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CURVAS-CHAVE DE SEDIMENTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO PARA O 
RIO SÃO FRANCISCO 

Rita de Cássia Cerqueira Condé 1,2; Jean-Michel Martinez3;  Henrique Llacer Roig2; Walszon 
Terllizzie Araújo Lopes1; Eurides de Oliveira1; Frederico Ernesto Coelho Carvalho4 & Diogo Olivetti2  

ABSTRACT – The conventional hydrological monitoring is limited since it only allows the 
generation of specific information and restricting the observation of the spatial and temporal 
variability of hydrological phenomena. Currently, new technologies are being developed for the 
quantification of sediment discharge, using remote sensing techniques, allowing a synoptic view and 
the generation of series with greater frequency and at low cost. The objective of this work is to 
elaborate and evaluate sediment rating curves with remote sensing and field data for six stations in 
the Middle São Francisco. Based on data collected from suspended particulate material and 
spectroradiometer data measured in the São Francisco River, algorithms were developed to 
estimate suspended particulate material. The reflectance values of MODIS sensor from virtual 
stations created on stretches of São Francisco River, surrounding six sediment stations of ANA, were 
extracted using the MOD3R program and applied to the models for estimating suspended 
particulate material and solid discharge of remote sensing. With the water discharge data from ANA 
stations, and the estimated and measured sediment discharge values of remote sensing and field, 
respectively, rating curves of remote sensing and field sediments were designed. The results show 
that the sediment rating curves from remote sensing are robust and representative of the sediment 
dynamics that occur in the Middle São Francisco. The use of remote sensing made it possible to 
obtain data greater frequency at a much lower cost, and much more representative of flow´s range 
of values that occur in the São Francisco River. The sediment rating curves at ANA stations have, in 
general, the lowest mean absolute deviation than the remote sensing curves. However, the low 
number of measurements and the flow range that they reach make the curves less representative.  

Palavras-Chave – Descarga Sólida em Suspensão; Sensor MODIS; Rio São Francisco. 

 INTRODUÇÃO 

A Bacia do Rio São Francisco (BRSF) sofreu alterações significativas no uso e ocupação do solo desde 
os meados do século XIX, e tem se intensificado nas últimas décadas, o que tem provocado mudanças na 
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dinâmica do transporte dos sedimentos da Bacia. As inúmeras e complexas modificações decorrentes da 
alteração do uso e ocupação do solo, seja a retenção de grande parte da carga de sedimentos (Qs) nos 
reservatórios das barragens no médio-baixo RSF, seja o aumento de sedimentos em decorrência da 
intensificação do uso do solo, precisam ser quantificadas. A Agência Nacional de Águas (ANA) possui 470 
estações sedimentométricas no Brasil, sendo 53 estações na BRSF (ANA, 2020).  Entretanto, o 
monitoramento necessita ainda ser aprimorado e ampliado, tendo em vista a baixa densidade de estações 
em algumas regiões, a baixa frequência de coleta (quatro a seis amostragens anuais), o alto custo de 
instalação, operação e manutenção das estações e grande extensão desta bacia. Pode-se dizer que estes 
problemas se aplicam a todas as bacias nacionais. 

O monitoramento hidrológico convencional é limitado, pois permite apenas a geração de informações 
pontuais, restringindo a observação das variabilidades espacial e temporal dos fenômenos hidrológicos (visão 
sinóptica). Atualmente, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para a quantificação da descarga sólida 
(Qs) utilizando técnicas de sensoriamento remoto (SR). O uso de técnicas de SR para medição de Qs, seja de 
sensores a bordo de satélites (Condé et al., 2019; Villar et al., 2013) e Drones (Olivetti, 2020) ou aviões 
demonstram potencial para determinações qualitativas e quantitativas dos sedimentos, permitindo uma 
visão sinóptica dos sedimentos suspensos nas águas superficiais dos corpos hídricos. Essa tecnologia oferece 
um meio eficiente e econômico de estudar problemas de qualidade de água e permite o monitoramento 
contínuo de grandes áreas em curto período de tempo (Karabulut e Ceylan, 2005). 

O SR ótico na região espectral visível e do infravermelho próximo tem sido usado para estimar vários 
parâmetros de qualidade da água (Song et al. 2014). De acordo estes autores, o material em suspensão (MPS) 
total é espacialmente heterogêneo e uma visão sinóptica de sua concentração é muito difícil de obter usando 
apenas uma rede de monitoramento in situ. A abordagem de um mapeamento ideal do MPS seria uma 
combinação de SR, medições in situ e modelagem de qualidade de água. Em anos recentes, estudos 
demonstram que os dados de satélite oferecem cobertura global diária, tais como os obtidos pelos sensores 
do MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer - MODIS) que são apropriados para o 
monitoramento da concentração de material particulado em suspensão (MPS) em grandes rios, tais como da 
bacia Amazônica (Martinez et al., 2009; Villar et al., 2013; Mangiarotti et al. 2013; Latrubesse et al., 2017).  

O Projeto SO-HYBAM (parceria ANA-IRD-UnB) desenvolveu inicialmente metodologias para a 
quantificação da MPS utilizando SR na Bacia Amazônica (Martinez et a.l, 2009; Villar et al., 2013). Essa 
metodologia vem sendo aplicada com sucesso em reservatórios da Região Nordeste (Ventura, 2013), no 
reservatório da UHE Itaipu (Piscoya et al., 2014) e na Bacia do Rio Paranapanema (Condé et al., 2019), no 
âmbito do Projeto Monitoramento Espacial Hidrológico em Grandes Bacias “MEG – HiBAm”, numa parceria 
da ANA e o IRD, que inclui o monitoramento automatizado no HidroSat (www.hidrosat.ana.gov.br). 

No que tange a BRSF já foram realizados diversos estudos sobre sedimentos utilizando desde técnicas 
de sensoriamento remoto (Reis, 2002), de modelagem (Creech, 2015) até baseadas nas técnicas de 
amostragem in situ (Lima et al, 2001; Medeiros et al., 2011). Com base nestes estudos verifica-se a 
necessidade de um aprimoramento, atualização e caracterização do transporte de sedimentos da calha 
principal da BRSF. 
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 OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo elaborar e avaliar curvas-chave de sedimentos com dados de 
sensoriamento remoto e de campo para seis estações do Médio São Francisco. Os dados de sensoriamento 
considerados são as imagens dos sensores espaciais MODIS, e serão usados em conjunção com os dados 
hidrológicos convencionais da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) mantida pela ANA. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Bacia do Rio São Francisco 

A Região Hidrográfica do São Francisco cobre uma área de cerca de 640 mil km2 (7,5 % do Brasil) e 
abrange sete Unidades Federativas: Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e 
Sergipe. O RSF nasce na serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessa os Estados da Bahia e Pernambuco e 
faz divisa entre os Estados de Alagoas e Sergipe, percorrendo cerca de 2,8 mil km até desaguar no Oceano 
Atlântico (ANA, 2012). 

3.2 - Trabalhos de campo 

 Foram realizadas duas campanhas de campo entre Pirapora-Barreiro/MG a Barra/Bahia, uma na 
estação chuvosa (17 a 25/11/2016), e outra na estação seca, (14 a 25/08/2018), onde foram realizadas 
medições sedimentométricas e espectroradiométricas. Foram utilizados os amostradores US D-49 e US DH-
59 para coleta de amostra (superfície, 50 e 75% de profundidade da vertical no meio da seção e integrada 
pelo Método Igual Incremento de Descarga -IID) para determinação da concentração de MPS. As medições 
espectroradiométricas de radiância e irradiância foram realizadas utilizando três espectrômetros TriOS 
hiperespectrais (350 – 950 nm) – RAMSES, sendo dois radiômetros RAMSES-ARC, para medição da radiância, 
e um radiômetro RAMSES-VIS, para medição da irradiância (iluminação incidente).  A partir dos dados 
adquiridos pelos espectroradiométricos, foi utilizado o programa MSDA para cálculo da reflectância. 

3.3 - Aquisição e processamento das imagens de sensoriamento remoto 

Foram adquiridos os produtos compostos de reflectância da superfície (Nível 2) MOD09 e MYD09 das 
imagens do sensor MODIS a bordo dos satélites TERRA e AQUA, que oferecem cobertura em tempo de 
aquisição diária e são corrigidos dos efeitos atmosféricos e georreferenciados. As imagens MOD09Q1 e 
MYD09Q1 (resolução espacial de 250 m) foram utilizadas para analisar as bandas radiométricas do vermelho 
e do infravermelho e são composições de oito dias que consistem na análise pixel por pixel de imagens diárias 
adquiridas durante oito dias e da seleção dos pixels de melhor qualidade (com menor cobertura de nuvens e 
a melhor geometria de aquisição).  

Foram criadas seis estações virtuais nas proximidades das seis estações convencionais da ANA 
selecionadas para o trabalho: Cachoeira da Manteiga (4221.0000), São Romão (4320.0000), São Francisco 
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(4420.0000), Carinhanha (4529.8000), Gameleira (4603.5000) e Morpará (4636.0000). Para criação das 
estações virtuais foram definidos polígonos no RSF de cerca de 5 km de comprimento ao longo do RSF para 
recorte e processamento das imagens de satélite MODIS. Para o processamento automático das imagens foi 
utilizado o programa MOD3R (MODIS Reflectance Retrieval over Rivers) que identifica e elimina os pixels das 
imagens MODIS misturados entre a água e as margens dos rios (Martinez et al.,2009). 

3.4 - Elaboração de curva de calibração reflectância e concentração de MS 

Os dados de reflectância de campo medidas (sem a influência da atmosfera) foram utilizados para 
obtenção de uma curva de calibração por meio de sua comparação com os dados de qualidade de água 
(MPS). Para estimativas da MPS foram utilizados dois algoritmos, um calibrado para baixas concentrações 
com a banda do vermelho e utilizando o modelo desenvolvido por Nechad et al. (2010), e outro para altas 
concentrações, utilizando a banda do infravermelho. Para a região intermediária, na faixa entre médias a 
altas concentrações, foi aplicado o procedimento de suavização apresentado por Han et al. (2016).  

A partir dos dados de campo de superfície, profundidade e integrada foi elaborada a equação 
relacionando dados de concentração de superfície d’água obtidos por SR e dados de concentração integrada. 
A obtenção dos dados de concentração de SR integrada nas estações virtuais possibilitou a validação do 
algoritmo com os dados de campo das estações convencionais da ANA. 

3.5 - Estimativa da concentração de MS e descarga sólida em suspensão 

Os algoritmos desenvolvidos no item anterior foram aplicados aos valores de reflectância MODIS, 
obtendo-se uma série temporal de 19 anos (2000 a 2019) de MPS com dados de oito em oito dias de MPS de 
SR para cada estação virtual. Para cálculo das estimativas da descarga sólida em suspensão (QSS) e obtenção 
de série temporal foi utilizada a seguinte equação (Carvalho, 2008): 

Qss=0,0864*Q*C (Equação 1) 
onde: Qss – carga sólida em suspensão (t/d); Q – Descarga líquida (m3/s) e C – Concentração de MPS (mg/L). 
A equação (1) foi aplicada aos dados de MPS obtidos no campo, da rede sedimentométrica da ANA, e aos 
dados de MPS obtidos por sensoriamento remoto. Desta forma, foram obtidas séries de 19 anos de descargas 
sólidas de SR (QssSR) e de campo (QssANA). 

3.6 - Elaboração de curvas-chave de sedimentos 

 Para estimativa da Qss foram elaboradas curvas-chave de sedimento de SR e de campo para as seis 
estações selecionadas no Médio São Francisco. A planilha “análise e elaboração de curva-chave” da ANA foi 
utilizada como modelo para elaboração de uma planilha para análise e elaboração da curvas-chave de 
sedimentos, onde foram adicionados os cálculos dos RSME e do coeficiente Nash-Sutcliffe (NSE). Inicialmente 
foram utilizadas as equações de regressão não-lineares e lineares entre Q (variável dependente) e Qss 
(variável independente) para testar diversas equações (potencial, polinomial e linear). Os coeficientes das 
equações foram otimizados, separadamente, utilizando a ferramenta SOLVER do EXCEL visando a obtenção 
da menor somatória dos desvios médios absolutos, do menor RSME e do maior coeficiente Nash-Sutcliffe. 
Para seleção das melhores curvas foram avaliados o desvio médio (DM), o RSME, o coeficiente Nash-Sutcliffe, 
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a distribuição geral dos desvios (negativos e positivos), a aderência da curva ao comportamento das medições 
e a distribuição dos desvios no tempo e por faixa de vazão. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os parâmetros das melhores curvas-chave de sedimentos obtidas para as 
estações de SR e para as estações convencionais, respectivamente. Para os dados de SR os melhores ajustes 
foram obtidos com curvas de dois tramos, utilizando o modelo potencial no tramo inferior e o polinomial no 
tramo superior. As Figuras 1a e 1b apresentam, respectivamente, os gráficos da curva de dois tramos e da 
curva simples potencial elaboradas para os dados de sensoriamento remoto da Estação Morpará Virtual.  
Tabela 1. Parâmetros das curvas de sedimento de SR elaboradas para as seis estações virtuais. 

 

Tabela 2. Parâmetros das curvas de sedimento elaboradas para as seis estações convencionais da ANA. 

 
Tendo em vista a alta frequência de aquisição dos dados de SR (oito em oito dias) e a duração e 

extensão da série, foram obtidos muitos dados de QssSR em vazões altas, sendo possível observar uma 
mudança de comportamento da QssSR (Figuras 1a e 1b) no tramo alto da curva, com uma tendência da QssSR 
ficar constante ou diminuir com o aumento das vazões. Observando-se o perfil transversal das seções das 
estações da ANA nos dias com maiores vazões com medições de SR, verifica-se que o RSF alcançou o seu leito 
de inundação (leito maior), ocorrendo uma mudança de velocidade das águas, o que explica a mudança de 
comportamento do fluxo de sedimentos nas altas vazões. 

Faixa de 
Vazão

Qmín e Qmáx

Desvi
o 

Médio
RSME

Desvios 
Negativos/
Positivos

Medições

a b c (m3.s-1) (%) (t.dia-1) (%)/(%) (nº)

5,7379 1,0774 - 194 a 400
0,0012 18,0650 -5624,2 401 a 5097
0,0238 1,9201 - 194 a900
-0,0023 39,4340 -22415,0 901 a 5669
0,0275 1,8544 - 237 a 1300
-0,0026 41,6470 -33411,0 1301 a 8776
0,0777 1,6889 - 237 a 1500
-0,0045 56,7660 -57050,0 1501 a 8448
0,0023 2,1326 - 358 a 1400
-0,0030 40,4510 -39208,0 1401 a 7739
0,0009 2,2427 - 350 a2800
-0,0035 44,0250 -47057,0 2801 a 8838

26/02/2000 a 
05/08/2019

68 12709 0,77 52/48 799
Morpará
Virtual

13/03/2000 a 
27/12/2018

78 11690 0,84 42/58 797
Gameleira

Virtual

05/03/2000 a  
30/09/2018

116 13336 0,84 39/61 566
Carinhanha

Virtual

26/02/2000 a 
24/10/2019

144 9621 0,87 41/59 620
 São Franc.

Virtual

05/03/2000 a  
25/01/2014

272 9825 0,81 28/72 620
São Romão

Virtual

Estação
Coeficientes das Equações

Potenciais e Polinomiais
Período de 

Validade
 da Equação

Coef.
Nash-

Sutcliff
e

05/03/2000 a 
16/10/2019

340 6.974 0,80 37/63 566,0
Cach. Mant. 

Virtual

Faixa de 
Vazão

DM RSME
 Desvios 
Neg./Pos

Medições

a b (m3.s-1) (%) (t.dia-1) (%)/(%) (nº)

Cach. Manteiga 0,00190 2,2250 13/11/2007 a 20/08/2019 208 a 2223 73 10331 0,64 41/59 32
São Romão 0,00010 2,5561 11/02/2007 a16/08/2019 301 a 3184 53 8153 0,86 47/53 34

 São Francisco 0,00001 2,9019 20/02/2000 a 17/04/2019 297 a 3574 58 15357 0,8 50/50 54
Carinhanha 0,00006 2,6021 28/10/2007 a 22/03/2019 383 a 3298 40 4574 0,96 55/45 34
Gameleira 0,00017 2,4331 06/02/2000 a 22/04/2019 451 a 4921 64 15628 0,82 37/63 55
Morpará 0,00020 2,4107 23/02/2000 a 08/10/2018 454 a 3553 38 6914 0,83 37/63 43

Coeficientes da 
Equação Potencial

Período de 
Validade

 da Equação
Estação

Coeficiente
 Nash-

Sutcliffe
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A análise dos gráficos de desvios absolutos médios versus tempo mostrou para todas as estações 
virtuais uma mudança de tendência no início de 2014 (Figura 1d). A mudança de tendência no primeiro 
trimestre de 2014 está relacionada à ocorrência de valores de precipitação abaixo da média histórica na BRSF 
o que, ano após ano, desde 2012, tem resultado em uma redução significativa das vazões afluentes aos 
reservatórios das hidrelétricas da bacia e diminuição da vazão no RSF.  

Figura 1. Exemplos de gráficos elaborados com os dados de QssSR e Q para elaboração e seleção da melhor curva-chave 
de sedimentos de SR para a estação virtual Morpará. 1a Gráfico Q versus Qss, na escala logarítmica utilizando curva de 
dois tramos (modelos polinomial e potencial). 1b. Gráfico Q versus Qss na escala logarítmica utilizando o modelo 
potencial; 1c Gráfico desvio da Qss versus Q para análise da distribuição dos desvios por faixa de vazão da curva de dois 
tramos.1d. Gráfico desvio da Qss versus tempo para análise da distribuição dos desvios no tempo da curva de dois tramos. 

Para os dados de campo das estações convencionais, os modelos potenciais foram os melhores. 
Entretanto, conforme mostram os dados da faixa de valores de vazão (Tabelas 1 e 2), as medições de campo 
foram realizadas em uma faixa de vazão bem mais baixa que os dados de SR. Desta forma, embora a análise 
das equações e curvas propostas demonstrem que o modelo potencial é o mais adequado para os dados de 
campo, a sua aplicação em vazões mais altas que as vazões em que as equações foram elaboradas ocasionará 
em uma sobrestimativa dos valores de QssANA (Figura 1b), uma vez que a curva potencial não considera a 
mudança do Qss quando o rio atinge o seu leito de inundação (Figura 1b).  

A Figura 2a apresenta a curva-chave de sedimentos para os dados de campo da estação convencional 
Morpará. Pela distribuição dos desvios da QssANA no tempo (Figura 2b) observa-se mudança de tendência em 
2006 e 2011, e possivelmente também a partir de 2017. Desta forma, assim como nas estações virtuais, é 
possível diminuir os desvios elaborando-se curvas considerando as tendências encontradas. 
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Figura 2. Gráfico da curva-chave de sedimentos de campo elaborada para a estação convencional Morpará (a) e 
seu gráfico desvio Qss versus tempo mostrando a mudança de tendência das medições de campo (b). 

 CONCLUSÕES 

Os resultados mostram que as curvas-chave de sedimentos de SR elaboradas para as seis estações 
virtuais são robustas e representativas da dinâmica hidrológica e de sedimentos que ocorre no Médio São 
Francisco. O uso de SR possibilitou a obtenção de dados de oito em oito dias a um custo muito mais baixo e 
muito mais representativo da faixa de valores vazão que ocorrem no RSF. Apesar das curvas-chave de 
sedimentos de SR terem desvios mais altos nas vazões mais baixas, estes desvios não irão impactar a 
quantificação das Qss uma vez que a maior parte da carga de sedimentos escoada no decorrer de todo o ano 
hidrológico são observadas no período chuvoso. 

As curvas-chave de sedimentos elaboradas a partir dos dados de campo das estações 
sedimentométricas da ANA possuem, em geral, menores desvios que as curvas de sensoriamento remoto. 
Entretanto, o número de medições e a faixa de vazões que as mesmas alcançam tornam as curvas menos 
representativas, ocorrendo sobre estimativas da descarga sólida nos valores de vazões altas, principalmente 
quando o rio alcança o seu leito maior e há uma tendência de constância ou diminuição da Qss, o que não é 
representado pela curva potencial.  
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