamente os recursos hídricos aos ecossistemas 

a jusante (SIMA; TAJRISHY, 2013). 

2.3 COMPORTAMENTO ESPECTRAL DA ÁGUA 

A absorção de luz no meio aquático é decorrente da presença de quatro 

componentes básicos: a própria água, substâncias dissolvidas na água (matéria 

orgânica), biota fotossintetizadora (fitoplâncton e macrófitas, quando presentes) e 

partículas não vivas (partículas orgânicas mortas e partículas inorgânicas) (NOVO; 

PONZONI, 2001). 

Para discriminar terra de água pura, o infravermelho próximo e o infravermelho 

médio são os melhores comprimentos de onda (740 – 2500 nm), nessas regiões do 

espectro eletromagnético os corpos de água aparecem muito escuros, até pretos, já 

que absorvem praticamente todo o fluxo radiante incidente, principalmente se a água 
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for profunda e pura, ou sem presença de sedimentos em suspensão ou matéria 

orgânica (Figura 1). 

A área inundada por um lago ou reservatório é facilmente identificada em 

imagens de satélite com sensores na banda do infravermelho próximo (entre 0,76 e 

0,90 micrômetros), em que os corpos d’água absorvem a maior parte da radiação. 

Figura 1 - Comportamento espectral dos alvos por banda 

 

Fonte: Florenzano (2007). 

O índice NDWI (Normalised Difference Water Index), proposto primeiramente 

por McFeeters (1996), é comumente utilizado na delimitação de corpos d’água, 

valendo-se do fato que a água apresenta baixa refletância tanto no verde (0,52 a 0,60 

micrômetros) quanto no infravermelho próximo, em contraste com outras superfícies 

como vegetação e solo. 

De forma oposta, as coberturas da terra, tipicamente compostas por vegetação, 

refletem quantidades significativas de energia no infravermelho próximo e médio. 

Consequentemente essas coberturas aparecem relativamente claras nas imagens 

obtidas nessas bandas (JENSEN, 2011). Muitos corpos naturais de água contêm uma 

variedade de constituintes orgânicos (clorofila a, por exemplo) e inorgânicos (minerais 



19 

 

em suspensão na água). Quando as águas naturais contêm uma mistura desses 

materiais, um dos problemas mais difíceis é extrair informações quantitativas sobre 

esses constituintes específicos a partir de dados de sensoriamento remoto 

(DOXARAN et al., 2002). 

2.4 DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE RESERVATÓRIOS  

Reservatórios podem ser detectados por suas características topográficas, 

para a identificação das formas de relevo. Segundo Ali et al., (2017), é fundamental a 

análise de variáveis morfométricas, como a declividade e o aspecto das vertentes. 

O sensoriamento remoto vem sendo aplicado com sucesso na detecção de 

reservatórios, pois sua facilidade na identificação dos recursos naturais de forma 

eficaz, por meio das diferentes resoluções espaciais, espectrais e temporais fornecem 

uma visão sinótica das informações que se tornaram fontes primárias, que são 

amplamente aplicadas para observar e extrair água de superfície (GÓMEZ, 2016). 

 Nos últimos anos, vários pesquisadores vêm fornecendo informações 

direcionadas na detecção de corpos de água em imagens de satélite (BAGAN et. al., 

2012; ZHU et al., 2011; LU et al., 2011; DU et al., 2016; SUN et al., 2012; ALESHEIKH 

et al., 2007; LÓPEZ-CALOCA et al., 2008; EL-ASMAR et al., 2011; XU et al., 2010; 

DELJU et al., 2013; EIMANIFAR et al., 2007; SIMA et al., 2013; GHAHERI, 1999). 

Diferentes técnicas de extração de reservatórios são utilizadas em 

sensoriamento remoto multitemporal, podendo ser categorizado da seguinte forma: 

(a) mapa temático de classificação por interpretação visual, que é altamente exato, 

mas trabalho intensivo, (b) densidade fatiamento de um faixa de limiar de banda única, 

que é limiar fixo numa determinada banda espectral (DOUGLAS et al, 1973); (c) 

calculando índices de água espectral de duas bandas (JAIN, 2006; MCFEETERS, 

1996; ROGERS; KEARNEY, 2004; XU, 2006), que combina duas ou mais bandas por 

proporções matemáticas; e (d) classificação de dados multiespectrais usando técnicas 

não supervisionadas e supervisionadas (SIVANPILLAI, 2010). 

Entre estes, a categoria mais usada são os índices espectrais devido à 

contenção, baixo preço e desempenho superior para identificação de corpos d’água. 

Esses modelos são geralmente calculados a partir de duas a quatro bandas, o verde, 

infravermelho próximo, infravermelho médio e porções infravermelhas de ondas curtas 

do espectro. 
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McFeeters (1996), introduziu o Índice de água por diferença normalizada 

(NDWI) para extrair recursos de água usando a faixa verde e infravermelho próximo 

do Landsat TM. Ainda, Xu (2006) estabelece que o limite de NDWI de zero não 

discrimina com precisão superfícies construídas a partir de pixels de água. Portanto, 

ele propôs um outro índice, chamado Índice de água por diferença normalizada 

modificado (MNDWI), caracterizado pela substituição da banda 4 pela banda 5 do 

Landsat 5 TM. Os índices MNDWI são amplamente utilizados para várias aplicações, 

incluindo águas superficiais, uso do solo/mudança de cobertura e pesquisa ecológica 

(DAVRANCHE, et al., 2010; DUAN; BASTIAANSSEN, 2013; HUI, et al., 2008; 

POULIN et al., 2010). Porém existem vários índices usados para extrair o corpo de 

água da superfície da terra (MNDWI, NDMI, NWDI, NDVI, WRI, AWEI) (NANDI, 2018). 

Índice de umidade por diferença normalizada (NDMI) (Wilson, et al., 2002), Índice de 

proporção de água (WRI) (Shen, et al., 2010), Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) (Rouse, et al., 1974) e Índice Automático de Extração de Água 

(AWEI) (Feyisa, et al., 2014) são as mais usuais. 

Delineações automáticas são processos complexos devido à presença da zona 

saturada de água na terra, ou seja, limite da água. Vários índices de água espectral 

foram preparados para extrair corpos de água de imagens de sensoriamento remoto, 

geralmente contando com a diferença normalizada imagens e suas bandas e dando 

um apropriado limiar para segmentar o resultado em duas classes e água. 

2.4.1 Modelos de representação de terreno 

Objetos do mundo real (estradas, terrenos, recursos hídricos) podem ser 

representados por dados digitais através de SIG’s (Sistema de Informação 

Geográfica) (BONHAM-CARTER,1994).  

Existem vários métodos para obtenção de elevação digital que são obtidos por 

levantamentos geográficos ou sensoriamento remoto, dentre os quais podemos 

destacar os radares de abertura sintética (SAR - Synthetic Aperture Radar) (DOS 

SANTOS, 2018). Os dados utilizados para criar os Modelos Digitais de Elevação 

normalmente são obtidos por: 

• Cinemática em tempo real (RTK) - sistema de satélites que permite definir a 

localização, velocidade, direção e tempo do receptor de GPS (DA MOTTA, 2017) 
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• Fotogrametria - tecnologia de sensoriamento remoto no qual propriedades 

geográficas são obtidas através de imagens fotográficas (TOMMASELLI, 2009). 

 • LIDAR (Light Detection And Ranging) - tecnologia de sensoriamento remoto 

óptico no qual propriedades topográficas são obtidas através da reflexão da luz 

(CAMPBELL, 2011).  

• Teodolito - instrumento para medições de ângulos da horizontal ou vertical 

que possibilita um levantamento terrestre (TULER, 2016). 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) é definido, conforme Burrough (1986), 

como uma estrutura numérica de dados que representa a distribuição espacial de uma 

variável quantitativa e contínua do relevo no espaço.  

MDE é uma representação matemática/computacional contínua da topografia 

do terreno distribuída espacialmente às variações de altitude numa área baseada e 

definida sobre um plano cartográfico num conjunto de coordenadas X, Y e Z. As 

coordenadas Z representam valores da altitude e profundidade num modelo 

tridimensional que contenha o atributo elevação (SHAKOOR, 2018). 

MDE inclui em seus componentes não apenas a superfície do terreno, mas 

também edificações, vegetação e outros obstáculos.  

Os MDE’s são representados normalmente por uma matriz de células 

retangulares regulares (RASTER) ou como uma rede de triângulos irregulares (TIN). 

A Figura 2 apresenta, respectivamente, um terreno real (Figura 2a), e as possíveis 

representações do MDE através de um RASTER (Figura 2b) e através de uma rede 

de triângulos TIN (Figura 2c) (SZYPUŁA, 2017). 

A estrutura RASTER foi definida por Felgueiras e Câmara (2011), como a 

representação de uma superfície no formato de uma matriz formada por uma 

distribuição regular das elevações de um terreno. Cada elemento da matriz é formado 

por células (pixels) que contém valores que representam para MDE’s a cota do terreno 

para cada célula. A resolução do terreno pode ser definida como as dimensões de 

cada pixel, e a resolução será maior quanto menor for a célula. É importante destacar 

que a qualidade do MDE está ligada à exatidão de cada ponto e à quantidade de 

pontos utilizados no levantamento. Assim, um MDE pode ter uma resolução alta e 

mesmo assim não ter uma boa representação do terreno. 
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Figura 2 - Representações de terreno 

 

Fonte: Ladeira (2013). 

A reprodução do relevo em computadores é utilizada crescentemente em 

hidrologia, sendo sua aplicação utilizada para a delimitação de bacias, identificação 

de rios e riachos e determinação de volume de barragens (WALLING, 2017). Fan et 

al., (2013) afirmaram que em SIG’s a representação matricial do relevo a partir de 

MDE’s e MDT’s é a forma mais utilizada para analisar a geomorfometria. Em um MDE, 

cada célula ou pixel tem como atributo o valor de elevação do terreno em relação a 

um determinado referencial. O advento desses modelos digitais e o avanço dos 

modelos computacionais para analisá-los, resultaram no desenvolvimento de uma 

variedade de métodos para derivar redes de fluxo e determinação dos limites de 

bacias hidrográficas semi-automaticamente (KHAN et al., 2014). 

Um estudo desenvolvido por Wang et al., (2005), utilizou MDE’s adquiridos pelo 

programa espacial da NASA SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com 

resolução espacial de 90 metros, para realizar o cálculo da área e volume do 

reservatório de Três Gargantas, no município de Chongqing na China. Foram 

utilizados MDE’s antes do processo de acumulação de água ocorrer no reservatório.  
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Essa pesquisa teve como um dos resultados a comparação entre os dados 

oficiais (disponibilizados pelo governo chinês) e os obtidos no trabalho realizado. A 

superfície do espelho d’água do reservatório na cota de 175 m encontradas nesse 

estudo e divulgada oficialmente foram respectivamente 1077km² e 1084 km², 

representando uma diferença de apenas 7 km², ou 0,6% da área total. É importante 

destacar que a Barragem de Três Gargantas é a segunda maior represa do mundo e 

suas grandes dimensões possibilitam que utilizando MDE’s com resolução espacial 

de 90 metros seja possível obter-se resultados satisfatórios (WANG et al., 2005). 

2.4.2 Modelo de superfície para reservatórios 

Diferentes situações, como a diversidade do terreno, a complexidade das 

feições, aliado a distribuição irregular dos pontos trazem problemas ao processo de 

filtragem. Pensando nisso diferentes métodos de filtragem foram propostos 

(SITHOLE; VOSSELMAN, 2004). Dentre eles o método de Rede Irregular Triangular 

(Triangulated Irregular Network), ou TIN.  

Quadro 1 - Grade Regular Retangular e Grade Irregular Triangular 

Grade Regular Retangular   Grade Irregular Triangular 

Apresenta regularidade na distribuição 

espacial dos vértices das células do modelo; 
  

Não apresenta regularidade na 

distribuição espacial dos vértices das 

células do modelo; 

Os vértices dos retângulos são estimados a 

partir das amostras; 

  Os vértices dos triângulos pertencem ao 

conjunto amostral; 

Apresenta problemas para representar 

superfícies com variações locais 

acentuadas; 

  Representa melhor superfícies  não 

homogêneas com variações locais 

acentuadas; 

Estrutura de dados mais simples;   Estrutura de dados mais complexa; 

Relações topológicas entre retângulos são 

explicitas; 

  É necessário identificar e armazenar as 

relações topológicas entre triângulos; 

Mais utilizado em aplicações qualitativas e 

para análises multiníveis no formato "raster". 

  Mais utilizado em aplicações 

quantitativas. 

Fonte: Adaptado de Câmara (1998). 
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Trata-se de um conjunto de pontos espaçados irregularmente conectados em 

uma rede de arestas que formam triângulos que se enchem de espaço e que não se 

sobrepõem (KUMLER, 1994).  Para Câmara et al., (1998), TIN é uma representação 

vetorial de um terreno composta por uma distribuição irregular de nós e linhas com 24 

coordenadas definidas em três dimensões, que são dispostas em uma rede de 

triângulos não sobrepostos. 

Uma das vantagens da utilização da rede de triângulos irregulares é a 

possibilidade de locação de mais pontos para uma representação mais detalhadas de 

áreas do terreno, como as áreas de grandes declividades ou a utilização de menos 

pontos para áreas planas (LADEIRA, 2013) 

2.5 CARACTERIZAÇÃO VOLUMÉTRICA DE RESERVATÓRIOS  

A capacidade de armazenamento de um reservatório, segundo Ladeira et al. 

(2011), depende da profundidade do vertedouro da barragem e das características 

topográficas da região onde o barramento foi ou será construído. A capacidade de 

armazenamento varia de pequenos reservatórios usados em propriedades privadas a 

grandes reservatórios usados para abastecimento urbano (também chamados 

hidrosistemas).  

Em função da variabilidade da capacidade dos reservatórios é importante 

definir classes e categorias de armazenamento.  

A classificação das barragens outorgadas pela ANA é definida pela Seção I da 

Lei n◦ 12.334, de 20 de setembro de 2010, e é dada como: 

Art. 7º “As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por 

categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em 

critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)”. 

§ 1º “A classificação por categoria de risco em alto, médio ou baixo será feita 

em função das características técnicas, do estado de conservação do 

empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança da Barragem”. 

§2º “A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem em 

alto, médio ou baixo será feita em função do potencial de perdas de vidas humanas e 

dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem“. 

Tais classificações, não são aplicáveis se as barragens estiverem sobre o 

gerenciamento do estado ou outra jurisdição. Segundo a deliberação normativa n°87 
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de junho de 2005 (Minas Gerais, 2005), o porte de uma determinada barragem é 

definido segundo os critérios presentes na Tabela 1. Uma competência da ANA é 

manter o cadastro informatizado das barragens sob sua jurisdição. Isso garante um 

melhor gerenciamento e aplicação de políticas sobre as barragens, além da 

regularização documental. 

Tabela 1 - Classificação barragem e reservatório definidos pelo COPAM 

Porte da 
Barragem 

Profundidade da 
Barragem H (m) 

Porte do 
Reservatório 

Volume do Reservatório Vr (m3) 

Pequeno H < 15 Pequeno Vr < 500.000 

Médio 15 < = H < = 30 Médio 500.000 < = Vr < = 5.000.000 

Grande H > 30 Grande Vr > 5.000.000 

Fonte: MINAS GERAIS (2005). 

Embora seja de responsabilidade da ANA o gerenciamento de barragens, 

estima-se que mais da metade das barragens do país não contém documentação 

nenhuma. Até o momento, a maioria das barragens cadastradas no portal online de 

gerenciamento de barragens da ANA tem capacidade entre 0.5hm³ e 3hm³, que são 

consideradas barragens de médio a pequeno porte.  

Embora exista uma classificação alguns trabalhos trazem classes diferentes 

como sendo: pequenas (menos de 1 milhão de metros cúbicos) (Liebe et aI., 2005; 

Rodrigues et al., 2012), intermediárias (1-3 milhões de metros cúbicos) e grandes 

(mais de 3 milhões de metros cúbicos) (ICOLD, 2012). Os pequenos também podem 

ser divididos em três categorias de acordo com Rodrigues et al., (2012) baseado em 

Liebe et al., (2005): Categoria 1, com áreas de superfície entre 1 e 3 ha; Categoria 2 

entre 3 ha e 10 ha; Categoria 3 entre 10 e 50 ha. 

Para saber em que classe o reservatório pertence é necessário primeiro a 

determinação do seu volume. Para o cálculo do volume de barragens através de 

Sensoriamento Remoto (SR) existem duas formas mais utilizadas. A primeira usa 

como dado de entrada um mapa topográfico em escala adequada e, a segunda, um 

Modelo Digital do Terreno. Os dois métodos consideram o espelho d’água gerado pelo 

reservatório como plano e de mesma cota, apesar da superfície dos reservatórios não 

se apresentarem exatamente dessa maneira na natureza. 
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No primeiro método, o mapa é utilizado para a criação de um modelo de 

isolinhas onde são definidas curvas que descrevem a área alagada para cada cota do 

reservatório (LADEIRA, 2013). Através dessas isolinhas, pode ser gerado um gráfico 

com os pares de valores (Cota; Área) onde é descrita uma curva suave ligando os 

pontos chamada de Curva Cota x Área (Figura 3).  

Figura 3 - Curva Cota (m) x Área (ha) 

 

Fonte: LADEIRA (2013) 

A capacidade de armazenamento de um reservatório é encontrada através da 

Curva Cota x Volume, que por sua vez pode ser obtida pela integração (cálculo 

integral) da curva Cota x Área. Obtida a Curva Cota x Volume, a capacidade de 

armazenamento do reservatório pode ser calculada pela soma dos volumes parciais 

das fatias limitadas pelos planos de nível consecutivos (LADEIRA, 2013). 

No segundo método, para o cálculo da capacidade de armazenamento de um 

reservatório, deve-se ter como condições iniciais o posicionamento da barragem, a 

profundidade, sua extensão e o terreno onde se encontra a bacia hidráulica 

representado por um MDE. O volume da barragem, segundo Ladeira (2013), pode ser 

obtido pela soma dos prismas de coluna d’água sobre cada célula da bacia hidráulica, 

conforme mostrado na Figura 4. O número de células alagadas tem uma relação direta 

com o nível do reservatório, tendo o reservatório em sua cota máxima o maior número 

possível de células alagadas. A capacidade de armazenamento pode ser calculada 

pelo somatório dos volumes armazenados em cada célula alagada. O volume 

armazenado em cada célula (𝑉𝐶𝑒𝑙) é dado pelo produto entre a área do pixel (𝐴𝐶𝑒𝑙) e 
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a diferença de profundidade entre o nível do reservatório (𝐻𝐶𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠) e a elevação do 

terreno (𝐻𝐶𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜), como demonstra a Equação 1 de Ladeira (2013). 

                                VCel = ACel × (HCel Res - HCel Terreno)                                 (1) 

Figura 4 - Representação do MDE com células alagadas 

 

Fonte: Ladeira (2013) 

A forma de um reservatório, segundo Molle (1994), pode ser caracterizada por 

três parâmetros simples que são profundidade (H), superfície (S) e volume (V). O valor 

da profundidade varia entre 0 e um valor máximo H, correspondendo à cota do 

sangradouro. A relação entre o volume (V), a área da superfície (S) e a profundidade 

(H) de um reservatório, pode ser calculada através dos coeficientes de forma 𝛼 e 𝐾, 

que variam de acordo com o formato do terreno onde se encontra a bacia hidráulica 

do reservatório.  
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A correspondência entre os parâmetros H, S e V e os coeficientes de forma, 

podem ser observados nas equações 2, 3 e 4. 

                                                      V=K×Hα                                                      (2) 

                                             S=α×K×H(α -1)                                                      (3) 

                                                     V=H×Sα                                                       (4) 

 

A equação 2 relaciona o volume em função da profundidade de um determinado 

açude, a equação 3 relaciona a superfície do espelho d’água em função também da 

profundidade e, a Equação 4, relaciona o volume em função da profundidade e da 

superfície (MOLLE,1994). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos empregados para o 

desenvolvimento de todas as etapas do proposto estudo. Deste modo expuseram-se 

os procedimentos utilizados que foram desenvolvidos. 

3.1 MÉTODOS  

O trabalho foi dividido em duas etapas. O primeiro método foi empregado para 

a identificação/detecção automática e quantificação dos reservatórios de água doce. 

O segundo método foi utilizado para a caracterização volumétrica de reservatórios 

identificados na etapa anterior.  

3.2 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo contempla os municípios de Alegrete, Itaqui, Quaraí e 

Uruguaiana, localizados na fronteira oeste do Rio Grande do Sul- Brasil (Figura 5) 

totalizando uma área de 20.056,62 km². Na região em questão prevalece o bioma 

pampa, composto por gramíneas, plantas rasteiras e mata arbustiva-arbórea com 

predominância de solos litólicos, com afloramentos de rochas. A área de estudo 

pertence a região da Campanha, apresentando altitude média de 100 metros. O 

relevo, onde predomina o basalto, é plano a suave ondulado (BRASIL, 1973). 

O clima da região é enquadrado como do tipo subtropical (RIBEIRO, 2009). 

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima é do tipo Cfa, em que a 

subcategoria “f” corresponde a chuvas distribuídas ao longo do ano, não havendo uma 

estação seca. A tipificação “a” significa verões muito quentes, quando a temperatura 

média do mês mais quente supera os 22º C. 

Predominam os verões quentes e os invernos não muito rigorosos com 

temperaturas médias mensais que variam de 23º C a 27º C, no período de calor, e de 

14º C a 15º C, no período frio. O inverno apresenta períodos alternativos de clima 

quente com intrusões de massas polares vindas do sul e ventos de velocidade 

moderada (minuano), ocorrendo chuvas frontais e tempestades (REBOITA, 2018). 
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Figura 5 - Área de Estudo, Alegrete, Itaqui, Quaraí e Uruguaiana, RS-Brasil 

 

Fonte: Autor 

3.3 COLETA DE DADOS  

3.3.1 Identificação automática dos reservatórios 

Para a identificação automática dos reservatórios os dados utilizados foram os 

sensores OLI a bordo da Plataformas Landsat 8 e sensor MSI do Sentinel-2B 

disponibilizados pelo United States Geological Survey, (USGS–Earth Explorer- 

https://earthexplorer.usgs.gov/), seguindo três situações. Primeira situação foi em 

épocas de estiagem, ou seja, datas em que os reservatórios possuíam um volume de 

água abaixo do normal. A segunda situação foi em períodos de cheias, datas ás quais 

o volume de água no reservatório era acima do normal, e por último (terceira situação), 

períodos de uso intenso de água para a agricultura irrigada. Das três situações 

analisadas foram adquiridas 36 cenas, (12 cenas para cada situação) para o sensor 

Landsat 8 – OLI. Para os sensores Sentinel 2B – MSI foram adquiridas 45 cenas (15 
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cenas para cada situação) para toda a área de estudo. As imagens selecionadas 

foram analisadas e previamente calibradas no software de Processamento Digital de 

Imagens (ERDAS 2014®).  

O Landsat 8 - OLI possui resolução espacial de 30 metros fornecendo 

resolução suficiente para distinguir características como centros urbanos, fazendas, 

florestas e outros usos da terra (NASA, 2013). O sensor Sentinel 2B - MSI possuem 

resolução espacial das bandas, visível e NIR com 10 m de resolução, fornecendo um 

melhor detalhamento e precisão para distinguir vegetação, cobertura de solo e água, 

vias navegáveis interiores e áreas costeiras bem como para monitoramento de áreas 

em risco.  

A Figura 6 mostra a composição das três situações pelos sensores Landsat 8–

OLI; Sentinel 2B – MSI. As cenas escolhidas apresentam baixa porcentagem de 

nuvens e contemplavam as condições de estiagem, cheia e uso intenso. As cenas 

escolhidas de cada sensor foram analisadas e corrigidas radiométrica e 

geometricamente, gerando um mosaico de imagens retificadas de toda área de 

estudo. Os mosaicos são definidos, segundo Feitosa (2012), como representações 

sinóticas de determinadas áreas com vistas à atualização de dados superficiais sobre 

as diversas modalidades de uso e ocupação do solo, da área imageada, visando 

revelar de forma fiel a situação atual dessas áreas. De modo geral, pode-se dizer que 

consiste num processo de junção de duas ou mais imagens retificadas 

geometricamente para formar uma imagem maior. 

Os três mosaicos gerados foram analisados, e posteriormente realizado uma 

fusão das três situações (épocas de estiagem, época de cheia e época de uso intenso 

de água para agricultura), obtendo-se assim uma imagem de cada sensor (Figura 6). 

A Figura 6a mostra a fusão das épocas geradas pelo Landsat 8 – OLI. A composição 

RGB cor verdadeira é 432, (Banda 4 no vermelho R, Banda 3 no verde G, Banda 2 no 

azul), as bandas correspondem a região do visível no espectro eletromagnético. A sua 

resolução espacial de 30 metros, forneceu resolução suficiente para distinguir corpos 

d’ água. Na Figura 6b demonstra a fusão das épocas obtida pelo Sentinel 2B – MSI. 

A composição RGB cor verdadeira é 432 (Banda 4 no vermelho R, Banda 3 no Verde 

G, Banda 2 no azul) também correspondendo a região do visível no espectro 

electromagnético. A sua resolução espacial é de 10 metros, demonstrando que a 
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resposta da refletância emitida pelo alvo é mais amigável em termos de visualização 

e identificação.  

De modo geral, o mosaico obtido da área de estudo de cada sensor apresenta 

diferenças principalmente nos cursos d’água, onde a imagem Sentinel 2B-MSI 

demarca de forma mais acentuada os mesmos, já a imagem Landsat 8 – OLI suavizou 

as áreas. 

Figura 6 - Imagem Multiespectral Landsat 8 - OLI  e Sentinel 2B – MSI  

 

Fonte: Autor. 

Para melhor visualização dos corpos d’água foi realizada uma composição 

RGB com as bandas que possibilitam o melhor contraste entre o uso e ocupação do 

solo. As faixas de comprimentos de onda mais utilizadas para estudos em 

reservatórios são: do visível (0,4–0,7 µm), na qual se tem radiância transmitida (água 

pura); do infravermelho próximo e médio (0,7–2,0 µm), no qual a maior parte da 

radiância é absorvida, sendo essa faixa usada para delineamento do contorno dessa 

feição (DO CARMO SOBRAL, 2017).  Para a imagem Landsat 8 - OLI (Figura 7), foram 
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utilizadas as Bandas 542 para composição RGB falsa cor, visando facilitar a 

identificação dos corpos d’água já que a banda 5 corresponde ao Infravermelho (NIR), 

a banda 4 corresponde ao vermelho e a banda 2 corresponde o azul, essa combinação 

tem como resultado um contraste maior, facilitando a visualização do alvo água 

(Figura 7). Conforme Ferreira et al (2009), água pura no estado líquido, se distingue 

dos demais alvos pois a maior parte da energia incidente é absorvida ou transmitida 

e não refletida, como ocorre no solo e na vegetação.  

Figura 7 - Composição falsa cor RGB - 432 para o Landsat 8 - OLI 

 

Fonte: Autor 

Já para a imagem Sentinel 2B – MSI (Figura 8) foi utilizada a composição 842, 

tendo em vista que a banda NIR é a banda 8, a qual contrasta melhor com os corpos 

d’água fazendo com que seja de fácil identificação visual, a banda 4 corresponde ao 

vermelho e a banda 2 ao azul. A imagem Sentinel 2B – MSI por possuir maior 

resolução, possibilita a identificação de objetos menores e com melhor detalhamento.  
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Os corpos d’água são facilmente identificados já que possuem um padrão de 

forma característico. A detecção de bordas trata da identificação de limites entre 

regiões que possuem uma certa variação entre os níveis de cinza. Esse procedimento 

é realizado por meio de filtros espaciais lineares, baseados nos gradientes de 

luminosidade e laplaciano (MARQUES FILHO; NETO, 1999). 

Figura 8 - Composição falsa cor RGB - 432 Sentinel 2B - MSI 

 

Fonte: Autor 

Para facilitar a identificação de padrões de forma foram aplicados filtros de 

detecção de bordas para os sensores Landsat 8 – OLI (Figura 9) e Sentinel 2B-MSI 

(Figura 10). O filtro passa alta do tipo Laplaciano de dimensão 3x3 foi o que 

apresentou melhor resultado evidenciando as bordas dos objetos contidos na área de 

estudo. 
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Figura 9 - Realce de Bordas Landsat 8 – OLI  

 

Figura 10 - Realce de Bordas Sentinel 2B-MSI 

 
Fonte: Autor 
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Após o realce de bordas essas imagens foram manipuladas no software ArcGIS 

10.4.1 for Desktop Advanced. Com o uso da ferramenta ArcScan foi realizada a 

transformação da imagem raster em vetor, ou seja, todo o conteúdo gerado na 

aplicação dos filtros foi transformado em linha, ponto ou polígono. Com a vetorização 

da imagem obteve-se um arquivo shapefile que possibilita a edição do arquivo fazendo 

possível a extração do alvo. 

Na sequência, a validação dos dados gerados foi feita com a utilização do 

aplicativo Google Earth Pro, onde os dados foram cruzados com as imagens de alta 

resolução do aplicativo. 

A figura 11 demonstra um fluxograma do método 1 aplicado para a identificação 

e detecção dos reservatórios. 

Figura 11 - Fluxograma do Método 1 Identificação e detecção de reservatórios 

 

Fonte : Autor 
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3.3.2 Modelos digitais de elevação para detecção de reservatórios 

Para detecção dos reservatórios foi utilizado dados SRTM e ALOS-PALSAR 

(Figura 12). Os dados SRTM - Shuttle Radar Topography Mission, adquiridos do site 

Brasil em Relevo da EMBRAPA (https://www.embrapa.br/) apresentam resolução 

espacial de 30 metros. Oito (8) cenas SRTM para cobertura total da área de estudo 

foram adquiridas. Utilizou-se também dados ALOS/PALSAR, com resolução espacial 

de 12,5 metros. Os dados foram adquiridos por meio do site da Alaska Satellite Facility 

(https://www.asf.alaska.edu/). Foram adquiridas dez (10) cenas para toda a área de 

estudo.  

Figura 12 - Modelos SRTM e ALOS – PALSAR  

 

Fonte: Autor 

Foi realizado um mosaico das cenas para contemplar toda a área de estudo, 

também foram geradas curvas de nível com intervalo de 20 metros, 15 metros, 10 

metros e 5 metros, onde as curvas de 5 metros foram as que representaram de forma 

mais fidedigna a realidade do terreno. A partir do mosaico e das curvas de nível, foi 

https://www.embrapa.br/
https://www.asf.alaska.edu/
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gerado uma Rede Triangular Irregular - TIN, contendo dados reais de superfície 

(SRTM e ALOS-PALSAR) (Figura 13). A determinação das direções de escoamento 

através de TIN é fundamental para entender a importância do preenchimento de 

depressões.  

Figura 13 - Rede Triangular Irregular (TIN)  

 

Fonte: Autor  

Foram definidas as orientações do fluxo da água na superfície da bacia, aliado 

a correção das depressões superficiais adicionando elevação artificial (Figura 14). A 

Identificação e tratamento de grandes depressões (células agrupadas e com direção 

de fluxo indefinida) identifica qual célula da borda tem a célula vizinha de menor 

altitude. Essa célula vizinha é tida como potencial exutório da depressão. A análise 

também identifica se as depressões compartilham uma mesma célula exutória, o que 

possibilita considerá-las como uma única depressão, ou seja, elas se fundem. Para 

corrigir e possibilitar o fluxo, todas as células da depressão que têm altitude inferior à 

altitude da célula exutória da depressão, passam a ter esse valor.  
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Dentre esses métodos, a maior parte deles se baseiam no algoritmo chamado 

D8 (deterministic eight-neighbors), onde é definida uma entre oito direções de 

escoamento utilizando como critério a maior declividade, ou seja, cada célula escoará 

apenas para uma das oito células vizinhas mais próximas (FAN et al., 2013). 

Figura 14 - Orientação de Fluxo acumulado  

 

Fonte: Autor  

Identificação e preenchimento de depressões simples, que são aquelas células 

isoladas cuja altitude é inferior a altitude das suas 8 células vizinhas. A altitude da 

célula que é considerada uma depressão simples é aumentada para o valor da altitude 

da célula vizinha mais baixa, conforme exemplo da Figura 15. 
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Figura 15 - Deterministic Eight-neighbors 

 

Fonte: Maidment (2002); Nascimento (2017). 

Posteriormente, foi realizado a determinação das linhas de drenagem da área, 

bacias e subbacias hidrográficas, realizando o preenchimento de depressões contidas 

no TIN original (Figura 16). Na sequência, após a operação de preenchimento, o TIN 

original foi subtraído do TIN sem depressões, resultando em um raster com um valor 

zero para todos os pixels, exceto nas áreas onde antes havia uma depressão.  

Figura 16 - Perfis do TIN preenchido e o TIN original 

 

Fonte: Nascimento (2017). 

Obtiveram-se as depressões naturais, falhas de levantamento ou reservatórios 

através da diferença obtida entre o TIN original e TIN preenchido. Neste caso, apenas 

a detecção do reservatório foi de interesse. As depressões naturais e as falhas foram 

consideradas como ruído que foi minimizado.  
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Posteriormente foi desenvolvida a classificação do modelo onde utilizou-se 

duas classes, uma com as células com valor (Z) igual a zero, podendo ser classificada 

como terreno e a outra com as células com valores diferentes de zero, podendo ser 

classificada como reservatórios.  

Para a classificação, pode ser alterado o valor (z) limite entre as classes terreno 

e reservatórios. Quando escolhido o valor limite nulo (0), todo o modelo numérico com 

valor (z) diferente de zero, será identificado como reservatório. Quanto maior esse 

limite, menos células são classificadas como depressões preenchidas, bem como 

menor é a área das depressões encontradas. Para a área de estudo em questão, essa 

operação identificou pequenos afundamentos no terreno, a rede de drenagem, falhas 

formadas na própria composição do TIN. 

Posteriormente com a detecção dos reservatórios nos modelos SRTM e ALOS- 

PALSAR e os reservatórios identificados nas imagens Landsat 8 - OLI e Sentinel 2B 

– MSI fez-se o cruzamento desses dados analisando se os mesmos coincidiam nas 

áreas identificadas como reservatório.  

A figura 17 demonstra um fluxograma com o método aplicado para a 

determinação volumétrica dos reservatórios. 

Figura 17 - Fluxograma do Método 2 Determinação volumétrica 

 

Fonte: Autor 
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3.4 DETERMINAÇÃO VOLUMÉTRICA DOS RESERVATÓRIOS 

A determinação do volume dos reservatórios foi realizada por meio de dois 

métodos. No primeiro método o volume dos reservatórios foi estimado utilizando o TIN 

e a ferramenta Area and Volume (3D Analyst) do ArcGIS Desktop 10.4.1. A ferramenta 

Area and Volume calcula o volume e a área da superfície abaixo do plano que 

representa o nível da água. O volume armazenado em cada célula (𝑉𝐶𝑒𝑙) é dado pelo 

produto entre a área do pixel (𝐴𝐶𝑒𝑙) e a diferença de profundidade entre o nível do 

reservatório (𝐻𝐶𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠) e a elevação do terreno (𝐻𝐶𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜), como demonstra a 

Equação 1: 

                     𝑉𝐶𝑒𝑙 =  𝐴𝐶𝑒𝑙 ×  (𝐻𝐶𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠 −  𝐻𝐶𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜)                            (1) 

Com o intuito de comparação, o segundo método de determinação de volume 

dos reservatórios foi dado pela relação entre o volume (V), a área da superfície (S) e 

a profundidade (H) de um reservatório. A relação dos parâmetros foi alcançada por 

meio dos coeficientes de forma 𝛼 e 𝐾, que variam de acordo com o formato do terreno 

onde se encontra a bacia hidráulica do açude.  

A correspondência entre os parâmetros H, S e V e os coeficientes de forma, 

podem ser observados nas equações 2, 3 e 4.  

 

                                                   V = K × 𝐻𝛼                                                              (2) 

                                     S = α × K × 𝐻(𝛼−1)                                                      (3) 

                                          V = H × 𝑆𝛼                                                             (4) 

A equação 2 relaciona o volume em função da profundidade de um determinado 

açude, a equação 3 relaciona a superfície do espelho d’água em função também da 

profundidade e, a Equação 4, relaciona o volume em função da profundidade e da 

superfície. 
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3.5 VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

Dados reais de reservatórios foram obtidos utilizando literatura científica para 

assim realizar uma comparação direta com os resultados encontrados na pesquisa. 

Foram analisados os dados de volume armazenado V (m3), área alagada em nível 

normal S (m2) e a profundidade da barragem Hb (m), reais e por dados obtidos por 

técnicas de sensoriamento remoto.  

Os dados reais obtidos na literatura não foram representativos, pois os 

reservatórios reais encontrados para analise não condizem com a realidade do 

terreno, visto que 80% das áreas reais não existem no local indicado na literatura ou 

foram modificadas estruturalmente, impossibilitando a comparação direta dos dados 

obtidos neste estudo. 

Devido a impossibilidade de comparação com dados reais foi realizado uma 

análise estatística para avaliar a dependência entre as variáveis Área e Profundidade, 

Área e Volume e Profundidade e Volume. 
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4 RESULTADOS E DISCUSÕES 

Os resultados estão apresentados neste capítulo de forma a analisar a 

eficiência da utilização de ferramentas de sensoriamento remoto na identificação e 

quantificação de reservatórios, destacando qual das técnicas utilizadas obteve melhor 

resultado. Também apresenta uma análise de regressão linear realizada para as 

variáveis Área e Profundidade, Área e Volume, e Profundidade e Volume. 

4.1 IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RESERVATÓRIOS 

A identificação automática dos reservatórios utilizando imagens Landsat 8 – 

OLI e Sentinel 2B – MSI demonstrou que a metodologia utilizada foi adequada na 

identificação do alvo. Todavia, imagens Sentinel 2B – MSI apresentaram os melhores 

resultados em função de sua resolução espacial de 10 metros em comparação as 

imagens Landsat 8 – OLI. 

Com o realce de bordas e a utilização da ferramenta ArcScan do ArcGIS 10.4.1 

para a vetorização da imagem, converteu-se essa imagem em escala de cinza de 8 

bits (256 níveis de cinza por pixel) e transformou-se em imagem preta e branca, ou 

seja, cada pixel assumiu o valor 0 (preto) ou 1 (branco), fazendo possível que o 

processo de vetorização transportasse os elementos (reservatórios) de uma imagem, 

para o formato vetorial. 

Para a imagem Landsat 8 –OLI o número de reservatórios identificados foi de 

1.590 reservatórios, sendo 324 reservatórios vazios ou depressões do terreno, 

contabilizando 1.266 reservatórios (Figura 18a). O resultado deve-se a resolução 

espacial de 30 m, o que gera uma maior confusão de áreas bem como a identificação 

errônea de reservatórios (Tabela 2). 

Tabela 2 – Identificação por município Landsat 8 - OLI e Sentinel 2B - MSI 

Municípios Landsat 8 –OLI Sentinel 2B-MSI 

Uruguaiana 481 565 

Alegrete 444 537 
Itaqui 290 267 

Quaraí 112 149 

Fonte: Autor 
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 A menor área de superfície foi de 0,15 hectares e a maior foi de 2.259,34 

hectares. A imagem Sentinel 2B-MSI identificou 1.857 reservatórios. Destes, 340 

reservatórios vazios ou depressões do terreno que não possuíam água, 

contabilizando 1.517 reservatórios para a área de estudo (Figura 18b). O reservatório 

com menor área identificados possuiu uma área de superfície de 0,026 hectare e a 

maior de 2.256,68 hectares (Tabela3). 

Tabela 3 - Identificação dos reservatórios Landsat 8 - OLI e Sentinel 2B - MSI 

Resultados Landsat 8 –OLI Sentinel 2B-MSI 

Reservatórios Identificados 1.266 1.517 
Depressões ou vazios 324 340 

Áreas subestimadas fidedignas 
Preservação das áreas não sim 

Área mínima 0,15 ha 0,026 ha 
Área máxima 2.200 ha 2.200 ha 

Fonte: Autor 

Figura 18 - Identificação Automática de Reservatórios   

 
 
Fonte: Autor  



46 

 

4.2 MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO PARA DETECÇÃO DE 

RESERVATÓRIOS 

A Figura 19 apresenta os dados de detecção de reservatórios por TIN utilizando 

dados SRTM e ALOS - PALSAR. Foram identificados 1.268 reservatórios verdadeiros 

e 254 depressões classificadas como reservatórios por meio dos dados SRTM. Em 

função de sua resolução espacial de 30 metros faz com que algumas áreas sejam 

subestimadas, também percebesse que a área de lamina d’água não preservou as 

dimensões da cota máxima de acumulação, bem como pequenos reservatórios com 

diferença de cota para vertimento menor ou igual a 2 metros não foram identificados. 

Já para os dados ALOS - PALSAR foram identificados 1510 reservatórios e 276 

depressões (Tabela 4).  

Tabela 4 - Detecção por município SRTM e ALOS PALSAR 

Municípios SRTM ALOS – PALSAR 

Uruguaiana 489 563 

Alegrete  422 535 

Itaqui  235 268 

Quaraí  122 144 

Fonte: Autor  

Essa classificação errônea deve-se a que a resolução espacial de 12,5 metros 

do sensor possibilitou a identificação de reservatórios com uma profundidade menor 

fazendo com que qualquer depressão fosse classificada como reservatório. A área de 

superfície preservou de forma mais fidedigna as dimensões da cota máxima de 

acumulação, bem como identificou em maior número os reservatórios menores a cota 

de vertimento menor ou igual a 1,2 metros (Tabela 5). 

Tabela 5 - Detecção dos reservatórios - SRTM e ALOS PALSAR 

Resultados SRTM ALOS PALSAR 

Reservatórios Identificados 1.268 1.510 

Depressões ou vazios 254 276 

Áreas   subestimadas fidedignas 

Preservação das áreas não sim 

Área mínima 0,15 ha 0,027 ha  

Área máxima 2.300 ha 2.200 ha 

  
Fonte: Autor 
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Figura 19 - Detecção dos Reservatórios  

 

Fonte: Autor  

O sistema SRTM identificou uma menor área de superfície, igual a 0,15 

hectares e também a maior área superficial, igual a 2.298,95 hectares. Quando 

comparado a sensibilidade de detecção de reservatórios através de imagens Landsat 

8 - OLI , os resultados foram semelhantes. Já para o sistema ALOS - PALSAR, a 

menor área de superfície detectada foi de 0,027 hectares e a maior área foi de 

2.256,75 hectares. Apresentando semelhanças as imagens Sentinel 2B.  

Carvalho et al. (2009) usando imagens do satélite CBERS-2 identificou 17.083 

reservatórios com superfície maiores que 5 há na região Nordeste do Brasil. No 

presente estudo, 48 de 61 reservatórios menores que 1 hectare foram detectados 

corretamente. Recentemente Nascimento (2017), utilizando imagens Landsat 8 - OLI 

identificou 79 reservatórios na bacia do Riacho Quixaba. Desses 77,22% foram 

classificados corretamente. 

O método utilizado, além de detectar reservatórios consideravelmente 

pequenos, também possibilita calcular a capacidade de armazenamento dos 
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reservatórios, sendo passíveis de comparação com outros trabalhos que utilizam 

imagens de satélite. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO VOLUMÉTRICA DE RESERVATÓRIOS  

A caracterização volumétrica dos reservatórios foi realizada para os dois 

métodos de identificação (reservatórios identificados pelos TIN gerados a partir de 

dados SRTM e ALOS – PALSAR e identificação automática utilizando imagens 

multiespectrais Lansat 8 - OLI e Sentinel 2B -MSI). 

4.3.1 Modelos SRTM e ALOS - PALSAR 

Para o cálculo da área e do volume dos reservatórios para os municípios 

identificados pelos TIN gerados a partir dos modelos SRTM e ALOS - PALSAR foi 

utilizado a ferramenta Area and Volume do software ArcGIS 10.4.1.  

Para dados calculados TIN – ALOS – PALSAR, o município com o maior 

número de reservatórios identificados foi Uruguaiana com 563 reservatórios, seguido 

de Alegrete (535), Itaqui (268) e Quaraí com 144 reservatórios. O volume mínimo 

encontrado foi de 257 m³ e o maior volume foi de 245.210.608 m³, o volume disponível 

para toda área de estudo foi de 2.844.123.611,07 m³. As profundidades dos 

reservatórios variam de 1,2 m a 53 m, com média de 12,5 m. 

Para o TIN – SRTM, o município com o maior número de reservatórios 

identificados também foi Uruguaiana com 489 reservatórios, seguido de Alegrete 

(422), Itaqui (235) e Quaraí com 122 reservatórios. A menor área de superfície 

encontrada foi de 0,15 hectare e a maior foi de 2256,687 hectare. O volume mínimo 

encontrado foi de 401 m³ e o maior de 255.667.861 m³. As profundidades dos 

reservatórios variam de 3 a 59 m, com um média de 10,87 metros (Tabela 6). O volume 

disponível para toda área de estudo foi  de 2.228.325.337,87 m³.  

Tabela 6 - Caracterização volumétrica - SRTM e ALOS PALSAR 

Resultados SRTM ALOS – PALSAR 

Volume mínimo 401 m³ 257 m³ 
Volume máximo 255 mihlões m³ 245 mihlões m³ 

Volume disponível 2.2 bilhoes m³ 2.8 bilhoes m³ 
Alturas  3 - 59 m 1,2 - 59 m  

 
Fonte: Autor 
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O reservatório que apresentou esta profundidade expressiva é o reservatório 

Sanchuri, localizado na Vila São Marcos entre os municípios de Uruguaiana e Itaqui. 

Wang et al. (2005), utilizando MDE’s adquiridos pelo programa espacial da 

NASA SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com resolução espacial de 90 

metros, realizou o cálculo da área e volume do reservatório de Três Gargantas, no 

município de Chongqing na China. Como resultado a superfície do espelho d’água do 

reservatório na cota de 175 m apresentou uma diferença de apenas 7 km², ou 0,6% 

da área total. É importante destacar que a Barragem de Três Gargantas é a segunda 

maior represa do mundo e suas grandes dimensões possibilitam que utilizando MDE’s 

com resolução espacial de 90 metros seja possível obter-se resultados satisfatórios. 

4.3.2 Imagens Landsat 8 - OLI e Sentinel 2B - MSI 

Com os polígonos identificados pelo realce de bordas aplicado nas imagens, o 

software ArcGIS 10.4.1 possibilita o cálculo de área dos mesmos. Com a geração das 

curvas de nível foi realizado o cálculo de profundidade dos reservatórios. 

Com esses dois dados de profundidade e área foi possível calcular o volume 

dos reservatórios identificados pela equação 4: 

                                             V = H × 𝑆𝛼                                                     (4) 

 

O coeficiente de forma 𝛼 varia de acordo com o formato do terreno onde se 

encontra a bacia hidráulica de cada reservatório, por motivos que a elevação na região 

varia entre plano e ondulado (Figura 20). 

Para os dados calculados da imagem Sentinel 2B – MSI, o município com o 

maior número de reservatórios identificados foi Uruguaiana, com 565 reservatórios, 

seguido de Alegrete (537), Itaqui (266) e Quaraí com 149 reservatórios. O volume 

mínimo encontrado foi de 106 m³, ao passo que o maior volume encontrado foi de 

245.210.606 m³, totalizando um volume disponível de 2.814.217.724,04 m³ para toda 

a área de estudo.  
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Figura 20 - Elevação da área de estudo 

 

Fonte: Autor  

Para os dados calculados da imagem Sentinel 2B – MSI, o município com o 

maior número de reservatórios identificados foi Uruguaiana, com 565 reservatórios, 

seguido de Alegrete (537), Itaqui (266) e Quaraí com 149 reservatórios. O volume 

mínimo encontrado foi de 106 m³, ao passo que o maior volume encontrado foi de 

245.210.606 m³, totalizando um volume disponível de 2.814.217.724,04 m³ para toda 

a área de estudo.  

As profundidades dos reservatórios variam de 2 a 49 metros, com uma média 

de 11 metros. Para imagem Landsat 8 – OLI, o município com o maior número de 

reservatórios identificados também foi Uruguaiana (481 reservatórios). No entanto, os 

valores são menores em comparação ao encontrado pela imagem Sentinel 2B – MSI.  

Na sequência identifica-se Alegrete com 444 reservatórios, Itaqui com 290 e Quaraí 

com 112 reservatórios. O volume mínimo encontrado foi de 347,9 m³ e o maior de 

255.897.861 m³, totalizando um volume disponível de 2.368.035.417,17 m³ para toda 

a área de estudo.  As profundidades dos reservatórios variam de 2 a 59 m com uma 

média de 9,23 metros (Tabela 7).  
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Tabela 7 - Caracterização volumétrica para Landsat 8 – OLI e Sentinel 2B - MSI  

Resultados Landsat 8 –OLI Sentinel 2B-MSI 

Volume mínimo 347,9 m³ 106 m³ 

Volume máximo 255 mihlões m³ 245 mihlões m³ 

Volume disponível 2.3 bilhoes m³ 2.8 bilhoes m³ 

Alturas 2 - 59 m 2 - 49 m 
 
Fonte: Autor 

Devido à grande variabilidade entre áreas em função dos diferentes métodos 

de análise fez-se necessário a proposta de uma classificação que contemplasse todos 

os resultados obtidos nos métodos aplicados (Tabela 8). A Tabela 8 apresenta cinco 

classificações de reservatórios, muito pequenos, pequenos, médios, grandes e muito 

grandes para área de superfície (m²), profundidade (metros) e volume de água (m³) 

dos reservatórios.  

Tabela 8 - Classificação de reservatórios proposta para a área estudada 

Classificação Área m² Profundidade m Volume m³ 

Muito 
Pequenos 

266 – 275.000 1 -20 106 – 2.950.000 

Pequenos 275.001 – 912.000 11 -20 2.950.001 – 12.500.000 

Médios 912.001 – 3.050.000 21 -30 12.500.001 – 40.600.000 

Grandes 3.050.001 – 8.400.000 31 -40 40.600.001 – 98.000.000 

Muito 
Grandes 

8.400.001 – 22.567.000 41 -50 98.000.001 – 545.000.000 

 
Fonte: Autor 

4.4 DEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CALCULADAS PARA SENTINEL 2B – MSI E 

LANDSAT 8 – OLI 

Tendo estabelecida a distribuição espacial dos reservatórios para os municípios 

de Alegrete, Itaqui, Quaraí e Uruguaiana, os dados para capacidade volumétrica, área 

de superfície e altura foram transformados em equações log, para posterior validação 

dos resultados. 

A Figura 21 mostra a correlação entre logaritmos de altura e volume, sendo 

altura variável independente e volume variável dependente para imagem Sentinel 2B 

– MSI (Figura 21A) e Landsat 8 – OLI (Figura 21B). Em ambos casos, as variáveis 
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são positivamente correlacionadas. Quanto maior a profundidade dos reservatórios 

maior será o volume armazenado por eles (MESSAGER, 2016). Para imagem Sentinel 

2B – MSI, os dados apresentam uma correlação linear significativa forte, explicando 

64% dos dados observados. Já para imagens Landsat 8 – OLI (Figura 17B), há uma 

correlação linear significativa forte. O modelo explica 84% dos casos observados. Isso 

deve-se em função da menor variabilidade na identificação dos reservatórios por 

imagens Landsat 8 - OLI 8. Ao passo que a imagem Sentinel 2B - MSI identificou um 

maior número de reservatórios com áreas menores, tornando a variabilidade de altura 

e do volume armazenado maior, fazendo com que o modelo gerado explique menos 

a relação dos dados. 

Figura 21 - Dependência espacial Profundidade e Volume – Identificação 
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Fonte: Autor 

Os dados de erro padrão de estimativa (Tabela 9) de 0,4843 para a imagem 

Sentinel 2B - MSI, e 0,3803 para imagens Landsat 8 – OLI, demonstra que a estimativa 

dos dados Landsat 8 – OLI são mais precisos em função da baixa variabilidade das 

áreas identificadas. Isso deve-se em função da fraca dependência entre variáveis, 

aliado a variabilidade do coeficiente de formas das bacias dependendo da estrutura 

geomorfológica do terreno (TONELLO et al, 2006). O teste t e análises de correlação 

de Pearson indicaram uma correlação positiva perfeita entre as duas variáveis com 

valor de igual a p <0,0001 para imagem Sentinel 2B – MSI e Landsat 8 – OLI. 
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Tabela 9 - Resumo estatístico para as variáveis Profundidade e Volume  

Imagens R R² R² Ajus 
Erro 

Padrão 
Estimativa 

Coeficientes 
Erro 

Padrão 
t P 

Sentinel 
2B- MSI 

0,8049 0,6479 0,6478 0,4843 
y0 -0,6692 0,0454 -14,752 <0,0001 
a 2,6341 0,0451 58,4296 <0,0001 

Landsat 8 
-OLI 

0,9165 0,8399 0,8398 0,3803 
y0 -0,3131 0,0227 -13,7951 <0,0001 

a 2,4653 0,0249 98,9502 <0,0001 

Fonte: Autor 

A Figura 22 mostra a correlação entre logaritmos de área e altura, sendo área 

variável independente e a profundidade a variável dependente para imagem Sentinel 2B 

– MSI (Figura 22A) e Landsat 8 – OLI (Figura 22B). Para imagem Sentinel 2B – MSI, os 

dados apresentam uma correlação linear significativa moderada, explicando 41% dos 

dados observados. Já para imagens Landsat 8 – OLI, há uma correlação linear 

significativa forte. O modelo explica 64% dos casos observados.  

Figura 22 - Dependência espacial Área e Altura – Identificação 
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Fonte: Autor 

Os dados de erro padrão de estimativa (Tabela 10) de 0,1908 para a imagem 

Sentinel 2B - MSI, e 0, 2092 para imagens Landsat 8 – OLI, demonstra que a estimativa 

dos dados Landsat 8 – OLI são mais precisos apesar de não haver correlação entre as 

variáveis. Isso deve-se em função da menor variabilidade na identificação dos 

reservatórios por imagens Landsat 8 - OLI 8. Ao passo que a imagem Sentinel 2B - MSI 

identificou um maior número de reservatórios com áreas menores, tornando a 

variabilidade de altura e do volume armazenado maior, fazendo com que o modelo gerado 

explique menos a relação dos dados (MCCUEN, 2016). O teste t e análises de correlação 
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de Pearson indicaram uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis com valor 

de igual p <0,0001 apenas para imagens Landsat 8 – OLI. 

Tabela 10 - Resumo estatístico para as variáveis Área e Altura - Identificação 

Imagens R R² R² Ajus 
Erro 

Padrão 
Estimativa 

Coeficientes 
Erro 

Padrão 
t P 

Sentinel 
2B- MSI 

0,6439 0,4146 0,4143 0,1908 
y0 -0,0207 0,0278 -0,7434 0,4573 

a 0,2537 0,007 36,2479 <0,0001 

Landsat 8 -
OLI 

0,806 0,6496 0,6494 0,2092 
y0 -0,8968 0,0299 -29,9709 <0,0001 

a 0,4433 0,0075 58,8123 <0,0001 

Fonte: Autor 

A Figura 23 mostra a correlação entre logaritmos de área e volume, sendo área a 

variável independente e volume variável dependente para imagem Sentinel 2B – MSI 

(Figura 23A) e Landsat 8 – OLI (Figura 239B). Em ambos casos as variáveis são 

positivamente correlacionadas e apresentam uma correlação linear significativa forte. 

Quanto maior a área dos reservatórios, maior é o volume armazenado por eles. Para 

imagem Sentinel 2B – MSI, o modelo explica 94% dos dados observados. Já para 

imagens Landsat 8 – OLI, o modelo explica 95% casos observados. Isso deve-se em 

função da dependência entre variáveis, quanto maior a área, maior será o volume 

suportado pelos reservatórios. 

Os dados de erro padrão de estimativa (Tabela 11) de 0,2092 para a imagem 

Sentinel 2B - MSI, e 0,1908 para imagens Landsat 8 – OLI, demonstra que a estimativa 

dos dados Landsat 8 – OLI são mais precisos, ou seja, menos pontos estão distanciados 

da reta. O teste t e análises de correlação de Pearson indicaram uma correlação positiva 

perfeita entre as duas variáveis com valor de igual a p <0,0001 para imagem Sentinel 2B 

– MSI e Landsat 8 – OLI.  

Tabela 11 - Resumo estatístico Área e Volume – Identificação 

Imagens R R² R² Ajus 
Erro 

Padrão  
Estimativa 

Coeficientes 
Erro 

Padrão 
t P 

Sentinel 
2B- MSI 

0,975
5 

0,9516 
0,951

5 
0,2092 

y0 -3,8968 0,0299 -130,228 <0,0001 

a 1,4433 0,0075 
191,477

2 
<0,0001 

Landsat 8 
-OLI 

0,972
3 

0,9453 
0,945

3 
0,1908 

y0 -3,0207 0,0278 -108,575 <0,0001 

a 1,2537 0,007 
179,110

3 
<0,0001 

Fonte: Autor 
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Figura 23 - Dependência espacial Área e Volume - Identificação  
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Fonte: Autor 

Os resultados obtidos na identificação automática dos reservatórios foram 

significativamente bons, os erros encontrados e as variações de áreas, alturas e 

volumes devem-se principalmente a resolução espacial das imagens coletadas.  

O uso de imagens Sentinel 2B -MSI identificou um número maior número de 

reservatórios, todavia, apresentou desempenho menor quando analisado 

estatisticamente. Imagens Landsat 8 – OLI, apresentou melhores resultados 

estatísticos, em função da menor variabilidade na identificação dos reservatórios. Isso 

está diretamente relacionada a sua resolução espacial de 30 metros.  

Os dados gerados para a imagem Landsat 8 - OLI também foram 

expressivamente bons, levando em consideração a sua resolução espacial de 30 

metros as áreas identificadas demonstraram um comportamento estatístico coerente, 

embora, tenha classificado muitas áreas de forma equívoca, contabilizando um 

número expressivo de reservatórios não reais. Por outro lado, durante a classificação, 

as áreas de águas rasas cobertas por vegetação flutuante foram classificadas como 

zonas úmidas, mas onde a vegetação aquática foi submersa, a área foi classificada 

como água, o que também pode ter contribuído para o erro.  

Para fins de compreensão geral das avaliações dos recursos hídricos, o uso de 

resolução de 30 metros é justificável em função do seu baixo custo. O método é de 

fácil manuseio e consome menos tempo em comparação com outros métodos 

comumente usados para estimar as capacidades do reservatório. O método apresenta 
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boa aplicabilidade para a equação geral, que estima as capacidades dos reservatórios 

entre 10%-15% sob previsões (LAWRENCE, 2004).  

A variação de constantes entre essas relações deve-se principalmente às 

diferentes condições climáticas em que as imagens foram selecionadas, ou seja, as 

três situações escolhidas para a análise (épocas de estiagem, épocas de cheia e 

épocas de uso intenso de água para irrigação). Porém, a semelhança dos resultados 

entre as imagens Landsat 8 – OLI e Sentinel 2B -MSI torna possível que as variáveis 

características dos reservatórios como área, altura e volume possam ser obtidas a 

partir de dados de satélite e mapas topográficos, sem necessariamente realizar um 

levantamento de campo. 

4.5 DEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CALCULADAS PARA OS MODELOS TIN – 

SRTM E TIN - ALOS - PALSAR 

 Da mesma forma foi realizada uma regressão para os dados gerados pelos 

modelos TIN a partir de dados SRTM e ALOS-PALSAR. A Figura 24 mostra a 

correlação entre logaritmos de altura e volume, sendo altura a variável independente 

e volume a variável dependente para dados ALOS-PALSAR (Figura 24A) e SRTM 

(Figura 24B). Em ambos os casos as variáveis são positivamente correlacionadas e 

apresentam uma correlação linear significativa forte. Quanto maior a altura dos 

reservatórios, maior é o volume armazenado por eles. Para dados ALOS-PALSAR, o 

modelo explica 39% dos dados observados. Já dados SRTM, o modelo explica 52% 

casos observados. Isso deve-se em função da fraca dependência entre variáveis 

(TONELLO et al, 2006). 
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Figura 24 - Dependência espacial Profundidade e Volume - Detecção  
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Os dados de erro padrão de estimativa (Tabela 12) de 0,7401 para os dados 

ALOS – PALSAR demonstra a grande variabilidade das áreas encontradas. Da 

mesma forma os dados do modelo SRTM também demonstram que o modelo traz 

algumas falhas de elevação subestimando áreas, isto também é observado no erro 

padrão da estimativa que também foi elevado 0,6978. O teste t e análises de 

correlação de Pearson indicaram uma correlação positiva perfeita entre as duas 

variáveis com valor de igual a p <0,0001 para imagem PALSAR e SRTM (Tabela 7).  

Tabela 12 - Resumo estatístico Profundidade e Volume - Detecção  

TIN R R² R² Ajus 
Erro Padrão  
Estimativa 

Coeficientes 
Erro 

Padrão 
t P 

ALOS - 
PALSAR 

0,391 0,391 0,3906 0,7401 
y0 3,0025 0,0828 36,2736 <0,0001 

a 2,4623 0,0791 31,1175 <0,0001 

SRTM 0,528 0,528 0,5277 0,6978 
y0 3,3772 0,0583 57,8996 <0,0001 

a 2,2243 0,0591 37,6059 <0,0001 

Fonte: Autor 

A Figura 25 mostra a correlação entre logaritmos de área e altura, sendo área 

independente e altura variável dependente para dados ALOS-PALSAR (Figura 25A) 

e SRTM (Figura 25B). Em ambos casos as variáveis são positivamente 

correlacionadas, e uma correlação linear significativa moderada. Para dados ALOS-

PALSAR, o modelo explica 35% dos dados observados. Já para dados SRTM o 

modelo explica 55% dos casos observados. 
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Figura 25 - Dependência espacial Área e Altura- Detecção  
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Fonte: Autor 

Os dados de erro padrão de estimativa (Tabela 13) de 0,2204 para os dados SRTM 

é maior do que o erro para dados ALOS-PALSAR. O teste t e análises de correlação de 

Pearson no intervalo de confiança de 95% indicaram que as variâncias das duas variáveis 

são iguais (p < 0,0001) o que significa que as áreas e alturas estão correlacionados no 

modelo SRTM, já para o modelo ALOS – PALSAR. O t -teste e análises de correlação de 

Pearson no intervalo de confiança de 95% não indicou correlação entre as variáveis 

analisadas 

Tabela 13 - Resumo estatístico Área e Altura - Detecção  

TIN R R² R² Ajus 
Erro Padrão  
Estimativa 

Coeficientes 
Erro 

Padrão 
t P 

ALOS - 
PALSAR 

0,5971 0,3565 0,356 0,1932 
y0 -0,0024 0,0357 -0,0668 0,9467 

a 0,2095 0,0073 28,9022 <0,0001 

SRTM 0,7476 0,5589 0,5586 0,2204 
y0 -0,7987 0,0436 -18,3172 <0,0001 

a 0,3522 0,0088 40,0211 <0,0001 

Fonte: Autor 

A Figura 26 mostra a correlação entre logaritmos de área e volume, sendo área 

variável independente e volume variável dependente para dados ALOS-PALSAR 

(Figura 26A) e SRTM (Figura 26B). Em ambos casos as variáveis são positivamente 

correlacionadas, e uma correlação linear significativa forte. Para dados ALOS-

PALSAR, o modelo explica 86% dos dados observados. Já para dados SRTM o 

modelo explica 89% dos casos observados. Isso deve-se em função da dependência 
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entre variáveis, quanto maior a área, maior será o volume suportado pelos 

reservatórios. 

Figura 26 - Dependência espacial rea e Volume - Detecção  
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Fonte: Autor 

A regressão linear demonstrou que o erro padrão de estimativa para o modelo 

SRTM foi de 0,3300 havendo uma dependência entre as variáveis, para o modelo 

ALOS - PALSAR o mesmo foi de 0,3458. O coeficiente de Normalidade W para os 

dados SRTM foi de W= 0,9971, já para os dados ALOS - PALSAR ficou em W=0,9894 

o teste de normalidade dos dados foi significativo para os dois modelos. O teste t e 

análises de correlação de Pearson indicaram uma correlação positiva perfeita entre 

as duas variáveis com valor de igual a p <0,0001 para imagem PALSAR e SRTM 

(Tabela 14). 

Tabela 14 - Resumo estatístico Área e Volume - Detecção  

TIN R R² R² Ajus 
Erro Padrão  
Estimativa 

Coeficientes 
Erro 

Padrão 
t P 

ALOS - 
PALSAR 

0,9312 0,8671 0,867 0,3458 
y0 -0,7571 0,0638 -11,866 <0,0001 
a 1,2869 0,013 99,1739 <0,0001 

SRTM 0,9458 0,8945 0,8944 0,33 
y0 -1,2463 0,0653 -19,0883 <0,0001 

a 1,364 0,0132 103,5032 <0,0001 

Fonte: Autor 

Os modelos utilizados embora não apresentem os mesmos resultados que os 

dados gerados a partir das imagens Landsat 8 –OLI e Sentinel 2B –MSI apresentaram 

bom resultado para a área de estudo, levando em consideração as resoluções 
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espaciais e o número elevado de reservatórios identificados. Embora o Modelo ALOS 

– PALSAR tenha uma melhor resolução isso não resultou em melhores resultados 

estatísticos. Isso deve-se a um grande número de reservatórios pequenos 

identificado, fazendo com que as variáveis área, altura e volume tenham uma maior 

amplitude dos dados, influenciando diretamente nos resultados. Já o modelo SRTM, 

apesar de sua resolução grosseira de 30 metros, torna possível a identificação de 

reservatórios, todavia, esses devem apresentar uma área superior a 1.500 m², já que 

foi a menor área identificada.  

Assim, a partir da comparação de áreas geradas pelos modelos TIN 

percebemos que áreas cobertas com água podem ter sido classificadas como 

vegetação e os erros na contagem de pixels também contribuíram para os erros. 

Crapper (1980), discute o problema similar de estimar áreas contando pixels em 

imagens Landsat 8 – OLI, nas quais, células perimetrais com assinatura espectral 

mista ocorrem influenciando nos resultados gerados. Para Costello (2010), os dados 

estatísticos sobre profundidade oceânica e topografia são frequentemente citadas, 

porém, os métodos derivativos desses resultados raramente são apresentados. Para 

o autor, a menos que seja calculada usando a mesma resolução espacial, as 

estatísticas resultantes não serão estritamente comparáveis, impossibilitando a 

comparação com os dados gerados nesse trabalho. 

 

  



61 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho pautado em avaliar o uso de ferramentas do sensoriamento 

remoto na identificação e determinação da capacidade de armazenamento de 

reservatórios de água doce nos municípios de Alegrete, Itaqui, Quaraí e Uruguaiana 

no Estado do Rio Grande do Sul- Brasil teve seu objetivo alcançado. Os resultados 

alcançados demonstraram o potencial do uso dessas ferramentas na identificação e 

caracterização de recurso hídricos, gerando informações detalhadas da área 

pesquisada, sem a necessidade de realizar pesquisa de campo.  

Para o método de identificação automática de reservatórios utilizando imagens 

multiespectrais os dados obtidos com a imagem Sentinel 2B- MSI foi a que apresentou 

melhor resultado para área de estudo, possibilitando a identificação de 1.517 

reservatórios, aliado a facilidade na identificação de reservatórios menores em 

comparação com as imagens Landsat 8 – OLI. Já para o método de detecção de 

reservatórios através de MDE o modelo ALOS PALSAR identificou 1.510 reservatórios 

para a área de estudo. O modelo possibilitou também a identificação de reservatórios 

de menor capacidade, em comparação com modelo SRTM.O volume médio 

disponível na área de estudo foi de 2,5 bilhões de metros cúbicos.  

Para finalizar sugere-se como trabalhos futuros a aplicação dessa metodologia 

e outras bacias hidrográficas, bem como a necessidade de realizar uma modelagem 

hidrológica para investigar os impactos dos inúmeros reservatórios identificados na 

área de estudo. No entanto, também falta neste trabalho a avaliação do rendimento 

de sedimentos, devido à sua complexidade devido à variabilidade espacial e temporal 

das densidades de massa no armazenamento dos reservatórios. 
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