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RESUMO – Ao longo do tempo a compreensão assertiva das mudanças ambientais é beneficiada 

por informações georreferenciadas derivadas de métodos científicos e de tecnologias de medição 

remota da superfície terrestre. A aplicação de geotecnologias em recursos hídricos assegura 

diagnósticos efetivos em relação às alterações no meio ambiente com impactos nos recursos 

naturais. Esta pesquisa tem como objetivo monitorar o reservatório Poço da Cruz localizado no 

município de Ibimirim, Pernambuco, quanto à detecção de mudanças e estimativas de água para 

estações chuvosa e de seca, de 2005 a 2015. O estudo utiliza imagens de satélites (Landsat-5 e 

Landsat-8), produtos de levantamento aerofotogramétrico com perfilamento a laser (ortoimagens e 

Modelo Digital do Terreno – MDT) e técnicas de geoprocessamento em Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) com emprego do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) na 

avaliação temporal do comportamento hidrológico do reservatório. Os resultados revelam redução 

do volume de água de 0,260 km
3
, equivalente ao rebaixamento de 12,5 m no nível do reservatório; e 

se mostram coerentes com os índices de pluviosidade e ocorrências de seca no período estudado. 

 

ABSTRACT – Over time the assertive understanding of environmental changes is benefited by 

georeferenced information obtained from scientific methods and remote measurement technologies 

of the earth's surface. The application of geotechnologies in water resources ensures effective 

diagnoses in relation to changes in the environment with impacts on natural resources. This research 

aims to monitor the Poço da Cruz reservoir located in the municipality of Ibimirim, Pernambuco, 

regarding the detection of changes and estimates of water for rainy and dry seasons, from 2005 to 

2015. In the study, it is used satellite images (Landsat-5 and Landsat-8), aerophotogrammetric 

survey products with laser profiling (orthoimages and Digital Terrain Model – MDT) and 

geoprocessing techniques in Geographic Information System (GIS) using the Normalized 

Difference Water Index (NDWI) in the temporal evaluation of the hydrological behavior of the 

reservoir. The results reveal reduction in the water volume of 0,260 km
3
, equivalent to the 12,5 m 

depletion at the reservoir level; and are consistent with rainfall rates and drought occurrences in the 

period studied. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A evolução de métodos e instrumentos capazes de mensurar a superfície terrestre de forma 

remota e acurada permite que diversas especialidades da ciência, tais como, recursos hídricos 

incorporem em suas pesquisas o uso de geotecnologias no auxílio à interpretação e à compreensão 

da dinâmica do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis ou não da Terra. Isto porque, a 

crescente procura das águas (superficial e subterrânea) demanda por estudos a partir de ferramentas 

geotecnológicas. As quais possibilitam o entendimento do comportamento de sistemas hídricos e o 

estabelecimento de programas de monitoramento voltados à elaboração de políticas públicas e a 

projetos de aproveitamento hídrico de forma eficaz na qualidade de vida dos habitantes. 

A aquisição de dados geoespacial tem viés em técnicas terrestres de posicionamento e/ou em 

sistemas imageadores aerotransportados: sensores em níveis aéreo (aeronaves tripuladas ou não) e 

espacial (satélites). Ou seja, tecnologias com atributo de geolocalização na geração de informações 

georreferenciadas para diversas finalidades. Diante disso, as geotecnologias podem ser entendidas 

como as novas tecnologias ligadas às geociências e áreas afins. Fazem uso de técnicas, métodos 

científicos e equipamentos vinculados à componente geoespacial. Aplicadas à análise, à exploração, 

à conservação, à gestão e ao estudo dos recursos naturais (FITZ, 2009). E estão presentes em 

diversas pesquisas em recursos hídricos por meio de diferentes escalas e enquadramentos de modo, 

a contribuir na disponibilidade hídrica para as populações atuais e futuras. 

Os recursos naturais e o meio ambiente da Terra estão em contínuas mudanças em resposta à 

evolução natural e às atividades humanas. O entendimento de complexos inter-relacionamentos de 

fenômenos que causam estas mudanças passa por observações de dados geoespaciais confiáveis. A 

observação da Terra via tecnologia de imageamento é uma forma efetiva de coletar informações 

necessárias para monitorar e estudar a dinamicidade de seus fenômenos. A necessidade 

investigativa da pesquisa se justifica pela correta identificação e dimensionamento de corpos de 

águas em períodos distintos de cenários chuvosos e de secas para estudos hídricos. Isso visa 

contribuir para diagnósticos eficientes baseados em geotecnologias, face às mudanças climáticas. 

Em vista desse contexto esta pesquisa utiliza imagens de satélites (Landsat-5 e Landsat-8), 

produtos oriundos de levantamento aerofotogramétrico com perfilamento a laser (ortoimagens e 

MDT) e ferramentas de geoprocessamento em ambiente SIG. Tem como objetivo analisar o 
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comportamento temporal do reservatório Poço da Cruz referente à detecção de mudanças e 

estimativas de água para estações chuvosa e de seca, dos anos de 2005 a 2015.  

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área de estudo abrange o reservatório Poço da Cruz localizado no município de Ibimirim, 

sertão do estado de Pernambuco, distante 335 km da capital – Recife. É administrado pela 

Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), hoje Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS) desde 1957, ano de construção, com as finalidades principais de: 

irrigação, piscicultura e geração de energia. Mais conhecido por açude Engenheiro Francisco 

Sabóia, o reservatório possui profundidade que varia de 37 m a 50 m com capacidade para 504 

milhões/m³ de água. A área da bacia hidrográfica que contribui para o açude tem participação direta 

de onze riachos e quatro rios (BRASIL, 2005); Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo 
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Os períodos chuvosos do Poço da Cruz se concentram no primeiro semestre do ano com 

pluviosidade acentuada nos meses de fevereiro a maio e precipitação reduzida de setembro a 

novembro. Apresenta regime intermitente com períodos de fortes estiagens e alto índice de 

evaporação, com cenários recorrentes de escassez hídrica; Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Monitoramento pluviométrico 

Município Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Ibimirim 

2005 31,6 158 156,2 53,6 80,4 97,8 11,8 40 2 - 3,5 120 

2007 8,2 256 173,4 16,4 148,8 16,5 30,2 11 2,8 - 12,6 2 

2009 29,6 76,7 23,4 243 213,3 36 13,3 24 24,3 3 10,2 76,6 

2011 86,8 107 65,3 94,7 86,2 12,1 6,5 - - - - - 

2013 11,7 - 44 43,4 39,7 3,3 36,3 2,8 - - 15,5 37,3 

2015 - - - - - - - - - - - - 

Custódia 

2005 21,9 85,1 183,5 42,8 86,7 120 15 41 - - - 35 

2007 4,6 251 161,4 93,2 94,5 3,1 - - - - - - 

2009 - - - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - - - 

2013 - - 26 54 38 65 66 5 - 20 37 97,5 

2015 43,5 - - - - - - - - - - - 

Sertânia 

2005 68,4 37,2 176 47,6 11,8 131 30 34 - - - 32,8 

2007 12,9 141 65 101 65,8 9,5 - - - - - - 

2009 16,4 131 34,7 221 188,2 64,3 10 36 - - - 14,3 

2011 144 35,3 59,2 86,7 125,7 - 4,9 - - - - - 

2013 57,9 - 9,5 64,7 27,4 62,1 55,8 2,8 - - - 121 

2015 7,8 - - - - - - - - - - - 

Arcoverde 

2005 29,9 79,5 212,5 24,5 88,8 149 42 80 5,7 - 1,3 121 

2007 0,3 172 287,6 64,7 69,6 114 56,8 92 32 4,1 9,4 19,6 

2009 46,9 88,5 90,2 145 279,7 75 83,7 96 1,8 17 4,8 38,2 

2011 35,9 58,3 42,5 85,3 223,8 64,1 76,2 37 21,2 17 25,3 - 

2013 4 1,5 21 117 61,9 63,3 122 30 11,6 22 9,4 92,3 

2015 0,8 - - - - - - - - - - - 

Fonte: Apac (2019). 

 

2.1 - Materiais empregados 

 

 48 (quarenta e oito) quadrículas de ortoimagens oriundas de levantamento 

aerofotogramétrico, resolução espacial igual a 50 cm, extensão GeoTIFF (.tif), Sistema 

Geodésico de Referência SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas, em sua realização do ano de 2000), projeção UTM (Universal Transversa de 

Mercator), Fuso 24 Sul, data de janeiro de 2015; 

 48 (quarenta e oito) quadrículas do Modelo Digital do Terreno (MDT) provenientes de 

perfilamento a laser aerotransportado, dados altimétricos com erro máximo melhor que 25 
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cm, extensão GeoTIFF (.tif), Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000, projeção 

UTM, Fuso 24 Sul, data de janeiro de 2015; 

 08 (oito) imagens do satélite Landsat-5, sensor TM (Thematic Mapper), bandas (2 e 4), 

resolução espacial igual a um segundo de arco (cerca de 30 m), extensão GeoTIFF (.tif), 

Sistema Geodésico de Referência WGS84 (World Geodetic System 1984), projeção UTM, 

Fuso 24 Norte, datas: 7 de março e 30 de agosto de 2005, 24 de janeiro e 21 de setembro 

de 2007, 14 de fevereiro e 13 de novembro de 2009, e 8 de março e 31 de agosto de 2011; 

 02 (duas) imagens do satélite Landsat-8, sensor OLI (Operational Land Imager), bandas (3 

e 5), resolução espacial igual a um segundo de arco (cerca de 30 m), extensão GeoTIFF 

(.tif), Sistema Geodésico de Referência WGS84, projeção UTM, Fuso 24 Norte, datas: 14 

de abril e 4 de agosto de 2013; 

 01 (uma) licença free trial do ArcGIS Pro; 

  QGIS Desktop 3.0.3 Girona; e 

 Semi-Automatic Classification Plug-in 6.2.2. 

 

2.2 - Procedimentos metodológicos 

 

A obtenção de ortoimagens e MDT se deu a partir do programa Pernambuco Tridimensional 

(PE3D), que disponibiliza produtos do serviço de recobrimento aerofotogramétrico com 

perfilamento a laser do território de Pernambuco de forma gratuita (PE3D, 2019). Procedimentos 

semelhantes foram realizados na aquisição de imagens orbitais (Landsat-5 e Landsat-8), sem custo 

por meio do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, 2019). 

Na etapa de pré-processamento de imagem, utilizou-se o QGIS Desktop 3.0.3 Girona com a 

ferramenta Semi-Automatic Classification Plug-in 6.2.2. Neste caso, realizou-se ajuste para a 

refletância da superfície via correção atmosférica por meio do método Dark Object Subtraction 

(DOS) em relação às imagens do Landsat-5 e Landsat-8. No momento seguinte, empregou-se o 

ArcGIS Pro para subsidiar técnicas de geoprocessamento: 

 

 Mosaico de imagens: realizou-se a integração das quarenta e oito quadrículas (ortoimagens 

e MDT) referentes ao mosaico de cada produto, em SIRGAS2000, projeção UTM, Fuso 24 

Sul; 
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 Vetorização de objeto: procedeu-se no mosaico ortoimagem determinação de elemento 

vetorial do açude Poço da Cruz, de primitiva geométrica polígono, na delimitação do limite 

de massa de água; 

 Transformação de sistema: efetuou-se mudança nas imagens de satélite (Landsat-5 e 

Landsat-8) de referencial geodésico WGS84, projeção UTM, Fuso 24 Norte, para o atual 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), SIRGAS2000, projeção UTM, Fuso 24 Sul; 

 Cálculo do NDWI: empregou-se o Índice de Diferença Normalizada da Água nas imagens 

de satélite (Landsat-5 e Landsat-8) a partir da Equação (1) (MCFEETERS, 1996): 

 

 

NIRGreen

NIRGreen
NDWI




   (1) 

 

Em que:  

Landsat-5: Green = banda 2, e NIR = banda 4; e 

Landsat-8: Green = banda 3, e NIR = banda 5. 

 

 Caracterização de corpos de água: fez-se a delimitação de pixels representativos de água de 

valores positivos, ou seja, NDWI > 0 nas imagens obtidas da etapa anterior; 

 Transformação de dados: executou-se a conversão de origem raster para camada vetorial, 

isto é, da representação dos pixels para a geometria polígono das feições características de 

corpos de águas; 

 Geração de curvas de nível: fez-se a determinação de curvas de nível equidistantes 1 m a 

partir do mosaico MDT; 

 Delimitação temporal da lâmina de água: estimou-se a área de abrangência do açude Poço 

da Cruz para as camadas vetoriais obtidas de imagens (NDWI/Landsat-5 e NDWI/Landsat-

8) e de mosaico ortoimagem, relativo aos anos: 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, e 2015; e 

 Diferença temporal volumétrica: estimou-se a diferença de volume do açude Poço da Cruz 

para períodos anuais em observância ao mosaico MDT e curvas de nível com as camadas 

vetoriais das áreas de abrangência do açude Poço da Cruz ao longo dos anos: 2005, 2007, 

2009, 2011, 2013, e 2015. 
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Após aplicação do NDWI nas imagens de satélites (Landsat-5 e Landsat-8) os resultados 

foram convertidos em elementos vetoriais (polígonos) referentes aos limites do recobrimento do 

reservatório para cada data específica. No passo seguinte, esses elementos vetoriais foram 

sobrepostos aos produtos altimétricos (mosaico MDT e curvas de nível). Isso possibilitou identificar 

a altitude do polígono referente ao limite de massa de água. De forma aproximada, fez-se 

determinação altimétrica do nível do reservatório para cada data de imagens de satélites e, 

igualmente, para o mosaico ortoimagem. Assim, a ideia principal consistiu em um procedimento 

experimental estimado. E a partir dos recursos envolvidos se buscou investigar o comportamento 

temporal hídrico do reservatório Poço da Cruz. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 2 evidencia o monitoramento do Poço da Cruz para períodos chuvosos e de secas a 

partir do Índice de Diferença Normalizada da Água nas imagens de satélite (NDWI/Landasat-5 e 

NDWI/Landasat-8) entre 7 de março de 2005 a 4 de agosto de 2013. E, bem como, da vetorização 

do mosaico ortoimagem de janeiro de 2015. Verifica-se ao longo desses anos, diminuição 

volumétrica do reservatório Poço da Cruz na época mais recente. 
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Figura 2 – Monitoramento do açude Poço da Cruz. 

 

A determinação altimétrica do polígono (lâmina de água) do reservatório Poço da Cruz – 

mediante técnicas (NDWI e vetorização) em imagens (Landsat-5, Landsat-8 e mosaico ortoimagem) 

–, possibilitou estimar o volume de água para períodos distintos anuais via ferramentas de análise 

espacial 3D no ArcGIS Pro; Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Informações obtidas 

(continua) 

Registro Data 
Altitude 

(m) 

Área 

(km
2
) 

Diferença de 

volume (km
3
) 

Situação 

NDWI/Landsat-5 

7 de março de 2005 432 38,505 
0,040 aumento 

30 de agosto de 2005 433 42,429 

24 de janeiro de 2007 431 34,987 
0,033 redução 

21 de setembro de 2007 430 31,662 

14 de fevereiro de 2009 432,5 40,397 
0,042 aumento 

13 de novembro de 2009 433,5 44,453 

8 de março de 2011 430,5 33,279 
0,017 aumento 

31 de agosto de 2011 431 34,987 
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Tabela 2 – Informações obtidas 

(conclusão) 

Registro Data 
Altitude 

(m) 

Área 

(km
2
) 

Diferença de 

volume (km
3
) 

Situação 

NDWI/Landsat-8 
14 de abril de 2013 423 13,382 

0,012 redução 
4 de agosto de 2013 422 11,456 

Mosaico ortoimagem Janeiro de 2015 419,5 7,592 0,260* redução 

*Entre 7 de março de 2005 e janeiro de 2015. 

 

Nota-se na Tabela 2 redução volumétrica igual a 0,260 km
3
 em relação aos períodos inicial e 

final de monitoramento, isto é, entre os anos de 2005 e 2015. O valor equivale a uma diminuição no 

nível da água do reservatório de 12,5 m, com incerteza altimétrica melhor que 25 cm – decorrente 

de perfilamento a laser aerotransportado na geração do MDT. Em geral, os resultados se revelam 

coerentes com os índices de baixa pluviosidade e ocorrências de seca para o intervalo estudado. 

 

4 - CONCLUSÕES 

 

Avanços técnico-científicos e tecnológicos, em termos de métodos e ferramentas de medição 

remota, são impulsionados por interesses voltados: à análise, à exploração, à conservação, à gestão 

e à aquisição de dados da superfície terrestre – ou a um modelo que a represente (físico ou 

matemático). Em especial, à dinamicidade ambiental e aos recursos naturais (renováveis ou não), 

com destaque para os recursos hídricos (superficial e subterrâneo). 

Em vista disso, o uso de dados geoespaciais combinados com técnicas de geoprocessamento 

em SIG oportuniza detecção de mudanças e estimativas de água em reservatório de forma efetiva. 

Como na avaliação temporal do Poço da Cruz para períodos chuvosos e de secas, de 2005 a 2015. 

Nesse intervalo os resultados revelam diminuição do volume de água de 0,260 km
3
 em relação aos 

anos inicial e final de monitoramento. A baixa pluviosidade é apontada como a principal causa. 

Em decorrência das incertezas associadas às curvas cota-área-volume, deve-se buscar 

alternativas para o monitoramento do armazenamento nos reservatórios. Produtos detalhados da 

observação terrestre oriundos de geotecnologias podem ajudar na redução do erro de avaliação do 

volume e do nível da água de reservatórios e, com isso, aumentar a confiabilidade do dado para a 

gestão dos recursos hídricos. Portanto, permite contribuir no gerenciamento de sistemas hídricos de 

forma mais eficaz e no processo de tomada de decisão para que as mudanças climáticas no meio 

ambiente e seus impactos nos recursos naturais possam ser identificados, monitorados e mitigados. 



      

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 10 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de 

Produtividade em Pesquisa (PQ) dos dois últimos autores. 

 

REFERÊNCIAS 

 

APAC. (2019). Agência Pernambucana de Águas e Clima. Sistema de Geoinformação 

Hidrometeorológico de Pernambuco. Disponível em: <http://www.apac.pe.gov.br/sighpe/>. Acesso 

em: 23 jul. 2019. 

 

BRASIL. (2005). Ministério da Integração Nacional. Relatório final do Grupo de Trabalho 

Interministerial para Redelimitação do Semiárido Nordestino e do Polígono das Secas. Brasília, DF, 

p. 33 p. 

 

FITZ, P. R. (2008). Geoprocessamento sem complicação. Oficina de Textos, São Paulo, 160 p. 

 

MCFEETERS, S. K. (1996). “The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the 

delineation of open water features”. International journal of remote sensing, 17(7), pp. 1425–1432. 

 

PE3D. (2019). Pernambuco Tridimensional. Mapeamento do território de Pernambuco. Disponível 

em: <http://www.pe3d.pe.gov.br/mapa.php>. Acesso em: 10 jul. 2019. 

 

USGS. (2019). United States Geological Survey. Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. 

Acesso em: 10 jul. 2019. 

 


