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RESUMO 

Os sistemas naturais e humanos são considerados sistemas integrados, com 

interações complexas e de caráter fortemente multidisciplinar. A abordagem da 

limnologia da paisagem, como um princípio holístico para avaliar as relações 

complexas entre a bacia de captação e o reservatório, é de grande importância na 

produção de diagnósticos consistentes. O modelo de tomada de decisão foi 

produzido por meio de literatura especializada, conhecimento de especialistas, 

Processo Hierárquico Analítico (AHP) e Avaliação Multicritério (MCE). O modelo foi 

desenvolvido para atuar em escala da paisagem, considerando a bacia de captação 

como a escala observacional. Foram selecionados sete critérios (variáveis 

preditoras) para determinar o grau de fragilidade ambiental para o processo de 

eutrofização antrópica em reservatórios tropicais: Variáveis Intrínsecas do 

Reservatório: (1) morfometria (profundidade) e Tempo de Retenção (RT); (2) 

Variáveis Limnológicas: Zona Eufótica e presença de macrófitas de crescimento 

intensivo; (3) Variáveis Antrópicas: Fonte de Poluição Difusa Potencial; e (4) 

Variáveis Hidrológicas: Taxa de Sedimentação e escoamento superficial potencial. 

No processo de ponderação das variáveis, todas as matrizes foram consistentes e 

os especialistas priorizaram o Escoamento Superficial potencial e a Fonte de 

Poluição Difusa Potencial com os principais responsáveis pelo processo de 

eutrofização antrópica. Apesar dos critérios e pesos serem fixos para os 

reservatórios tropicais, existe a possibilidade de ajuste do modelo de acordo com 

situações especiais, já que o modelo é flexível suficiente para ser utilizados em 

outras bacias de captação, com características diferentes e intrínsecas. O modelo 

também é adaptável em função da disponibilidade de base de dados.  

Palavras-chave: Sistema Complexo, Modelo de Tomada de decisão, 

Sensoriamento Remoto, Análise Espacial, Bacia de Captação  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The human and natural systems are integrated systems, with complex interactions 

and a strong multidisciplinary character. The application of landscape limnology, as 

a holistic principle to address the complex relationships between the watershed and 

reservoir, are of great importance to produce consistent diagnoses and predictions. 

The GIS-based model was performed by using literature, expert knowledge, 

Analytical Hierarchy Process (AHP) and Multi-Criteria Evaluation (MCE). The model 

was performed in a landscape scale considering the watershed as the observational 

scale. We selected seven criteria (predictor variables) to assess the environmental 

fragility to human-induced eutrophication in tropical reservoirs: (1) Intrinsic Reservoir 

Variables: morphometry (depth) and Retention Time (RT); (2) Limnological 

Variables: euphotic zone and intensive-growth macrophytes presence; (3) Anthropic 

Variable: Potential Non-Point Source (NPS); and (4) Hydrological Variable: 

Sedimentation Rate and Potential Runoff. In the weighting process, all matrices 

were consistent and the experts prioritized the potential runoff and potential NPS 

criteria as the main drivers of human-induced eutrophication. Although the criteria 

and its weights are considered fixed for any tropical reservoir, it is possible to adjust 

them according to specific situations since the model proposed is flexible enough to 

be used in different watersheds with different and intrinsic characteristics and 

adapted according to the database availability.  

 

Keywords: Complex System, Decision-Making Process, Environmental Fragility, 

Remote Sensing, Spatial Analysis, Watershed  

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I 

Problema Objeto do Estudo ................................................................................... 1 

1. INTRODUÇÃO GERAL ......................................................................................... 2 

2. ÁREA DE ESTUDO .............................................................................................. 5 

2.1 Sistema Cantareira ......................................................................................... 5 

2.2 Sub-bacia do Rio Juqueri ............................................................................... 9 

2.3 Reservatório Paiva Castro ............................................................................. 9 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 13 

3.1 Sistemas Complexos .................................................................................... 13 

3.2 Limnologia da Paisagem .............................................................................. 15 

3.3 Eutrofização – Causas e Efeitos ................................................................. 18 

3.4 Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados aos Recursos 
Hídricos .................................................................................................................. 21 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 24 

 

CAPÍTULO II 

The Conceptual GIS-Based Model: Integrating Landscape Limnology and GIS-

Based Multi-Criteria Evaluation to Assess the Human-Induced Eutrophication 

in Tropical Reservoirs ........................................................................................... 32 

1. INTRODUCTION ................................................................................................. 35 

2. METHOD  ......................................................................................................... 37 

2.1 Elaboration of the Conceptual GIS-Based Model to Assess the 
Environmental Fragility to Human-Induced Eutrophication in Tropical 
Reservoirs ............................................................................................................. 37 

2.2 Criteria Selection ........................................................................................... 39 

2.3 Weighting the Criteria Importance .............................................................. 41 

3. RESULTS  ......................................................................................................... 42 

3.1 The Selected Criteria .................................................................................... 42 



 

 

 

3.2 The Criteria Weights ..................................................................................... 45 

3.3 The Conceptual GIS-Based Model to Assess the Environmental 
Fragility to Human-Induced Eutrophication in Tropical Reservoirs .............. 47 

4. DISCUSSION ...................................................................................................... 57 

5. CONCLUSION .................................................................................................... 58 

6. ACKNOWLEDGMENTS ..................................................................................... 58 

7. REFERENCES .................................................................................................... 58 

 

CAPÍTULO III 

Mapas Temáticos: Espacialização das Variáveis Preditoras e de Variáveis de 

Resposta do Modelo de Tomada de Decisão ...................................................... 66 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 67 

2. MODELAGEM DO RELEVO SUBMERSO ......................................................... 67 

2.1 Levantamento Batimétrico ........................................................................... 67 

2.2 Função de Ajuste das Coordenadas X e Y ............................................... 69 

2.2 Fluxograma do Processo de Modelagem .................................................. 71 

3. PRÉ-PROCESSAMENTOS DAS IMAGENS DE SATÉLITE ............................... 74 

4. MAPAS TEMÁTICOS .......................................................................................... 77 

4.1 Variáveis Preditoras ...................................................................................... 77 

4.1.2 Variáveis Limnológicas ......................................................................... 78 

4.1.3 Variável Antrópica .................................................................................. 83 

4.1.4 Variáveis Hidrológicas ........................................................................... 87 

4.2 Variáveis de Resposta .................................................................................. 90 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 90 

 

CAPÍTULO IV 

Avaliação do Índice de Estado Trófico do Reservatório Paiva Castro (Sistema 

Cantareira) por meio de Sensoriamento Remoto e Campo ............................... 93 

2.1 Área de estudo............................................................................................. 101 



 

 

 

2.2 Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento ...................................... 102 

2.3 Dados empíricos .......................................................................................... 105 

2.4 Geoestatística .............................................................................................. 105 

4. CONCLUSÃO ................................................................................................... 114 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 114 

 

CAPÍTULO V 

Fragilidade Ambiental para o Processo de Eutrofização Antrópica em 

Reservatórios Tropicais: Análise e Validação do Modelo de Tomada de 

Decisão  ....................................................................................................... 120 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 121 

2. MAPA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL PARA O PROCESSO DE 

EUTROFIZAÇÃO ANTRÓPICA NO RESERVATÓRIO DO PAIVA CASTRO ....... 122 

3. VALIDAÇÃO DO MODELO DE TOMADA DE DECISÃO ................................. 128 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 132 

 

 



Capítulo I. Problema Objeto do Estudo  

1 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Problema Objeto do Estudo 



Capítulo I. Problema Objeto do Estudo  

2 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

Com o crescimento humano ocorre o aumento da demanda por espaços e 

recursos, o que leva a uma rápida mudança da cobertura e do uso do solo, 

associada às pressões nos ambientes aquáticos (Asante et al., 2008; Catherine et 

al., 2013). Sendo assim, o crescimento populacional gera respostas contraditórias, 

já que há um aumento da necessidade de aquisição de água de boa qualidade para 

o consumo humano, para atividades econômicas e desenvolvimento, assim como 

leva ao aumento de atividades que geram impactos negativos nos corpos hídricos, 

tais como despejo indiscriminado de resíduos líquidos e sólidos in natura - 

domésticos e industriais, uso e ocupação impróprios, práticas inadequadas de 

agricultura, degradação ambiental e destruição da mata ciliar (Asante et al., 2008; 

Tundisi e Matsumura-Tundisi, 2011). 

Ambientes aquáticos são extremamente vulneráveis aos impactos 

provocados pelas atividades humanas, as quais levam à diminuição da resiliência 

do sistema. O mesmo pode ser observado para os reservatórios, que são criados 

pelo represamento de um rio, formando um sistema cuja hidrodinâmica é 

intermediária entre o lótico e o lêntico. Trata-se de ecossistemas modificados e 

complexos, construídos em resposta às demandas de crescimento econômico. 

Sofrem influências de sua bacia de captação, muitas vezes altamente antropizada, 

as quais refletem em diferentes níveis de impactos (Gibson et al., 2000; Dodds et 

al., 2006), descarga de sedimentos finos (argila, principalmente), causando efeitos 

negativos na biota aquática, já que há aumento do material particulado, redução da 

penetração de luminosidade e aumento da turbidez da água, reduzindo a produção 

primária, aumento da concentração de nutrientes, como nitrogênio e fósforo e a 

proliferação de algumas espécies fitoplanctônicas (Davies-Colley et al., 1992; 

Esteves, 2011; Tundisi e Matsumura-Tundisi, 2011), podendo levar à eutrofização, 

problema central de gestão e manejo em reservatórios. 

A cobertura e uso solo influenciam o escoamento superficial. O escoamento 

superficial é originado nas precipitações. A água chega ao solo e parte dela é 

infiltrada, parte é retirada pelas depressões do terreno e parte escoa pela 

superfície. A taxa de escoamento superficial é fortemente aumentada pela 

impermeabilização do solo e amplifica a capacidade de arraste de nutrientes, 

gerando maiores cargas poluidoras. Áreas antropizadas possuem grande 

porcentagem de áreas impermeabilizadas e também são caracterizadas pela 
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presença de atividades potencialmente poluidoras. A associação deste potencial 

poluidor com a alta taxa de escoamento superficial gera cargas poluidoras difusas 

de grande magnitude, de origens bastante diversificadas (ligações clandestinas de 

esgotos, efluentes de fossas sépticas, abrasão e desgaste das ruas pelos veículos, 

o lixo acumulado nas ruas e calçadas, os resíduos orgânicos de pássaros e animais 

domésticos, atividades de construção, resíduos de combustível, óleos e graxas 

deixados por veículos, entre outros), que são lançadas nos sistemas de drenagem 

gerando preocupações crescentes no contexto do controle da poluição e da 

proteção dos recursos hídricos (Porto, 1998; Paz et al., 2003). 

Segundo Santos et al. (1999) a perda de sedimentos e nutrientes por 

escoamento superficial é uma fonte importante de poluição por cargas difusas, as 

quais podem comprometer seriamente a qualidade dos mananciais pelo 

carreamento de compostos de natureza tóxica e nutrientes, principalmente o 

nitrogênio e fósforo, levando ao processo de eutrofização antrópica.  

Ao abordarmos a questão da eutrofização, devemos fazê-lo por meio de 

uma abordagem multidisciplinar, já que encontramos uma grande variedade de 

fatores e processos físicos, químicos e biológicos que se inter-relacionam (sistemas 

complexos). O uso de métodos que se opõem ao paradigma reducionista, que 

facilitem a qualificação e a quantificação dos processos e que auxiliem na tomada 

decisão é de grande importância. As bacias de captação são sistemas complexos, 

formadas por um mosaico de paisagens e interações, oriundas dos sistemas 

naturais e humanos, e que influenciam a dinâmica também complexa dos corpos 

hídricos. Desta forma, o estudo da influência da bacia de captação em um 

determinado corpo hídrico demanda a procura por modelos que permitam elucidar 

as interações de uma forma mais simples e acessível para os tomadores de 

decisão, buscando reduzir custos e tempo, produzir diagnósticos e previsões, 

auxiliar a análise quando os dados empíricos são insuficientes ou ausentes, além 

de produzir resultados confiáveis e consistentes. 

O modelo espacial de fragilidade ambiental desenvolvido aqui, em suma, é 

baseado em métodos que envolvem a seleção de critérios espaciais (variáveis 

preditoras e de resposta) e a participação de especialistas na ponderação dos 

mesmos (abordagem construtivista), com potencial para gerar resultados robustos, 

que se aproximam à realidade, assim como ser uma ferramenta importante no 

gerenciamento dos recursos hídricos, estimativa de aporte de nutrientes para o 
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corpo hídrico, determinação dos diferentes graus de fragilidade ambiental e na 

estimativa de perda de serviços ecossistêmicos, já que produz um diagnóstico 

ambiental e permite a geração de cenários distintos. 

O objetivo geral foi desenvolver um modelo de tomada de decisão capaz de 

inferir os graus de fragilidade ambiental para o processo de eutrofização antrópica 

em reservatórios tropicais, utilizando sensoriamento remoto e geoprocessamento 

(em especial os Sistemas de Informação Geográfica - SIG), tendo como foco a 

bacia de captação (escala observacional) e considerando a abordagem da 

limnologia da paisagem. 

Este modelo precisava preencher a lacuna existente entre os diferentes 

campos de conhecimento (engenharias, geologia, geografia, limnologia, ecologia da 

paisagem) que buscam entender como os diferentes elementos da bacia de 

captação e os diferentes processos que nela ocorrem, interagem com os corpos 

hídricos e influenciam seus processos limnológicos. Esta lacuna está relacionada à 

fragmentação e a compartimentalização do conhecimento, ou seja, ao paradigma 

reducionista, que deve ser evitado ou mitigado quando se trata de sistemas 

complexos. As informações oriundas das diversas áreas do conhecimento podem 

ser integradas (abordagem holística) para aferição dos graus de trofia de um 

determinado corpo hídrico, com o objetivo de inferir acerca de sua potencialidade 

em se tornar eutrófico devido a pressões antrópicas na bacia de captação. 

Desta forma, as premissas para a seleção do modelo foram: 

✓ O modelo precisava integrar a interdisciplinaridade que envolve o 

estudo dos sistemas complexos; 

✓ O modelo precisava integrar informações quantitativas e qualitativas 

(entrada do modelo) e geração de um produto espacializado (saída 

do modelo). 

O modelo selecionado foi o modelo de tomada de decisão para avaliação de 

critérios múltiplos (Multi Criteria Evaluation - MCE) de acordo com Eastman et al. 

(1995). Este modelo é desenvolvido em ambiente de SIG e é baseado 

conhecimento de especialistas. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

2.1 Sistema Cantareira 

 O Sistema Cantareira constitui o maior sistema produtor de água da Região 

Metropolitana do Estado de São Paulo (RMSP), responsável pelo abastecimento de 

cerca de nove milhões de pessoas na Capital e nos municípios de Franco da 

Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Guarulhos (parte), Osasco, Carapicuíba, Barueri 

(parte), Taboão da Serra (parte), Santo André (parte) e São Caetano do Sul. Além 

disso, a água liberada a jusante dos reservatórios do Sistema Cantareira contribui 

para a regularização dos rios Jaguari, Cachoeira e Atibainha, na bacia do rio 

Piracicaba, onde existem diversas captações para abastecimento urbano e 

industrial (ANA, 2016). 

O Sistema Cantareira tem por finalidade transpor as águas da bacia do rio 

Piracicaba para a bacia do Alto Tietê e abrange seis reservatórios (Figura 2.1), os 

quais são ligados por túneis e canais: Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva 

Castro e Águas Claras. Os quatro primeiros estão localizados em afluentes do rio 

Piracicaba, que fica na bacia hidrográfica do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e 

os dois últimos reservatórios, localizados na bacia hidrográfica do Alto Tietê, têm o 

objetivo de reter e transpor água para a Estação de Tratamento de Água - ETA 

Guaraú (ANA, 2016). Duas das barragens são de gestão federal (Jaguari e 

Cachoeira) e as demais (Jacareí, Atibainha, Paiva Castro e Águas Claras) são de 

gestão do estado de São Paulo (Figura 2.2). 

O Sistema armazena aproximadamente 1,2 trilhão de litros de água, sendo 

982 bilhões de litros acima do nível das comportas de transporte por gravidade 

(também conhecido como volume útil) e o restante abaixo das comportas, volume 

denominado “reserva técnica” (SABESP, 2014). Possui capacidade de produzir 33 

mil litros de água por segundo para a RMSP, sendo que 94% são produzidos na 

Bacia do PCJ e apenas 6% são produzidos na Bacia do Alto Tietê, pelo rio Juqueri.  

Os volumes e as cotas dos reservatórios são apresentados na Figura 2.3, 

enquanto que as vazões são apresentadas na Figura 2.4. 
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Figura 2.1 - Localização e perfil do Sistema Cantareira e seus reservatórios. 
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Figura 2.2 - Interligação dos reservatórios federais e estaduais, e túneis do Sistema 

Cantareira. Fonte: ANA, 2016. 

 

 

Figura 2.3 - Volumes dos reservatórios do Sistema Cantareira e localização em termos de 

altitude. Fonte: ANA, 2013. 
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Figura 2.4 - Vazão Natural (QNat), Vazão a Jusante (Qjus), Vazão de Transferência (QT7, 

QT6, QT5, QESI), Porcentagem de Volume Operacional (Vop) nos reservatórios do Sistema 

Cantareira: (a) Valores obtidos para 05/01/2009, data da imagem Landsat 5 utilizada no 

presente trabalho, para refletir as condições do período chuvoso; (b) Valores obtidos para 

01/09/2009, data da imagem Landsat 5 utilizada no presente trabalho, para refletir as 

condições do período seco; (c) Valores obtidos para 12/11/2008, data dos dados empíricos 

(Macedo, 2011) utilizados no presente trabalho, para refletir as condições do período 

chuvoso; (d) Valores obtidos para 24/05/2008, data dos dados empíricos (Macedo, 2011) 

utilizados no presente trabalho, para refletir as condições do período seco. Fonte: SABESP, 

2017. 

(b) 

(c) 

(a) 

(d) 
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2.2 Sub-bacia do Rio Juqueri  

A Sub-bacia do Rio Juqueri é uma das cinco sub-regiões que compõem a 

Bacia do Alto Tietê. Integra a UGRHI-06 (Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos) e compreende os municípios de Cajamar (131,52Km² de área total e 

89,3% inserida na UGRHI-05), Caieiras (96,85Km² de área total e 100% inserida na 

UGRHI-06), Francisco Morato (48,73Km² de área total e 100% inserida na UGRHI-

06), Franco da Rocha (133,33Km² de área total e 100% inserida na UGRHI-06), 

Mairiporã (321,02Km² de área total e 87,3% inserida na UGRHI-06) e Nazaré 

Paulista (326,26Km² de área total e 16,2% inserida na UGRHI-06). Segundo o 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos (FABHAT, 2013), 60,7% dos 

domicílios estão conectados à rede geral de esgotamento. 

Na Sub-bacia do Rio Juqueri a precipitação média é de 1.440mm (FABHAT, 

2013). Nela estão localizados os Reservatório Paiva Castro e Águas Claras. 

2.3 Reservatório Paiva Castro  

O reservatório Paiva Castro, objeto deste estudo, iniciou sua operação em 

1973, é o último reservatório do sistema de derivação por gravidade e está 

localizado a jusante do município de Mairiporã, Coordenada UTM 23K 410279 e 

7416693, Datum SIRGAS 2000 (Figura 2.5). A extensão do seu espelho d’água é 

de 445ha, a área de drenagem compreende 33.715ha, as vazões afluentes 

representam em média 4.700l/s e sua contribuição para o Sistema Cantareira 

representa 2.000 l/s, 6,1% da vazão total do Sistema Cantareira (ANA, 2013). Por 

ser o receptor final do Sistema, pode então refletir a qualidade final da água que 

será enviada para a ETA do Guaraú. 

O Tempo de Residência (TR) do reservatório foi calculado pelo laboratório 

de Limnologia do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, com base no volume máximo (ANA, 2013) e na vazão 

média (Netto & Barros, 2010; ANA, 2013) do reservatório. O TR do Reservatório 

Paiva Castro foi, então, estimado em 13.6 dias. 

A seguir são apresentadas as variações históricas dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos medidos entre os anos de 2001 e 2011 na estação do 

JQJU 00900 do reservatório (Figuras 2.6 a 2.9), localizado na Ponte Santa Inês, na 
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rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha, Coordenada UTM 23K 330144 e 

7408605, Datum SIRGAS 2000. 

 

Figura 2.5 - Reservatório Paiva Castro. 
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Figura 2.6 - Médias anuais dos parâmetros pH, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Turbidez. Fonte: SABESP, 2017. 
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Figura 2.7 - Médias anuais das concentrações de Fósforo Total, Nitratos, Nitritos, 

Nitrogênio Amoniacal e Nitrogênio Total. Fonte: SABESP, 2017. 
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Figura 2.8 - Médias anuais dos parâmetros Coliformes Fecais e Sólidos Totais. 

Fonte: SABESP, 2017. 
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Figura 2.9 - Variações observadas ao longo de dez anos para os parâmetros Índice 

de Qualidade de Água (IQA) e Índice de Estado Trófico (IET). Fonte: SABESP, 

2017. 

Segundo a Resolução CONAMA 357/05 (MMA, 2005) o reservatório Paiva 

Castro está enquadrado na classe Especial, então deve obedecer aos padrões da 

Classe 1 da Resolução CONAMA 20/86 (MMA, 1986). A maioria dos parâmetros 

observados encontra-se dentro dos valores de referência do CONAMA, com 

exceção da DBO, que em 2007 triplicou o seu valor, mas retornou ao seu padrão no 

ano seguinte, no limite do valor de referência do CONAMA. 

Ao considerar os valores de 0,025mg/l a 0,10mg/l como carga máxima 

admissível de fósforo total para a ocorrência de eutrofização em um reservatório 

(Bittencourt & Gobbi, 2006), observa-se que o parâmetro fósforo total manteve-se 

dentro da faixa de variação admissível ao longo dos anos, mas parece haver um 

padrão bianual onde a sua concentração aproxima-se do limiar de 0,10mg/l. Este 

padrão pode ser melhor visualizado na Figura 2.9. Nesta mesma figura observa-se 

que o reservatório Paiva Castro se mostrou predominantemente mesotrófico ao 

longo dos dez anos. Ressalta-se que estes valores representam apenas uma 

pequena janela espacial do reservatório. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Sistemas Complexos 

Sistemas Complexos são sistemas dinâmicos, caracterizados pelo alto grau 

de heterogeneidade espacial e temporal, sendo constituídos por grandes redes de 

componentes diversos (entidades, agentes, processos) que interagem entre si de 

forma não-linear e multiescalar, apresentam comportamentos inesperados, 

histerese (respostas tardias), acoplamentos, encadeamentos, fluxos e 

retroalimentação positiva (aumentando, estimulando, reforçando) ou negativa 

(depreciando, inibindo, contrabalanceando), são hierarquicamente auto-organizados 

(Jørgensen, 1995; Cilliers, 1998; Christofoletti, 1999; Levin, 1999; Rocha, 1999; Wu 

& Marceau, 2002; Voinov, 2008; Cilliers et al., 2013; Majdandzic et al., 2013; 

Sayama, 2015) e termodinamicamente abertos, ou seja, trocam energia e/ou massa 

com o ambiente (Wu & Marceau, 2002). 

Segundo Sayama (2015), os sistemas complexos podem surgir e evoluir 

através da auto-organização, de modo que não sejam nem completamente 

uniformes nem completamente aleatórios, permitindo o desenvolvimento de 

comportamentos emergentes em escalas macroscópicas. 

Em sistemas complexos uma falha em um ou mais componentes originam 

efeitos em cascata que podem ter consequências catastróficas sobre o 

funcionamento do sistema, já que existe um forte acoplamento entre componentes 

(Buldyrev et al., 2010). Isto se deve a não linearidade do sistema, onde uma 

pequena perturbação pode causar um grande efeito (efeito borboleta), um efeito 

proporcional ou mesmo nenhum efeito. Somando-se a isso, os sistemas complexos 

podem ter uma memória. Por se tratarem de sistemas dinâmicos, eles mudam ao 

longo do tempo e seus estados anteriores podem influenciar os estados presentes, 

geralmente apresentam histerese (Cilliers 2005; Cilliers et al., 2013; Majdandzic et 

al., 2013). 

A ciência dos sistemas complexos busca determinar como as partes de um 

determinado sistema originam comportamentos coletivos e como o sistema interage 

com o ambiente, se concentrando em questões sobre as partes, o todo e as 

relações. Estuda as propriedades estruturais e dinâmicas de vários sistemas para 

obter implicações e aplicações gerais, interdisciplinares. O desafio está na questão 
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de que as causas e os efeitos não estão obviamente relacionados. Desta forma, o 

sistema como um todo não pode ser totalmente compreendido simplesmente 

analisando seus componentes de forma reducionista (Franceschet, 2015). Ao 

segmentar o sistema, o método analítico destrói o que procura entender, de forma 

que a abordagem holística é a mais viável para a compreensão de sistemas 

complexos (Morin 1992; Cilliers, 1998). 

Segundo Weaver (1948), que antecipou o surgimento desta ciência, 

questões relativas aos sistemas complexos devem ser exploradas por meio de uma 

abordagem holística e interdisciplinar, já que estes sistemas representam 

problemas reais de complexidade organizada, exigindo novas formas de pensar.  

O estudo de sistemas complexos começa a partir de um conjunto de 

modelos que capturam aspectos da dinâmica de sistemas simples ou complexos. 

Esses modelos devem ser suficientemente gerais para abranger uma ampla gama 

de possibilidades e possuir estrutura suficiente para capturar características 

importantes (Bar-Yam, 1997). Desta forma, a ciência dos sistemas complexos 

busca desenvolver ferramentas conceituais, matemáticas e computacionais para 

descrever sistemas formados por componentes interdependentes (Sayama, 2015).  

Como o estudo dos sistemas complexos só pode ser baseado em modelos 

deve-se deixar claro que uma característica intrínseca dos modelos é que eles 

correspondem a uma abstração e simplificação do mundo real. Para Rosen (1991), 

construir um modelo é estabelecer uma relação entre parte do mundo natural que 

escolhemos como nosso objeto de estudo (sistema natural) e um “sistema formal”, 

cuja estrutura inferencial imita a estrutura causal no sistema natural. Segundo Allen 

et al. (2010), os modelos precisam reduzir a complexidade do sistema, deixando de 

fora alguns aspectos que, no mundo real, continuam a interagir com o resto do 

sistema de forma não-linear, não havendo possibilidade de se prever os efeitos 

dessa redução de complexidade no modelo, especialmente à medida que o sistema 

e seu ambiente se desenvolvem e se transformam ao longo do tempo (Allen et al., 

2010). Desta forma, não é possível o conhecimento completo dos sistemas 

complexos (Skyttner 2001).  

Segundo Voinov (2008), todos os modelos são incorretos porque simplificam 

a realidade e alguns componentes e/ou fatores importantes são pouco 

representados ou são ignorados nos modelos. Isto não descaracteriza a importância 
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e a necessidade do uso de modelos para compreendermos os sistemas. Para se 

construir um bom modelo preditor há a necessidade de levar em conta 

componentes e/ou fatores essenciais que atuam no objeto da vida real (Voinov, 

2008), assim como a escala de observação.  

O conhecimento sobre sistemas complexos é um processo exploratório e o 

maior desafio está em determinar componentes e/ou fatores governantes, assim 

como encontrar generalidades no padrão e dinâmica do sistema para melhorar o 

entendimento e as previsões sobre os sistemas naturais. 

3.2 Limnologia da Paisagem  

Há aproximadamente 20 anos ecólogos da paisagem buscam incorporar os 

princípios da ecologia da paisagem aos ecossistemas aquáticos. Johnson & Gage 

(1997), Kling et al. (2000), Magnuson & Katz (2000), Wiens (2002) e Soranno et al. 

(2009) produziram os trabalhos mais importantes que buscaram integrar a 

perspectiva da paisagem nos processos que ocorrem em ambientes aquáticos. 

Entretanto, Hynes (1975) já havia dissertado sobre as interações complexas que 

existem entre os sistemas aquáticos e os sistemas terrestres há 42 anos trás. Mas 

somente há sete anos surgiu o termo limnologia da paisagem, cunhado por Soranno 

et al. (2010). 

Para Hynes (1975) existe uma conexão entre o corpo hídrico e sua bacia de 

captação, entretanto Hynes não possuía ferramentas adequadas para quantificar e 

analisar grandes conjuntos de dados heterogêneos oriundos da bacia de captação e 

capazes de influenciar os processos que ocorrem nos ecossistemas aquáticos. 

Johnson & Gage (1997) pontuam que o advento das geotecnologias (sensoriamento 

remoto, geoprocessamento, SIGs, geoestatística) e da disponibilidade de dados 

espaciais levaram ao avanço nos estudos da paisagem, permitindo que relações 

complexas pudessem ser elucidadas e preditas. Afirmam também que as 

características dos ecossistemas aquáticos de água doce refletem a integração de 

processos físicos e biológicos que ocorrem na bacia de captação e que o 

desenvolvimento da teoria da hierarquia e da dinâmica de manchas, além do 

refinamento das ferramentas para a análise da heterogeneidade espacial e 

temporal, deu perspectiva à análise dos ecossistemas aquáticos em escala 

regional.  
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Wiens (2002) procurou estabelecer elementos de ligação entre a ecologia 

aquática e a ecologia terrestre dentro do contexto espacial, focando em rios e 

córregos, os quais, tradicionalmente, são considerados por ecólogos da paisagem 

como elementos do mosaico da paisagem terrestre ou como unidades que estão 

ligadas à paisagem terrestre como fluxos nas fronteiras ou ecótonos.  

Entretanto, os princípios da ecologia da paisagem podem ir além da visão 

tradicional, proporcionando um entendimento conceitual mais robusto das 

influências antrópicas, biológicas, físicas e químicas na heterogeneidade de 

ecossistemas aquáticos no tempo e no espaço (Magnuson & Katz, 2000; Wiens, 

2002). 

Segundo Wiens (2002), existem seis temas centrais da ecologia da 

paisagem que podem ser estendidos para os ambientes aquáticos, a saber: 

manchas diferem em qualidade (características físicas intrínsecas do corpo hídrico), 

os limites da mancha afetam os fluxos (margens do corpo hídrico), o contexto da 

macha na paisagem importa (características do entorno), a conectividade é crítica 

(movimento de materiais e organismos por meio de conexões, como córregos), os 

organismos são importantes, assim como a escala. 

Soranno et al. (2009) formalizaram a integração dos lagos no contexto da 

paisagem por meio de um framework conceitual integrado chamado Lake 

Landscape Context (LLC) Framework (Figura 3.1). Para os autores, os lagos podem 

ser considerados manchas na paisagem, hierarquicamente organizadas em uma 

complexa matriz terrestre e aquática, a qual é influenciada por características dos 

sistemas natural e humano que interagem em múltiplas escalas espaciais. Em 

suma, os autores aplicam o modelo mancha-corredor-matriz (Forman, 1995) aos 

ambientes lênticos, onde o lago é a mancha, os córregos e áreas úmidas são os 

corredores e os sistemas terrestres e humanos representam a matriz. 

O LLC mais tarde foi adaptado para incorporar todos os ambientes de água 

doce (Figura 3.2). Junto surgiu o termo Limnologia da Paisagem (Soranno et al., 

2010), que é o estudo espacialmente explícito dos corpos de água e das zonas 

úmidas e sua interação com as paisagens de água doce, terrestre e humana, com o 

objetivo de determinar os efeitos dos padrões nos processos de ecossistemas 

através das escalas espacial e temporal. 
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Figura 3.1 - Lake Landscape Context (LLC) Framework desenvolvido por Soranno 

et al. (2009).  

 

Figura 3.2 - Framework da Limnologia da Paisagem desenvolvido por Soranno et 

al. (2010).  
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Reservatórios são considerados lagos artificiais, apesar de serem sistemas 

cuja hidrodinâmica é intermediária entre o lótico e o lênticos. O framework da 

Limnologia da Paisagem, proposto por Soranno et al. (2009), pode ser aplicado 

para o entendimento dos mecanismos relacionados aos processos e padrões 

espaciais que podem ser observados nestes sistemas. 

3.3 Eutrofização – Causas e Efeitos 

Processos e padrões em ecossistemas aquáticos são fortemente 

influenciados por sua bacia de captação, que por sua vez caracteriza-se por uma 

matriz heterogênea que canaliza toda e qualquer contribuição de seus elementos 

para o corpo hídrico, investindo diferentes graus de pressão. 

A impermeabilização da matriz leva a um aumento do processo de 

escoamento superficial, que provoca o arraste de sedimentos, matéria orgânica e 

poluentes oriundos de fontes pontuais e difusas para o interior do corpo hídrico 

(Scheffer et al., 1992; Straškraba & Tundisi, 1999; Jeppesen et al., 2002; Moore et 

al., 2003; Cooke et al. 2005).  

O aporte de poluentes com altas concentrações de matéria orgânica, 

nitrogênio e fósforo causa mudanças qualitativas e quantitativas nas composições 

física, química e biológica da água, além de alterações ecológicas, como aumento 

do nível de produção do ecossistema (Hutchinson, 1973; Branco e Rocha, 1977; 

Branco, 1986; Straškraba & Tundisi, 1999; Cooke et al. 2005; Jørgensen et al., 

2005; Welch et al., 2007; Schindler et al., 2008; Esteves, 2011). As mudanças 

contínuas na estrutura trófica do ecossistema aquático podem desencadear o 

processo de eutrofização de origem antrópica (Figura 3.3). 

O processo de eutrofização leva a uma mudança na composição da 

comunidade fitoplanctônica, levado à predominância de cianofíceas impalatáveis 

para o zooplâncton e tóxicas para humanos e outros mamíferos. Segundo Moss 

(1998), este processo resulta em um aumento da biomassa fitoplanctônica, seguido 

de florações de cianobactérias, ou diatomáceas ou algas verdes, desaparecimento 

da vegetação aquática submersa, predominância de peixes planctívoros e 

piscívoros, redução da transparência da água, aumento da sedimentação da 

matéria orgânica no fundo de reservatórios, com a consequente formação de 

sedimentos orgânicos, os quais contribuem para a redução do OD para níveis 

muito baixos (Figura 3.4). A disponibilidade de nutrientes irá determinar a 
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produtividade dos organismos por meio de interações tróficas em cascata 

(Scheffer, 1998).  

A eutrofização é considerada como uma reação em cadeia de causas e 

efeitos bem evidentes, cuja principal característica é a quebra relativa de 

estabilidade do ecossistema (Esteves, 2011). A grande questão aqui é que a 

eutrofização só é aparente depois da ocorrência de alterações que são difíceis de 

serem revertidas (Scheffer, 1990), já que estas alterações foram oriundas de 

mudanças graduais, imperceptíveis, mas que afetaram o nível de resiliência do 

sistema (Scheffer et al., 2009).  

 

 

Figura 3.3 – Aumento do aporte de fósforo e sua relação com o decréscimo do 

oxigênio dissolvido na água, aumento da produção primária e queda da 

biodiversidade (modificado de Correll, 1998).  
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Figura 3.4 – Fontes de nutrientes e as principais consequências do processo de 

eutrofização antrópica (modificado de Esteves, 2011).  
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3.4 Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados aos Recursos 

Hídricos 

O sensoriamento remoto é uma fonte consistente de dados que pode ser 

bastante útil no estudo de sistemas complexos, já que fornece uma gama de dados 

com resoluções multiespaciais, multiespectrais e multitemporais (Hay et al., 2002). 

Somando-se a isso, é possível obter uma série de parâmetros relacionados à bacia 

de captação (declividade, tipos solos, uso e ocupação, escoamento superficial) e 

aos corpos hídricos (concentração de clorofila-a, extensão da zona eufótica, 

concentração de sedimentos minerais em suspensão).  

Em linhas gerais, o sensoriamento remoto é a utilização de sensores para a 

aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos na superfície da Terra por 

meio de sua interação com a radiação eletromagnética, uma vez que os alvos 

refletem diferentemente energia em diversas faixas do espectro eletromagnético. 

Esta energia é captada e registrada pelos sensores remotos, para posteriormente 

ser transformada em imagem (Lillesand & Kiefer, 2000). 

A importância do uso do sensoriamento remoto se deve à limitação do uso 

de medidas obtidas em in situ (como parâmetros hidrológicos, por exemplo) quando 

se pretende extrapolar estas medidas para uma escala maior, como uma bacia de 

captação. Mesmo uma densa rede contínua de medidores in situ é incapaz de 

representar uma janela maior de observação. Estas medidas pontuais são 

importantes, já que a interpolação dos dados permite a realização de inferências 

sobre os padrões locais (Jensen, 2011). O problema é que estas inferências 

perdem seu grau de significância estatística à medida que a escala aumenta 

(Kroger & Law, 2005). Somando-se a isto, a implantação e a manutenção de uma 

rede de medidores implicam em um investimento pessoal e financeiro que está 

longe da realidade de países em desenvolvimento. 

O sensoriamento remoto, então, permite a obtenção de medidas espaciais 

quantitativas de importantes variáveis hidrológicas em diversas escalas espaciais e 

temporais, com baixo custo e otimização da obtenção da informação. Informações 

sobre o comportamento espectral de alvos terrestres e aquáticos são encontrados 

amplamente na literatura técnica, citando aqui Lillesand & Kiefer, 2000, Novo 

(2010), Jensen (2011) e Kirk (2011) como alguns dos mais completos. Pettorelli et 

al. (2014), produziu um artigo de revisão bastante interessante e que enfatizou as 
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oportunidades e desafios do uso do sensoriamento remoto em estudos ecológicos. 

Bitencourt & Mantelli (2015) desenvolveram um capítulo de revisão sobre a 

aplicação do sensoriamento remoto e geoprocessamento na análise de parâmetros 

limnológicos.   

Segundo Câmara & Davis (2015), geoprocessamento é a disciplina do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 

da informação geográfica e teve seu advento graças à possibilidade de 

armazenamento e representação das informações em ambiente computacional. 

Para Bielenki Júnior & Barbassa (2012), quando o geoprocessamento é aplicado a 

uma temática específica, como recursos hídricos, deve-se estar baseado em três 

pilares básicos, o conhecimento do tema (definição das regras e formas de 

interação dos dados), a cartografia (espacialização dos dados) e a informática 

(ligação entre as informações e as suas representações espaciais.  

O geoprocessamento apresenta um enorme potencial quando baseado em 

tecnologias de custo relativamente baixo e onde há grande carência de informações 

adequadas para a tomada de decisões (Câmara & Davis, 2015), principalmente no 

que concerne os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), em especial os 

modelos de tomada de decisão. 

Os SIGs são sistemas voltados à aquisição, análise, armazenamento, 

manipulação e apresentação de informações referenciadas espacialmente 

(informações geocodificadas). Tais sistemas são ferramentas para realizar o 

inventário de dados geográficos, fundir dados de muitas fontes, monitorar e avaliar 

a condição de nosso ambiente e modelar ou predizer as consequências das 

alterações de origem antrópica no ambiente (Kimmerling, 1994; Meneguette, 1994). 

Dentre os modelos possíveis de serem desenvolvidos em ambiente de SIG, 

podemos citar os modelos baseados em lógica fuzzy, os quais permitem uma maior 

flexibilidade nas combinações de mapas com pesos a partir de uma linguagem de 

manipulação espacial (Meirelles et al., 2007). 

A lógica fuzzy faz parte de um paradigma conhecido por sistemas 

inteligentes (inteligência artificial), os quais buscam fornecer respostas que 

solucionam problemas de forma apropriada às situações específicas, mesmo sendo 

novas ou inesperadas (Shaw & Simões, 1999). O conceito se originou no fato de 

que certos fenômenos não têm fronteiras bem definidas (Miranda, 2010; Zadeh, 

1965). A utilização dessa teoria é recomendada para tratar de fenômenos 
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ambíguos ou vagos em modelos matemáticos ou conceituais. Desta forma, o grau 

de pertinência de um conjunto fuzzy é expresso em uma escala que varia entre 0 

(não pertinência) e 1 (pertinência total), ao contrário da teoria clássica, onde uma 

função de pertinência é definida como verdadeira ou falsa, ou seja, 1 ou 0 

(Burrough, 1998; Meirelles et al., 2007). 

Um modelo de tomada de decisão de grande importância no estudo de 

sistemas complexos é o modelo de análise integrada baseado em critérios 

múltiplos, capaz de integrar variáveis dos meios físico, biótico e antrópico, com os 

mais diferentes níveis de complexidade, em um só produto espacializado. O 

modelo MCE integra os Modelos de Tomada de Decisão disponíveis no software 

TerrSet – Geospatial Monitoring and Modeling System, desenvolvido pela Clark 

University, que investiga um conjunto de alternativas relacionadas a um objetivo 

específico (Voogd, 1983; Ascough et al., 2008) e é desenvolvida em ambiente de 

SIG, buscando atender seus objetivos por meio de vários critérios espaciais 

ponderados por meio do Processo Hierárquico Analítico (AHP) (Eastman, 2015), 

como é o caso de estudos associados à fragilidade ambiental de reservatórios para 

um determinado fenômeno.  

O AHP foi desenvolvido por Saaty (2008) e corroborado por Eastman et al. 

(1995) e Eastman (1999). Neste processo, os critérios são comparados dois a dois 

através de uma matriz quadrada e hierarquizados de acordo com a sua importância 

em uma escala de 1/9 (menos importante) a 9 (mais importante). Esta análise é 

realizada por um conjunto de pesquisadores especialistas independentes. 

A integração do modelo MCE e AHP em um SIG (Eastman et al., 1995) 

permitiu aumentar a sofisticação e a confiabilidade das informações geradas, sem 

aumentar a complexidade do modelo. Não foram encontrados trabalhos com a 

aplicação deste modelo no estudo do complexo bacia de captação-reservatório e 

processo de eutrofização, o que pode ser uma oportunidade para estudiosos da 

limnologia da paisagem. 
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ABSTRACT 

The human and natural systems are integrated systems, with complex interactions 

and a strong multidisciplinary character. We considered that the application of 

landscape limnology, as a holistic principle to address the complex relationships 

between the watershed and reservoir, are of great importance to produce consistent 

diagnoses and predictions. We developed a conceptual GIS-based model using 

literature, expert knowledge, Analytical Hierarchy Process (AHP) and Multi-Criteria 

Evaluation (MCE), to be performed in a landscape scale considering the watershed 

as the observational scale. We selected seven criteria (predictor variables) to assess 

the environmental fragility to human-induced eutrophication in tropical reservoirs: (1) 

Intrinsic Reservoir Variables: morphometry (depth) and Retention Time (RT); (2) 

Limnological Variables: euphotic zone and intensive-growth macrophytes presence; 

(3) Anthropic Variable: Potential Non-Point Source (NPS); and (4) Hydrological 

Variable: Potential Sedimentation and Potential Runoff. In the weighting process, all 

matrices were consistent and the experts prioritized the potential runoff and potential 

NPS criteria as the main drivers of human-induced eutrophication. Although the 

criteria and its weights are considered fixed for any tropical reservoir, it is possible to 

adjust them according to specific situations since the model proposed is flexible 

enough to be used in different watersheds with different and intrinsic characteristics 

and also adapted according to the database availability.  

 

Keywords: Complex System, Conceptual GIS-based Modeling, Decision-Making 

Process, Environmental Fragility, Remote Sensing, Spatial Analysis, Trophic State, 

Watershed  
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1. INTRODUCTION 

The human development increases the demand for space and resources, 

which leads to land-use and land-cover changes, combined with pressures on 

freshwater ecosystems (Asante et al., 2008; Catherine et al., 2013). An example of 

this is the increase of runoff and Non-Point Source (NPS) pollution with high 

concentrations of nitrogen and phosphorus (Scheffer et al., 1992; Straškraba & 

Tundisi, 1999a; Moore et al., 2003; Cooke et al. 2005), which can cause the nutrient 

overload in the reservoir. The term eutrophication is used by limnologists to describe 

the suite of symptoms that lakes and reservoirs exhibit in response to fertilization 

with nutrients (Hutchinson, 1973). These symptoms include several physical-

chemical and ecological alterations listed in the limnological literature (see 

Straškraba & Tundisi, 1999a; Cooke et al. 2005; Jørgensen et al., 2005; Welch et 

al., 2007; Schindler et al., 2008), which lead to ecosystem service loss such as the 

decrease of potable water. 

 For a better understanding of how anthropogenic actions can interact with 

freshwater ecosystems, we must consider that the human and natural systems are 

integrated systems (Liu et al. 2007a), with complex interactions and a strong 

multidisciplinary character, which leads us to address the issue of impacts on water 

resources of a non-reductionist way (Jørgensen et al., 1992), adding parts for the 

construction of the whole. However, it is a challenge to integrate the information 

about the characteristics of the watershed, the human impacts, and the reservoir 

limnology in a holistic approach, to determine the mechanisms involving in 

freshwater processes, such as the eutrophication. Therefore, we need to consider 

the landscape scale in studies involving environmental fragility evaluation, planning 

and management of water resources. Some studies attempted to integrate 

landscape ecology principles to freshwater ecosystems (see Johnson & Gage, 1997; 

Kling et al., 2000; Wiens, 2002; Soranno et al., 2009). The term Landscape 

Limnology appeared five years ago, in Soranno et al. (2010), although such 

approach is still incipient. 

 We considered the application of landscape limnology as a holistic principle 

to address the complex relationships between the watershed and reservoir. That 

principle is also of significant importance to determine the environmental fragility to 

human-induced eutrophication. Because reservoirs are man-made ecosystems 
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(Tundisi, 1996; Jørgensen et al., 2005), with complex networks between biotic and 

abiotic (i.e. hydrological regime and watershed inputs) components (Tundisi, 1996, 

Straškraba, 1999; Tundisi et al., 1999), we can use simple models that can improve 

our understanding of the dynamics, mechanisms, and patterns of this complex 

system (Grimm et al., 2005), and produce consistent diagnoses and predictions.  

 The Multi-Criteria Evaluation (MCE) is an example of a simple decision-

making model that investigates a set of alternatives that are related to a specific 

objective (Voogd, 1983; Ascough et al., 2008), and can be integrated to a 

Geographic Information System (GIS) to improve the decision-making process 

(Lovett & Appleton, 2008), with the benefit of the spatial context (Eastman et al. 

1995; Eastman, 1999; Store & Kangas, 2001; Malczewski, 2004). The Analytical 

Hierarchy Process (AHP) receive considerable attention nowadays because it places 

great emphasis on the decision-makers preferences - see Schmoldt et al. (2001) for 

examples of AHP in natural resources and environmental decision-making - and 

because it is a measurement theory (study of how numbers are assigned to objects 

and phenomena) through pairwise comparisons and relying on experts knowledge to 

derive priority scales (i.e. weights) to selected criteria (Saaty, 2008), that we call 

here predictor variables. The integration of MCE and AHP in a GIS environment 

(Eastman et al., 1995) allows increasing the sophistication and reliability of the 

information generated, without increasing the complexity of the model. Several 

examples are found in the literature that illustrates the wide range of applications of 

these methods - see Reynolds et al. (2000), Dai et al. (2004), Liu et al. (2007b) and 

Silva et al. (2010) for watershed assessment; see Store & Kangas (2001), Hossain & 

Das (2010) and Ferretti & Pomarico (2013) for suitability analysis; see Phua & 

Minowa (2005) for conservation planning; and see Dragićević et al. (2015) for 

susceptibility analysis. However, we have not found the application of these methods 

in studies involving the complex watershed-reservoir and to evaluate the 

environmental fragility to eutrophication process, concluding that our work is a new 

contribution to the landscape limnology.   

 Facing the complexity between human and natural systems, the 

heterogeneity of the landscape scenarios and the mechanisms complexity involving 

the freshwater, lead us to search for a decision-making model to easier agencies 

evaluations, reducing costs and time, enabling analysis when the data are missing 

or scarce, and producing reliable and consistent results. Our objective is to present a 
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conceptual GIS-based model, using multiple criteria, literature and expert knowledge 

to assess the environmental fragility to human-induced eutrophication in tropical 

reservoirs, along the watershed (our observational scale) considering the 

limnological landscape approach.  

2. METHOD 

2.1 Elaboration of the Conceptual GIS-Based Model to Assess the 

Environmental Fragility to Human-Induced Eutrophication in Tropical 

Reservoirs 

We developed our conceptual GIS-based model through MCE decision-

making process based on Weighted Linear Combination (WLC), in which each 

criterion (predictor variable) is spatialized and then multiplied by the respective 

weight, which is attributed by experts according to the objective of the study and the 

criterion importance. Then, all spatialized criteria are summed and the result needs 

to be 1 (one). The AHP (Eastman et al., 1995; Saaty, 2008) derives the criteria 

weights by taking the principal eigenvector of a square reciprocal matrix, which are 

the pairwise comparisons between the criteria, i.e. the relative importance of two 

criteria for a stated objective. 

 We present the steps of the conceptual GIS-based model development in 

Figure 1. The first step to build the model was the determination of the decision-

maker objective. The second step was the criteria selection using data from the 

literature and expert knowledge. The third step indicates the spatial analysis that will 

produce the thematic maps, i.e. spatialized criteria that are necessary to achieve the 

objective. The fourth step requires once again the expert knowledge to weight each 

criterion. The fifth step comprises the final map, in continuous scale, that will be 

developed by using WLC of all thematic maps. The sixth step is related to model 

validation, which will drive us to the improvement of the GIS-based model.  
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Fig. 1. Scheme of the MCE decision-making model based on AHP and WLC.
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2.2 Criteria Selection 

Criteria are the spatially explicit predictor variables that we selected through 

two methods, literature and expert knowledge - see McBride & Burgman (2012) to 

understand how this knowledge is gathered and used.  

 Firstly, we performed a review of literature on reservoir ecology and 

eutrophication to select the potential criteria that could be spatially explicit 

represented as thematic maps in a GIS environment. We performed the search in 

ISI Web of Knowledge using the terms “Reservoir Ecology” and “Eutrophication”, 

and then we filtered by research area: Environmental Sciences Ecology, Marine and 

Freshwater Biology, and Water Resources. 

 The search returned 639 articles, from which we selected three potential 

criteria that we believe to be the most important in our conceptual GIS-based model: 

runoff, sedimentation and NPS. Table 1 presents the number of articles attributed to 

those criteria.   

Runoff*2 15

Sedimentation*2 21

Non-point Source*2 9

Freshwater 143

Limnology 104

Reservoir 14

Eutrophication 12

Keywords: Reservoir Ecology and Eutrophication*1 and…

Keywords: Ecology and Expert Knowledge*3 and…

Table 1 - Search Result (ISI Web of Knowledge) - 

Number of Articles 

*1 Articles with only Reservoir Ecology and Eutrophication filters: 639;

*2Research Area filter: Environmental Sciences Ecology, Marine

Freshwater Biology and Water Resources; *3Articles with only

Ecology and Expert Knowledge filters: 1,363.

 

 Secondly, we invited a group of ten experts with contributory expertise (i.e. 

fully developed and internalized skills and knowledge) or interactional expertise (i.e. 
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the knowledge was learned through the language of specialist groups), according to 

the proficiency scale for expertise under a traditional approach (Collins & Evans, 

2007). The group included chemical and hydraulic engineers that work in water and 

sanitary agencies, limnologists, and landscape ecologists, and answered an online 

survey with five questions: (1) Which abiotic variables are relevant to eutrophication 

in a reservoir? (2) Which biotic variables are relevant to eutrophication in a 

reservoir? (3) Which variables are relevant to determine the runoff? (4) Which 

variables are relevant to determine the sedimentation in a reservoir? (5) Which 

variables are relevant to infer the NPS? We used the answers of the first two 

questions to support the criteria selection for development of the main decision-

making process that aims to assess the human-induced eutrophication, which was 

the objective of our model. We used the answers of the last three questions to 

support the criteria selection for development of a preliminary decision-making 

process that aims to produce the three potential criteria selected through literature 

review (runoff, sedimentation and NPS). 

 We received a list of potential predictor variables and filtered them according 

to the frequency that each one was cited. We arbitrarily established that if the 

frequency was higher than 40%, we considered the predictor variable as criteria and 

would be used in the AHP, the next stage of the study. 

 The reasons why we opted to use expert knowledge to support the criteria 

selection are: (a) experts can provide input for all stages of decision-making 

process, including the selection of variables (i.e. criteria) and the functional 

relationships between variables (Pearce et al., 2001; Czembor & Vesk, 2009); and 

(b) the expert knowledge is a source of information that has increasing in the last 

decade. Table 1 shows the results of the search performed in ISI Web of Knowledge 

using the terms “Ecology” and “Expert knowledge”, which returned 1,363 articles. 

Figure 2a shows the increasing use of expert knowledge in ecology from 1996 to 

April 2015 and Figure 2b, the increasing citations of expert knowledge in ecology in 

the same period. 
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Fig. 2. Search performed in ISI Web of Knowledge: (a) use of expert knowledge in 

ecology from 1996 to 2015; (b) Citations of expert knowledge in ecology from 1996 

to 2015. 

2.3 Weighting the Criteria Importance 

We performed the AHP with the same group of experts that we consulted for 

support the criteria selection. Each expert received: (a) a set of four different 

pairwise comparison matrices; (b) the objectives of each matrix; (c) instructions of 

how to fill the matrices; and (d) the continuous rating scale (Table 2), to develop the 

weights of each criterion in the decision-making model. The first matrix aimed to 

assess the human-induced eutrophication (objective of the model) and the others 

aimed to produce the three potential criteria: (a) Potential Runoff in the watershed; 

(b) Potential Sedimentation along the reservoir (riverine–transition–lacustrine 

gradient); and (c) Potential NPS in the watershed.  

 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9

Extremely
Very 

Strongly
Strongly Moderately Moderately Strongly

Very 

Strongly
Extremely

Less important More important

Table 2. Pairwise Comparison Continuous Rating Scale (adapted from Eastman, 1997)

Equally
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 We received the filled matrices and checked for obvious errors or 

inconsistencies and compare the individual expert’s responses to those of others in 

the group, looking for biases, anomalies or strongly discordant opinions. We also 

compared the returning information to literature to establish the external validity of 

the expert responses (McBride & Burgman, 2012). Matrices that presented errors or 

inconsistencies are excluded from the analyses.  

 We calculated the mean of the accepted filled matrices for each objective to 

introduce the result in the Weight module of the Idrisi Selva Software, developed by 

Clark University (Eastman, 2012). The software produces the eigenvector (weight) of 

each criterion and the consistency ratio (CR) of the matrix. The CR indicates the 

probability that the matrix ratings were randomly generated and matrices with CR 

greater than 0.10 needs to be re-evaluated. Eastman et al.  (1995) and Saaty (2008) 

described the calculations of the eigenvector and of the CR. 

 

3. RESULTS 

3.1 The Selected Criteria  

We selected seven criteria to predict the environmental fragility to human-

induced eutrophication in tropical reservoirs. We grouped those criteria into four 

categories: (1) Intrinsic Reservoir Variables: morphometry (depth) and Retention 

Time (RT); (2) Limnological Variables: euphotic zone and intensive-growth 

macrophytes presence; (3) Anthropic Variable: Potential NPS; and (4) Hydrological 

Variable: Potential Sedimentation and Potential Runoff. Table 3 presents the criteria, 

the description of each one, the indicators and the premises to model the main 

process, i.e. the human-induced eutrophication. Table 4 presents the criteria, the 

indicators and premises to model the preliminary decision-making process to 

produce the criteria Potential NPS, Potential Sedimentation and Potential Runoff. 
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Criteria Category Criteria*1 Description Indicators*3

Table 3 - Criteria (Predictor Variables), Indicators and Premises to Model the Main Process, the Human-Induced Eutrophication

Index Value*4

Presence/Ausence

The euphotic zone may vary in time and is related to

depth, suspended particles and dissolved substances. 

The increase of nutrient inputs expand the area suitable

for macrophytes and cause the proliferation over the

reservoir surface, witch cause high turbidity and

increasing anoxia in the deeper parts of the reservoir

due to the decomposition of deposited plant material.

Premises

Meters (depth)
Shallow areas have higher possibilities of

eutrophication. 

Morphometry is related to physical structure of the reservoir

(depth, shoreline length). The dominant effect of reservoir

morphometry is related to the depth. 

The RT is the amount of time required for complete turnover of the

reservoir water. As RT increases, the sedimentation rate and the

nutrient retention also. RT influences the reservoir hydrodinamics

and is also related to thermal stratification.

The euphotic zone extends from the surface down of the reservoir

to a depth where the light intensity falls to one per cent of that at

the surface and may vary from a few centimetres to several

meters. 

The presence of intensive-growth macrophytes is an indication of

increase of nutrient inputs.

Morphometry

Intrinsic Reservoir Variables

*2 These criteria are determined by using AHP (Analytic Hierarchy Process) and MCE (Multi-Criteria Evaluation) in a preliminary decision-making process;

Potential Runoff*2

Continuous Scale (0-255)*5

Anthropic Variable Potential Non-Point Source*2

Potential Sedimentation*2

Hydrological Variables

Any source of water pollution that does not meet the legal

definition of "point source" in section 502(14) of the Clean Water

Act. It is caused by rainfall moving over and through the ground

and is strongly influenced by land use, occurring when runoff flows 

on the ground, and carries out soil contaminants including

petroleum, pesticides and fertilizers to the water bodies.

Sedimentation is the deposition of waterborne or windborne

particles resulting from a decrease in transport capacity. We

consider potential sedimentation in reservoir the increasing rate of

deposition along the riverine–transition–lacustrine gradient. 

The runoff is the portion of precipitation or irrigation that flows over

and through the soil, eventually making its way to surface water

bodies. We opted here to represent the potential runoff through

physiographic factors (see Table 4).

*4 The index value is obtained throught map algebra: it is a ratio between the near infrared and blue spectral bands (Pereira et al. , 2011);

*5 The continous scale from 0 to 255 is a standartization procedure. 

*3 The indicators represent pixels values;

*1 The criteria are Thematic Maps;

Reservoirs with long RT (>300 days) are highly

succeptible to eutrophication. 
DaysRetention Time (RT)

Values near 0 represent areas with less deposition and

255 represent areas with the maximum deposition.

Continuous Scale (0-255)*5

Values near 0 represent areas with less potential

contribution for NPS and 255 represent areas with the

maximum contributions. 

Continuous Scale (0-255)*5 Values near 0 represent areas with less runoff and 255

represent areas with the maximum runoff.

Limnological Variables

Euphotic Zone 

Intensive-Growth Macrophytes 

Presence

References

Holdren et al., 2001; Jørgensen et 

al., 2005.

Welch & Jacoby, 2007; Schindler et 

al.  2008.

Table 3 - Criteria (Predictor Variables), Indicators and Premises to Model the Main Process, the Human-Induced Eutrophication

Straškraba, 1999; Straškraba &

Tundisi, 1999b; Holdren et al., 2001.

Straškraba & Tundisi, 1999b;

Holdren et al., 2001; Cooke et al. 

2005; Jørgensen et al. , 2005.

*2 These criteria are determined by using AHP (Analytic Hierarchy Process) and MCE (Multi-Criteria Evaluation) in a preliminary decision-making process;

Holdren et al., 2001; Polyakov et al., 

2007; Maillard & Santos, 2008.

Baxter, 1977; Straškraba & Tundisi,

1999; Moris & Fan, 1998; Cooke et 

al. 2005; Smol, 2008; Svoray & Ben-

Said, 2010.

*4 The index value is obtained throught map algebra: it is a ratio between the near infrared and blue spectral bands (Pereira et al. , 2011);

*5 The continous scale from 0 to 255 is a standartization procedure. 

*3 The indicators represent pixels values;

*1 The criteria are Thematic Maps;

Boyle et al., 2003; Ward & Trimble,

2004; Wrede et al., 2013.
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Preliminary Decision-Making Process Predictor Variable Indicators

Table 4 - Predictor Variables, Indicators and Premises to Model the Preliminary Decision-Making Process

Premises

Types

Agricultural lands and residential areas can contribute with fertilizers, herbicides 

and insecticides; Urban areas can contribute with oil, grease and toxic

chemicals; Improperly managed construction sites, crop and forest lands, and

eroding streambanks can contribute with sediments; Llivestock and faulty septic 

systems can contribute with bacteria and nutrients from wastes.

Density

The drainage carries the runoff product. The greater the drainage density

converging into the reservoir. the greater the contribution area for diffuse

pollution.

River Categories
Deposition rate increases along the riverine–transition–lacustrine gradient, than

the sedimentation rate is lower in the entry zone of the main tributary.

Types

Steep basin produce faster and more massive runoff, decreasing the chance of

infiltration, and the waterways slope define the greater or lesser speed with

which the rain water flowing on the surface, reaches the channels and leaves

the basin.

Milimeters 
It is the starting point. If the precipitation increases, the runoff will also increase

and, consequently the contribution of NPS to water bodies.

Days
As RT increases, the sedimentation rate and the nutrient retention also

increase.

Depth Sedimentation rate is faster in shallow areas.

Types

The more permeable is the soil, the higher will be the velocity of flow through

the groundwater and, consequently, the greater the amount of water absorbed

through the surface per unit time. 

Drainage

Catchment Basin

Soil Permeability

Soil

Shape Compact basin tend to concentrate the flow in the main channel.

Density
The runoff contribution to the reservoir is higher when the drainage density

increases.

Degree If the soil infiltration capacity is high, the resulting runoff will be lower. 

Potential Sedimentation

Potential Runoff

Land Cover/Land Use (LCLU)

Drainage

Precipitation

Retention Time (RT)

Morphometry

Hidrography

Relief

Potential Non-Point Source (NPS)
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3.2 The Criteria Weights 

 Tables 5 to 8 present the four pairwise comparison matrices, filled with the 

mean values of the raw data matrices, obtained from the expert’s knowledge, with 

the respective eigenvectors of weights and the CR.  

Reservoir morphometry 1

Retention time 5 1

Euphotic zone 1 1/3 1

IGMP* 1/3 1/5 1/3 1

Potential NPS** 9 7 9 9 1

Sedimentation 7 1 7 9 1/3 1

Runoff 9 7 9 9 1 3 1

Weights 0.0320  0.0928  0.0336  0.0202  0.3372  0.1470  0.3372  

* IGMP = Intensive Growth-Macrophytes Presence

** NPS = Non-Point Source

Consistency Ratio = 0.07 (consistency is acceptable)

Sedimentation Runoff

Table 5 - Pairwise Comparison Matrix, Eigenvector of Weights and Consistency Ratio for Human-Induced Eutrophication 

GIS-Based Modeling

Criteria
Reservoir 

morphometry

Retention 

time

Euphotic 

zone
IGMP*

Potential 

NPS**

 

Relief types 1

Drainage density 1/5 1

Catchment basin shape 1/3 5 1

Degree of soil impermeab. 1/5 3 1/3 1

Soil types 1 5 1 3 1

Weights 0.3818  0.0482  0.2152  0.0906  0.2642  

Consistency Ratio = 0.04 (consistency is acceptable)

Soil types

Degree of 

soil 

impermeab.

Table 6 - Pairwise Comparison Matrix, Eigenvector of Weights and Consistency Ratio for 

Potential Runoff GIS-Based Modeling

Catchment 

basin shape

Drainage 

density
Relief typesCriteria
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Retention time 1

Reservoir morphometry 1/3 1

Hidrography 1 5 1

Weights 0.4054  0.1140  0.4806  

Criteria
Retention 

time

Reservoir 

morphometry
Hidrography

Table 7 - Pairwise Comparison Matrix, Eigenvector of Weights and 

Consistency Ratio for Potential Sedimentation GIS-Based Modeling

Consistency Ratio = 0.03 (consistency is acceptable)
 

 

Land Cover/Land Use 1

Drainage Density 1/5 1

Precipitation 1/3 3 1

Weights 0.6370  0.1047  0.2583 

Criteria
Land Cover/      

Land Use

Drainage 

Density

Consistency Ratio = 0.03 (consistency is acceptable)

Precipitation

Table 8 - Pairwise Comparison Matrix, Eigenvector of Weights and 

Consistency Ratio for Potential Non-Point Source (NPS) GIS-Based 

Modeling

 

 In the first matrix, that aimed to assess the human-induced eutrophication 

(Table 5), the experts attributed higher weights to hydrological and anthropic 

variables. The potential runoff and potential NPS criteria occupied the first place in 

the ranking having received the same weight, which was 17 times higher than the 

intensive-growth macrophytes presence (limnological variable) and 3.6 times higher 

than RT (intrinsic reservoir variable), which occupied the third place in the ranking. 

The CR was 0.07, indicating that the consistency of the matrix is acceptable.  

 In the second matrix, that aimed to assess the potential runoff in the 

watershed (Table 6), the experts attributed higher weight to relief types, followed by 

soil types and watershed shape that was 1.6 times lower than the first. The drainage 
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density received the lower weight that was 7.9 times lower than the first place. The 

CR was 0.04, indicating that the consistency of the matrix is acceptable. 

 In the third matrix, that aimed to assess the potential sedimentation along the 

reservoir (Table 7), the experts attributed higher weight to hydrography, followed 

closer by RT. The reservoir morphometry was 4.2 lower than the first. The CR was 

0.03, indicating that the consistency of the matrix is acceptable. 

 In the fourth, that aimed to assess the potential NPS in the watershed (Table 

8), the experts attributed higher weight to land cover and land use, which was 2.5 

times higher than precipitation and 6.1 times higher than drainage. The CR was 

0.03, indicating that the consistency of the matrix is acceptable. 

3.3 The Conceptual GIS-Based Model to Assess the Environmental Fragility to 

Human-Induced Eutrophication in Tropical Reservoirs  

The conceptual GIS-based model integrates: (a) the criteria and their 

respectively weights; (b) the best methods in relation to cost effectiveness and to 

implementation facility for development and spatialization of the criteria in a GIS 

environment; (c) the potential data source; and (d) the pathways to model 

adjustment if it is not validated. The conceptual GIS-based model is represented by 

flowcharts, which help visualizing and understanding all the information and 

processes.  

 The Figure 3 presents the legend of the flowcharts symbols, elucidating its 

respective functions. The Figure 4 presents the stages of the MCE decision-making 

process and Figures 5 to 8 present the step by step to criteria assessment and 

spatialization.  The model validation is presented in Figure 9. 

The flowchart presented in Figure 4 is the core of the conceptual GIS-based 

model and elucidates the process involved in the AHP and MCE. The objective is at 

the top of the figure, followed by criteria selection and criteria weighting processes. 

The right and left sides of the figure present the model inputs (spatialized criteria) 

and its respective weights (values beside the criteria). The criteria and its weights 

are fixed for any tropical reservoir, even though the model allows the change of 

criteria and the production of new weights, if necessary. The model output (model 
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product) is obtained through the standardization, followed by the aggregation of the 

spatialized criteria, using the respective weight (WLC), in a final thematic map.  

 

 

 Fig. 3. Flowcharts symbols. 
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Fig. 4. The core of the conceptual GIS-based model. The inputs (criteria) and output (model product), the criteria weights, the model validation, and pathways to model adjustment if it is not validated, are 

elucidated in the flowchart. The linkage to the other flowcharts are indicated at the left and right side of the figure. 
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Fig. 5. Procedures and databases suggested to criteria assessment: morphometry 

and Retention Time (RT). 

 

 

Fig. 6. Procedures and databases suggested to criteria assessment: euphotic zone 

and intensive-growth macrophytes presence. 
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Fig. 7. Procedures and databases suggested to criteria assessment: Potential NPS. 

 

 

Fig. 8. Procedures and databases suggested to criteria assessment: Potential 

Sedimentation and Potential Runoff. 
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Fig. 9. Procedures and databases suggested to limnological response variables 

assessment. 
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 The standardization is a normalization that converts discreet classes into a 

gradient (continuous scale), which is more realistic and is more appropriated to the 

application of the WLC, since the criteria used vary both quantitatively and 

qualitatively, requiring equivalent measurement basis before the application of 

weights (Eastman et al., 1995; Eastman, 1999). Therefore, the data are transformed 

in a scale ranging from 0 to 255, represented as a continuous scale (fuzzy sets). 

This standardization process is described by the equation: Xi = 255 x (Ri-Rmin)/(Rmax-

Rmin), in which Xi is the standard number on the 0-255 scale, Ri is the number to be 

standardized, Rmin and Rmax are the lowest and highest values on the scale of the 

number to be standardized, respectively.  

 After the standardization, all criteria are ready to be combined in the WLC to 

produce the final thematic map of environmental fragility to human-induced 

eutrophication (decision-making model product). The standardization is developed in 

Stretch Module and the WLC is developed in MCE Module, both Idrisi Selva 

Software. 

 The next step is the model validation by overlapping the limnological 

response variables to the model product (final map), followed by the developed of 

the error matrix and KAPPA analysis, that is a discrete multivariate technique for 

accuracy assessment (Bishop et al., 2007; Congalton & Green, 2009). If the model 

is validated, the final thematic map can be used as a planning and management tool 

to tropical reservoirs. If the model is not validated, re-evaluation of the database 

information quality and the geoprocessing stages is required. If any problem is 

found, we suggest redo the thematic maps (criteria spatialization). If the problems 

are neither in the database information nor in the geoprocessing stages, we suggest 

the re-evaluation of the criteria, according to reservoir peculiarity. Then, the criteria 

inclusion will lead to assigning new weights, while the criteria exclusion will lead to a 

new aggregation process.  

 The criteria spatialization procedures are independent of our GIS-based 

model and users might choose the more convenient procedures to spatialize the 

criteria, i.e. to produce the thematic maps, for information input. For that reason, we 

present flowcharts with suggestions to criteria assessment in Figure 5 (morphometry 

and RT), Figure 6 (euphotic zone and intensive-growth macrophytes presence), 
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Figure 7 (Potential NPS), and Figure 8 (Potential Sedimentation and Potential 

Runoff).  

 Thus, we suggest that the criteria morphometry, RT, euphotic zone and 

intensive-growth macrophytes are developed through spatial analysis, while the 

criteria Potential NPS, Potential Sedimentation and Potential Runoff are developed 

through a preliminary decision-making process (AHP and MCE) and spatial analysis, 

due to the complexity of those criteria. 

 For model validation, we selected four limnological response variables 

(Figure 9): (a) trophic state; (b) chlorophyll “a” concentration; (c) phosphorus 

concentration; and (d) nitrogen concentration. We suggest that the trophic state 

variable may be a product of an index performed in a GIS environment using 

satellite images, and the other variables are obtained empirically. Nevertheless, the 

user is free to choose the procedures more convenient to generate geocoded 

information. 

 The main database of our GIS-based model is the orbital remote sensing 

from which several thematic maps can be taken, after appropriated image 

processing and spatial analysis. Bitencourt & Mantelli (2015) discuss the use of 

remote sensing and geoprocessing in spatial analysis of limnological parameters. 

The methods for spatial analysis includes: Surface analysis, Fuzzy Supervised 

Classification, Decision support, Thiessen Polygons, and Context and Distance 

Operators, all of those functions are available at the Idrisi Selva Software. These 

spatial analyses can also be performed with free software, such as SPRING - 

http://www.dpi.inpe.br/spring (Camara et al., 1996). Some satellite images are also 

available for free downloading in agencies like NASA (National Aeronautics and 

Space Administration) - https://earthdata.nasa.gov; and INPE (Brazilian National 

Institute for Space Research) - http://www.dgi.inpe.br/CDSR. For medium working 

scale, there are free images, such as Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) for 

Digital Elevation Model (DEM), suitable for terrain analysis, and finally images of the 

following satellites: IRS-P6 - Resource-sat1 (India), LANDSAT (USA) and CBERS 

(China/Brazil), all of them suitable for land cover and land use mapping. 

 We not detailed the methods of spatial analysis because it may vary between 

scales and objectives of application. They are only suggestions to assess the 

criteria, since there are several pathways that we can use to assess the criteria and 
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we can choose the one that best fits to our needs or within our reach. However, two 

procedures are mandatory to develop this conceptual GIS-based model: (a) the 

standardization of spatialized criteria using fuzzy sets; and (b) the WLC that 

aggregate the spatialized criteria by linear combination. 

 Our GIS-based model is integrally presented in Figure 10. 
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Fig. 10. The Conceptual GIS-Based Model to Assess the Environmental Fragility to Human-Induced Eutrophication in Tropical Reservoirs. 
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4. DISCUSSION 

We developed a simple conceptual model to be performed in a GIS 

environment, using multiple criteria and expert knowledge to integrate the landscape 

features and modelling the potential hydrological process in a simple way, i.e. 

integrating the complexity between human and natural system and complexity of the 

mechanisms to assess the environmental fragility to human-induced eutrophication 

in tropical reservoirs. This model can be applied to any tropical reservoir and can be 

adjusted to reservoirs located in other regions, provided that the criteria and weights 

are reviewed and adjusted.  

 The experts prioritized the potential runoff and potential NPS criteria. 

However, some limnological studies gave more importance to RT (Straškraba, 1999; 

Straškraba & Tundisi, 1999b), Potential NPS (Holdren et al., 2001; Moore et al., 

2003) and reservoir morphology (Cooke et al. 2005; Jørgensen et al., 2005). The 

hydrological studies gave more importance to runoff (Boyle et al., 2003; Wrede et 

al., 2013) and sedimentation (Baxter, 1977; Morris & Fan, 1998; Smol, 2008; Svoray 

& Ben-Said, 2010). Therefore, we found that there are more limnological studies 

citing the influence of the sedimentation (see Straškraba & Tundisi, 1999a) and 

runoff (see Cooke et al. 2005; Ward et al., 2004), than hydrological studies citing the 

influence of RT and depth. Those questions reaffirm the need to include all 

approaches when evaluating the environmental fragility, planning or management at 

landscape scale (Walker & Young, 1997) of water resources. Since the landscape 

limnology is the spatially explicit study of the interaction between freshwater, 

terrestrial, and human landscapes to a better understanding of the patterns and 

processes across spatial and temporal scales (Soranno et al., 2010), this approach 

may improve the environment assessment for the purposes listed above.  

 Our model allows the integration of the landscape limnology approach by 

using a decision-making model based on multi-criteria evaluation and 

multidisciplinary expert knowledge. This model suggests important mechanisms that 

are involved in the human-induced eutrophication and the pathways to its 

assessments. Our approaches to model the potential hydrological process are not 

reducible to analytical equations but are sets of conceptually simple mechanisms 

that can produce different dynamics (Grimm et al., 2005). Additionally, our 

conceptual model seeks an optimised environmental decision-making model, which 
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require the access to spatially comprehensive and relevant databases to allow the 

state of ecosystems, as provided by remote sensing (Trotter et al., 2001; Jensen, 

2006; Pettorelli et al., 2014). The GIS is a key component (Lovett & Appleton, 2008) 

in our conceptual model, since it provides a capability for recording and analysing 

descriptive characteristics about landscape features (Lillesand & Kiefer, 2000).  

5. CONCLUSION 

The landscape limnology approach, spatial analyses principles, and decision-

making models based on multi-criteria evaluation, and multidisciplinary expert 

knowledge, have the potentiality to fill the gap that exist between the researchers of 

different knowledge when the objective is the environmental assessment, planning 

or management of freshwater, which is a complex system that interact with other 

complex systems in the landscape. We also concluded that the model proposed is 

flexible enough to be used in different watersheds with different and intrinsic 

characteristics and adapted according to the database availability. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo dos sistemas ambientais pode ocorrer por meio de estruturas de 

dados (modelos) que permitem a representação de sistemas complexos. As 

estruturas podem variar em forma e complexidade, consolidadas em fluxogramas 

funcionais (como o modelo apresentado no capítulo anterior), equações 

matemáticas, procedimentos de álgebra matricial e simulações de processos em 

ambiente computacional (Meirelles et al., 2007), citando apenas alguns exemplos de 

importância para este trabalho. 

Este capítulo busca apresentar, por meio de uma representação 

simplificada, os procedimentos utilizados para a espacialização das variáveis 

preditoras e variáveis de resposta que integram o modelo de tomada de decisão 

aqui desenvolvido. As variáveis espacializadas serão aqui chamadas de mapas 

temáticos. 

Primeiramente serão apresentadas as etapas de obtenção/produção da 

base de dados e de pré-processamento das informações, para então proceder com 

o detalhamento dos procedimentos para a produção dos mapas temáticos. 

2. MODELAGEM DO RELEVO SUBMERSO 

2.1 Levantamento Batimétrico 

O levantamento batimétrico objetivou a aquisição de dados (X, Y, Z e 

profundidade) para a modelagem do relevo submerso, delimitação do polígono do 

reservatório, criação da máscara de zona eufótica e determinação da morfometria 

do reservatório. Foram necessárias duas etapas para o levantamento.  

A primeira etapa compreendeu três dias de levantamento com o uso de um 

sonar tipo fishfinder (constituído de um transmissor, um transdutor e um receptor) 

instalado na porção inferior da popa do barco e acoplado a um GPS (Global 

Positioning System) náutico da série GARMIN GPSmap – 421S. Este equipamento 

registrou as coordenadas X e Y, além da profundidade do reservatório. Optou-se, 

nesta primeira etapa, em associar os dados de um DGPS (Differential Global 

Positioning System), receptor GNSS Sf3040-Rtk-Sf, para registro mais preciso das 

coordenadas X e Y e obtenção da cota Z. Os dados do DGPS foram utilizados para 
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criar uma função de ajuste das coordenadas do GPS Garmin (item 2.2 deste 

capítulo). 

O barco margeou o reservatório inteiro, com exceção da área da barragem 

onde é proibida a aproximação. Finalizado o margeamento, o barco percorreu duas 

linhas paralelas ao longo do reservatório, para depois percorre-lo transversalmente, 

realizando um ziguezague de margem a margem. Os dados foram registrados a 

cada 10m, com o barco parado, para a obtenção das informações do GPS Garmin e 

do DGPS. 

A segunda etapa ocorreu após o pré-processamento das informações 

obtidas na primeira etapa e objetivou preencher os gaps ou áreas vazias onde não 

houveram os registros. Estes gaps foram considerados essenciais para o processo 

de interpolação e deveriam ser preenchidos. Desta forma, foram organizadas mais 

três incursões a campo. Nesta etapa não houve o uso do DGPS e as informações 

obtidas pelo GPS Garmin foram transformadas de acordo com a função de ajuste 

das coordenadas. A cota da lâmina d’água, observada na régua do reservatório, foi 

registrada. 

Existem os prós e contras na utilização de um sonar tipo fishfinder e de um 

GPS náutico comum. Primeiramente este tipo de sonar é incapaz de ultrapassar a 

camada de lodo ou de qualquer outro material que esteja no fundo. Em 

reservatórios há também a presença de troncos de árvores submersos que também 

interferem na performance do sonar. Desta forma, a profundidade observada no 

GPS náutico não equivale ao fundo real do reservatório. Somando-se a isto, o GPS 

náutico possui um erro na obtenção das coordenadas X e Y, como qualquer outro 

GPS de uso comum.  

Entretanto, este tipo de equipamento possui baixo custo de aquisição, que 

equivale a aproximadamente 3% do valor de um ecobatímetro acoplado a um 

DGPS, incluindo o software de aquisição e de interpolação dos dados (que 

necessita de pagamento anual para a utilização da banda L do satélite).  

O uso de sonar tipo fishfinder e de GPS náutico também foi observado em 

visita ao Cary Institute of Ecosystem Studies (NY/USA). Os pesquisadores 

afirmaram que os resultados servem perfeitamente para os objetivos a que se 

destinam, ou seja, em estudos limnológicos uma escala espacial mais fina do relevo 
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submerso e da profundidade geralmente não são essenciais para avaliação dos 

padrões e processos, como no caso deste trabalho. 

O viés associado ao sonar tipo fishfinder pode ser minimizado à medida que 

se aumenta o número de amostras e se realiza a interpolação dos dados por meio 

de um algoritmo. O mais indicado para este caso é o modelo de grade irregular 

triangular (Triangulated Irregular Network - TIN), baseado na triangulação de 

Delaunay.  

Para o reservatório Paiva Castro foi calculado o número de amostras que 

deveriam ser coletadas em função da área do reservatório (aproximadamente 

449ha), com 1% de margem de erro e 99% de intervalo de confiança. Assim, 

16.529 amostras georreferenciadas foram coletadas aleatoriamente durante as 

duas etapas de campo para diminuir o viés associado ao sonar tipo fishfinder. 

O viés associado ao erro espacial das coordenadas X e Y pode ser 

minimizado pela função de ajuste apresentada no item 2.2. 

2.2 Função de Ajuste das Coordenadas X e Y 

Os dados obtidos pelo GPS Garmin e pelo DGPS, na primeira etapa de 

campo, foram organizados de forma a determinar as diferenças entre os valores 

dos eixos X e Y de cada equipamento. Estas diferenças podem ser observadas na 

Figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1 – Diferenças entre os eixos X e Y dos equipamentos DGPS (DX, DY) e 

GPS Garmin (FX, FY). 
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Ao observar a distribuição dos dados, verifica-se que as diferenças entre os 

dados obtidos pelo DGPS e GPS Garmin permaneceram constantes para ambos os 

eixos. O próximo passo foi verificar a frequência de pontos em função da diferença 

entre os equipamentos (Figura 2.2), assim como o cálculo da média e do desvio 

padrão.  

 

Figura 2.2 – Histograma apresentando a frequência de pontos em função da 

diferença entre os equipamentos. 

 

A média de X foi 43,05 e seu desvio padrão foi 12,59, enquanto a média de 

Y foi 44,73, com desvio padrão de 7,75. Estes dados orientaram a exclusão de 125 

linhas da matriz de dados, as quais possuíam valores acima e abaixo do desvio 

padrão. Após a exclusão foram calculadas as novas médias das diferenças para X 

(40) e Y (44). Estas médias foram subtraídas respectivamente de X e Y do GPS 

Garmin. O ajuste dos valores pode ser observado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Diferenças entre os eixos X e Y dos equipamentos DGPS (DX, DY) e 

GPS Garmin (FX, FY) após o ajuste. 
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Este resultado permitiu criar no software R uma função para automatizar o 

ajuste das coordenadas obtidas por meio do GPS Garmin: 

 

A função retorna uma matriz com X e Y ajustados. Entretanto, esta função a 

princípio serve apenas para o reservatório Paiva Castro. Em outros reservatórios há 

a necessidade de realização das mesmas etapas de coletas e análises para 

verificar se a função pode ser válida para o reservatório em questão ou se deve ser 

ajustada. 

2.2 Fluxograma do Processo de Modelagem 

A modelagem do relevo submerso é representada em um fluxograma 

contendo as especificações dos equipamentos utilizados no levantamento dos 

dados, as etapas, processos, subprodutos e produto final (Figura 2.4). O mapa do 

relevo submerso é apresentado na Figura 2.5.  
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Figura 2.4 – Fluxograma do processo de modelagem do relevo submerso. 
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Figura 2.5 – Mapa do relevo submerso do reservatório Paiva Castro. A legenda 

apresenta as cotas Z do relevo. A profundidade aumenta conforme diminui a cota. 
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3. PRÉ-PROCESSAMENTOS DAS IMAGENS DE SATÉLITE 

A atmosfera e seus componentes tais como fumaça, aerossóis e poeiras, 

exercem influência na radiação que chega aos alvos terrestres ou ao sensor orbital. 

Desta forma, parte da energia eletromagnética é absorvida e parte é espalhada 

pela atmosfera, causando, por exemplo, a diminuição do contraste entre os alvos 

(Ponzoni & Shimabukuro, 2010; Antunes et al., 2012). Desta forma, é de 

fundamental importância a correção atmosférica das imagens de satélite antes do 

seu uso.  

Neste trabalho foram utilizadas imagens do Satélite Landsat 5 - sensor TM 

de dois períodos, 01/05/2009 (seco) e 09/01/2009 (chuvoso). Essas datas foram 

selecionadas por serem as datas disponíveis mais próximas das amostragens de 

campo realizadas por Macedo (2011), que aqui serão utilizadas para a produção 

das variáveis de resposta do modelo de tomada de decisão, e por possuírem pouca 

interferência de nuvens para o período a ser avaliado. As imagens foram retiradas 

gratuitamente no catálogo de imagens do INPE. Também foi utilizada imagem do 

Satélite ALOS - sensor AVNIR-2 de dezembro de 2007, para a construção do mapa 

de uso e ocupação, dada a melhor resolução espacial em relação à imagem 

Landsat 5. 

Utilizando o software Terrset (Eastman, 2015) foi realizada a correção 

atmosférica por meio do módulo ATMOSC, objetivando a diminuição dos efeitos dos 

gases atmosféricos que podem promover o espalhamento de Rayleigh.  

O método de correção atmosférica foi o Modelo de Correção Total 

(Eastman, 2015), que inclui os parâmetros utilizados no Modelo de Subtração de 

Objeto Escuro (DOS) e no Modelo Cos(t) desenvolvido por Chavez (1996). Este 

módulo ainda realiza a correção radiométrica, que visa a correção das degradações 

radiométricas em função de desajustes na calibração dos detectores e erros na 

transmissão dos dados, procedimento que assegura que as mudanças no 

comportamento espectral, tanto no tempo quanto no espaço, estejam estritamente 

relacionadas à interação da radiação eletromagnética com o alvo, eliminando 

contribuições do ambiente na reflectância do alvo (Moreira, 2012). 

As etapas de pré-processamento das imagens de satélite utilizadas neste 

trabalho estão demonstradas nos fluxogramas a seguir (Figura 2.6 e Figura 2.7). 
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Figura 2.6 – Pré-processamento das imagens Landsat-5 TM. 
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Figura 2.7 – Pré-processamento da imagem Alos AVNIR-2. 
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4. MAPAS TEMÁTICOS 

4.1 Variáveis Preditoras 

4.1.1 Variáveis Intrínsecas do Reservatório  

A Figura 2.8 representa a profundidade do reservatório Paiva Castros. Estes 

dados foram obtidos durante o levantamento batimétrico e interpolados por meio do 

modelo de grade irregular triangular (Triangulated Irregular Network - TIN). 

O Tempo de Residência (TR) foi espacializado e representado na Figura 2.9. 

Como dito anteriormente, ele foi calculado com base no volume máximo (ANA, 

2013) e na vazão média (Netto & Barros, 2010; ANA, 2013) do reservatório, sendo 

estimado em estimado em 13.6 dias. Sua espacialização ocorreu por meio da 

atribuição do valor ao polígono do reservatório. 

 

Figura 2.8 – Profundidade (m) do Reservatório Paiva Castro. 
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Figura 2.9 – Tempo de Retenção (RT) do Reservatório Paiva Castro. 

 

4.1.2 Variáveis Limnológicas  

 

Foram produzidos dois mapas de extensão da zona eufótica e dois mapas 

de presença de macrófitas aquáticas, um para o período chuvoso e outro para o 

período seco. Os mapeamentos ocorreram com base nas imagens do Satélite 

Landsat 5 - sensor TM de 01/05/2009 (seco) e 09/01/2009 (chuvoso).  

O fluxograma com o detalhamento das etapas de produção dos mapas de 

distribuição da profundidade máxima da zona eufótica encontra-se na Figura 2.10. 

Na sequência são apresentados os mapas para o período chuvoso (Figura 2.11) e 

período seco (Figura 2.12). Já o fluxograma e os mapas de presença de macrófitas 

aquáticas no período chuvoso e seco são apresentados nas Figuras 2.13, 2.14 e 

2.15, respectivamente. 

A princípio foi proposto o uso do Índice de Vegetação de Diferença 

Normalizada (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index) para o mapeamento 

das macrófitas aquáticas, como pode ser observado no capítulo anterior. Entretanto, 

mostrou-se mais adequado o uso do Índice de Água de Diferença Normalizada 

(NDWI - Normalized Difference Water Index). 
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Figura 2.10 – Fluxograma dos procedimentos para elaboração dos mapas de distribuição da profundidade máxima da zona 

eufótica do Reservatório Paiva Castro 
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Figura 2.11 – Distribuição da profundidade máxima da zona eufótica do 

Reservatório Paiva Castro no período chuvoso (classe 4m = 0,01% dos pixels, 

classe 5m = 1,3% dos pixels, classe 6m = 9,4%dos pixels, classe 7m = 21,3% dos 

pixels, classe >8m = 68,2% dos pixels). 

 

 

Figura 2.12 – Distribuição da profundidade máxima da zona eufótica do 

Reservatório Paiva Castro no período seco (classe 4m = 0,02% dos pixels, classe 

5m = 1,6% dos pixels, classe 6m = 10,7%dos pixels, classe 7m = 19,9,3% dos 

pixels, classe >8m = 67,7% dos pixels). 
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Figura 2.13 – Fluxograma dos procedimentos para elaboração dos mapas de presença de macrófitas. 
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Figura 2.14 – Distribuição das Macrófitas aquáticas no Reservatório Paiva 

Castro durante o período chuvoso (0,83km²). 

 

 

Figura 2.15 – Distribuição das Macrófitas aquáticas no Reservatório Paiva 

Castro durante o período seco (0,90km²). 
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4.1.3 Variável Antrópica  

O mapeamento das fontes difusas potenciais de poluição foi realizado para o 

período chuvoso e para o período seco. A descrição detalhada dos procedimentos 

encontra-se no capítulo anterior. Em linhas gerais incorporou três informações: 

precipitação média para o período chuvoso e seco, drenagem também para ambos 

os períodos e uso e ocupação do solo. 

Para a produção do mapa de precipitação foram analisados os dados 

históricos disponibilizados no Banco de Dados Hidrológicos do DAEE. A Figura 2.16 

apresenta a média histórica obtida nas estações de Mairiporã, Franco da Rocha e 

Atibaia. As médias de cada estação foram espacializadas e interpoladas por meio 

de polígonos de Thiessen. 

 

Figura 2.16 – Média histórica de precipitação (MT = Média Total, MA/FR = 

Mairiporã/Franco da Rocha, AT = Atibaia). 

O mapa de drenagem foi gerado por meio do módulo Runoff do software 

Terraset. Este módulo fornece o sentido do fluxo e as áreas onde ocorrem os 

acúmulos de água. Este produto é obtido por meio da imagem de superfície gerada 

a partir do topodata. 

O mapeamento do uso e ocupação do solo ocorreu com o uso de imagem 

do Satélite ALOS - sensor AVNIR-2 de dezembro de 2007. Os procedimentos estão 

descritos na Figura 2.17 e o mapa de uso e ocupação do solo é apresentado na 

Figura 2.18.
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Figura 2.17 – Fluxograma dos procedimentos para elaboração do mapa de uso e ocupação do solo. 
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Figura 2.18 – Uso e Ocupação do solo na Sub-bacia do Juqueri (Silveira & 

Jardineiro, 2011). 

 

Os mapas das fontes difusas potenciais de poluição do período chuvoso 

(Figura 2.18) e do período seco (Figura 2.19) são apresentados a seguir. 
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Figura 2.19 – Mapeamento das fontes difusas potenciais na Sub-bacia do 

Juqueri no período chuvoso. 

 

 

Figura 2.20 – Mapeamento das fontes difusas potenciais na Sub-bacia do 

Juqueri no período seco. 
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4.1.4 Variáveis Hidrológicas  

A produção do mapa de taxa de sedimentação potencial, a princípio, 

ocorreria conforme descrito no capítulo anterior, por meio de MCE e AHP, 

utilizando-se três variáveis espaciais: TR, morfometria (profundidade) e hidrografia. 

Entretanto, optou-se por utilizar os dados de taxa de sedimentação descritos em 

Cardoso-Silva et al. (2016), já que há disponibilidade desses dados. 

As taxas de sedimentação foram obtidas por meio de amostras 

georreferenciadas de testemunhos obtidos em três diferentes áreas do reservatório 

Paiva Castro (área da barragem, área de captação e região fluvial). Tais amostras 

foram submetidas à determinação da geocronologia para então serem calculadas 

as taxas médias de sedimentação em cada ponto (Ferreira et al., 2015; Cardoso-

Silva et al., 2016). 

De posse das taxas médias de sedimentação, determinadas para quatro 

pontos do reservatório, foi realizada a espacialização e a interpolação dos dados 

por meio do modelo de grade irregular triangular (Triangulated Irregular Network - 

TIN). A Figura 2.21 apresenta a taxa de sedimentação potencial para o reservatório 

Paiva Castro. 

O mapeamento do escoamento superficial potencial foi realizado de acordo 

com o descrito no capítulo anterior. Em linhas gerais incorporou cinco informações: 

tipos de relevo, densidade de drenagem para o período chuvoso e seco, forma da 

bacia de captação, grau de impermeabilidade do solo e tipos de solo. 

O mapa de relevo foi produzido a partir do Modelo Digital de Terreno (MNT), 

originado do topodata. Para isto foram criados do MNT os mapas hipsométrico 

(altitude) e clinográfico (declividade), que posteriormente foram integrados por meio 

de álgebra matricial para produção do mapa de relevo. 

O mapa de drenagem foi gerado por meio do módulo Runoff do software 

Terraset, fornecendo o sentido do fluxo e as áreas onde ocorrem os acúmulos de 

água. Este produto é obtido por meio da imagem de superfície (MNT) gerada a 

partir do topodata. 

A extração da forma da bacia ocorreu por meio da digitalização em ambiente 

de SIG do reservatório Paiva Castro. Este processo ocorreu com apoio do MNT, 
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imagens de satélite e levantamento batimétrico (verificar Figura 2.4). De posse do 

polígono do reservatório foi possível realizar a extração da bacia por meio do 

módulo Watershed do software Terraset. 

O mapa de grau de impermeabilização foi obtido a partir da reclassificação 

do mapa de uso e ocupação do solo. Foram determinadas três classes de grau de 

impermeabilidade de acordo com as classes de uso e ocupação: permeável (solo 

coberto com floresta nativa), médio permeável (solo coberto com vegetação 

herbácea e silvicultura) e impermeável (asfalto, solo exposto e urbanização). 

O mapa dos tipos de solo da Sub-bacia do Juqueri ocorreu por meio da base 

de dados georreferenciada da Embrapa Solos (Santos, 2011). Foram encontradas 

duas classes de solos na Sub-bacia do Juqueri: PVAd9 (Argissolos Vermelhos-

Amarelos Distróficos + Cambissolos Háplicos Tb distróficos) e LVAd7 (Latossolos 

Vermelhos-Amarelos Distróficos + Cambissolos Háplicos Tb distróficos). A classe 

PVAd9 é a predominantemente encontrada na Sub-bacia e é caracterizada pelo alto 

potencial de escoamento superficial.  A classe LVAd7 é caracterizada por possuir 

um bom potencial de drenagem (IBGE, 2015). 

Os mapas de escoamento superficial potencial para o período chuvoso e 

para o período seco são apresentados nas Figuras 2.22 e 2.23, respectivamente. 

 

Figura 2.21 – Taxa de sedimentação potencial (cm/ano) no reservatório 

Paiva Castro. 
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Figura 2.22 – Escoamento superficial potencial para o período chuvoso na 

Sub-bacia do Juqueri. 

 

Figura 2.23 – Escoamento superficial potencial para o período seco na Sub-

bacia do Juqueri. 
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4.2 Variáveis de Resposta  

A princípio as variáveis de resposta a serem utilizadas para a validação do 

modelo eram o Índice de Estado Trófico (IET), a concentração de clorofila-a, a 

concentração de fósforo e a concentração de nitrogênio. Entretanto, optou-se pela 

produção de um IET elaborado por meio de sensoriamento remoto orbital e validado 

pelas concentrações de clorofila-a e fósforo, obtidas em campo por Macedo (2011). 

Os procedimentos e resultados são apresentados no próximo capítulo. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANA, Agência Nacional de Águas (2013) Dados de referência acerca da outorga do 

sistema Cantareira. 

Antunes M.A.H., Debiasi P., Costa A.R., Gleriani J.M. (2012) Correção Atmosférica 

de Imagens Alos/Avnir-2 Utilizando o Modelo 6S. Sociedade Brasileira de 

Cartografia, Geodésia Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. Revista 

Brasileira de Cartografia, 64, 531-539. 

Bukata R.P., Jerome J.H., Kondratyev K.Y., Pozdnyakov D.V. (1995) Optical 

Properties and Remote Sensing of Inland and Coastal Waters, CRC Press, 

Boca Raton, FL. 

Cardoso-Silva S., Ferreira P.A.L., Moschini-Carlos V., Figueira R.C.L., Pompêo M. 

(2016) Temporal and spatial accumulation of heavy metals in the sediments 

at Paiva Castro Reservoir (São Paulo, Brazil). Environ Earth Sci (2016) 75. 

Chavez Jr. P.S. (1996) Image-based atmospheric corrections: Revisited and 

improved. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 62, p. 1025 – 

1036.  

DAEE – Hidrologia (2015) Banco de Dados Hidrológicos do DAEE. 

Duchemin B., Hadria R., Er-Raki S., Boulet G., Maisongrande P., Chehbouni A., 

Escadafal R., Ezzahar J., Hoedjes J., Karrou H., Khabba S., Mougenot B., 

Olioso A., Rodriguez J.-C., Simonneaux V. (2006) Monitoring wheat 

phenology and irrigation in Central Morocco: on the use of relationship 

between evapotranspiration, crops coefficients, leaf area index and 



Capítulo III. Mapas Temáticos 

91 

 

remotely-sensed vegetation indices. Agric. Water Manage. 79, 1–27. 

Eastman J.R. (2015) TERRSET Tutorial, Clark Labs-Clark University, Worcester. 

Esteves F.A. (2011) Fundamentos da limnologia. Interciência, Rio de Janeiro. 

Ferreira P.A.L., Cardoso-Silva S., Pompêo M., Figueira R.C.L. (2015) 

Geocronologia e datação por radionuclídeos, um estudo de caso: Represa 

Paiva Castro (Sistema Cantareira- Mairiporã- São Paulo). In: Reservoirs 

Ecology and Interfaces. (Eds L.M. Pompêo & V. Moschini-Carlos & P.Y. 

Nishimura & S. Cardoso-Silva & J.C. López-Doval), pp. 109-119, Sao Paulo, 

BR. 

IBGE - Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais (2015) Manual 

técnico de pedologia. IBGE, Rio de Janeiro, 430 p. 

Macedo C.C.L. (2011) Heterogeneidade espapacial e temporal das águas 
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RESUMO 

Os reservatórios são importantes reservas de água doce, passíveis de 

recepção de cargas poluidoras de origem doméstica e de resíduos industriais, 

causadores de mudanças qualitativas e quantitativas de sua composição físico-

química e composição da fauna e flora. Uma das consequências é a eutrofização, 

processo caracterizado pelo aumento da concentração de nutrientes nos 

ecossistemas aquáticos, principalmente de fósforo e nitrogênio. Para classificar os 

corpos d'água em função dos seus graus de trofia, comumente são utilizados dados 

de concentração de clorofila-α e fósforo, obtidos por meio da determinação destes 

componentes em amostras de água, que posteriormente são integrados em uma 

equação para a obtenção do Índice do Estado Trófico (IET). Um outro método, não 

tão convencional de se determinar o grau de trofia de um corpo d’água, é baseado 

em sensoriamento remoto, utilizando-se a razão entre as bandas do infravermelho 

próximo e do vermelho (TM4/TM3) para a determinação das concentrações de 

clorofila-α e seus intervalos para o IET. Este trabalho teve como objetivo avaliar se 

o IET obtido por sensoriamento remoto poderia ser aplicado em outros 

reservatórios, utilizando-se como modelo o reservatório Paiva Castro, último do 

Sistema Cantareira. O mapa de IET desenvolvido por meio da razão TM4/TM3 e 

classificado em categorias de trofia foram validados pelos dados de campo, pois 

apresentaram o índice Kappa 0,2180 (razoável) para o período chuvoso e 0,6250 

(muito bom) para o período seco. Entretanto, deve-se considerar as características 

intrínsecas das imagens (banda, faixa e resolução espacial), assim como a 

interferência espectral de outros alvos para uma correta interpretação do mapa 

produzido. 

 

Palavras-chave: Eutrofização, Ecossistemas Aquáticos, Clorofila-a, Fósforo, 

Satélite Landsat 5 -TM, Limnologia 
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ABSTRACT 

The reservoirs are important freshwater reserves, capable of receiving 

pollutant loads of domestic origin and industrial waste, causing qualitative and 

quantitative changes in their physicochemical composition and fauna and flora 

composition. One of the consequences is eutrophication, a process characterized by 

increased concentration of nutrients in aquatic ecosystems, mainly phosphorus and 

nitrogen. In order to classify waterbodies according to their trophic degrees, 

chlorophyll-α and phosphorus concentration data are usually obtained in water 

samples, which are then integrated into an equation to obtain the Trophic State 

Index (TSI). Another method, not so conventional to determine the trophic degree of 

a waterbody, is based on remote sensing, using the ratio between the near infrared 

and red bands (TM4 / TM3) for the determination of the concentrations of 

chlorophyll-α and their ranges for the TSI. Thus, this work has the objective of 

evaluating if the TSI obtained by remote sensing can be applied in the reservoir 

Paiva Castro, last of the Cantareira System, through its validation using field data. 

The ratio between the TM4 / TM3 bands is expected to be sufficient to determine the 

concentrations of chlorophyll-α in the reservoir and thus infer about its degree of 

eutrophication, allowing both cost and time optimization of reservoir monitoring. The 

aim of this work was to evaluate if the TSI obtained by remote sensing can be 

applied for other reservoirs, using as a model the Paiva Castro reservoir, last of the 

Cantareira System. The TSI Map was developed by using the TM4 / TM3 ratio, 

classified into trophy categories, and validated through the field data, showing 

Kappa Index Value about 0.2180 (reasonable) for the rainy season and 0.6250 (very 

good) for the dry season. However, intrinsic characteristics of the images (band, 

wave range and spatial resolution) must be considered, as well as the spectral 

interference of other target elements, to avoid misinterpretation of the produced 

map. 

 

Key words: Eutrophication, Aquatic Ecosystems, Chlorophyll-a, Phosphorus, 

Landsat 5-TM Satellite, Limnology
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1. INTRODUÇÃO 

O planeta Terra possui dois terços de sua superfície cobertos por água, 

entretanto mais de 98% da água disponível é salgada e apenas 2% é água doce 

(baixa salinidade), sendo que desses 2% mais de 68% estão distribuídos em 

geleiras e 29% estão em reservatórios subterrâneos profundos, de difícil acesso. 

Apenas 1,2% está disponível em rios e lagos (Senra, 2001). No Brasil a 

disponibilidade de água doce pode ser considerada generosa, possuindo 12% das 

reservas de água do planeta (Senra, 2001), com uma produção hídrica superficial 

de 168.790m3/s (Novaes, 2000). 

De acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 

cerca de 86% do território do estado de São Paulo está localizado na bacia do rio 

Paraná. Na grande São Paulo, a problemática referente aos recursos hídricos e 

abastecimento público é uma questão relevante, já que há necessidade de suprir as 

demandas de água para 17,2 milhões de habitantes, distribuídos em 39 municípios, 

precisando também superar as dificuldades geográficas (EMPLASA, 2000).  

Os reservatórios são importantes reservas de água doce, construídos pelo 

homem para suprir suas necessidades (Nishimura, 2008). Eles são passíveis de 

recepção de cargas poluidoras, principalmente de origem doméstica e de resíduos 

industriais, causando modificações qualitativas e quantitativas da sua composição 

físico-química e na composição de espécies da fauna e flora (Branco e Rocha, 

1977; Branco, 1986; Esteves, 2011), além do nível de produção do ecossistema, 

tornando o reservatório eutrofizado (Esteves, 2011). 

A Eutrofização ocorre quando há um aumento da concentração de 

nutrientes nos ecossistemas aquáticos, principalmente de fósforo e nitrogênio, 

tendo como consequência o aumento da produtividade (Esteves, 2011), tornando o 

ambiente passível de floração de algas, formando massas, “ilhas flutuantes”, ou até 

mesmo tapetes de algas que podem ser deslocados pelos ventos, se acumulando 

nas margens, onde começam a se decompor e a causar mau cheiro e produção de 

substâncias tóxicas (Branco, 1986). A eutrofização possui uma série de 

consequências que foram sintetizadas na Figura 1 a seguir (Tundisi & Matsumura-

Tundisi, 2008).  
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10. Diminuição dos estoques de peixes, causados pela depleção de oxigênio na 

água , nas regiões mais profundas;

11. Efeitos crônicos e agudos na saúde humana.

4. Altas concentrações de matérias orgânicas, as quais, se tratadas com cloro, 

podem produzir substâncias carcinogênicas;

5. Deterioração dos valores recreacionais dos reservatórios, em razão da 

diminuição da transpaência;

6. Acesso restrito à pesca e a atividade recreacionais, por causa do acúmulo de 

plantas aquáticas que podem impedir a locomoção e o transporte;

7. Acentuada queda na biodiversidade e no número de espécies de plantas e 

animais;

8. Alterações na composição de espécies de peixes, com diminuição de seu 

valor comercial ( mudanças nas espécies e perda do valor comercial pela 

contaminação);

Consequências da Eutrofização

1. Anoxia (ausência oxigênio na água), que provoca mortalidade em massa de 

peixes e invertebrados e produz liberação de gases com odor, muitas vezes 

tóxicos (H2S e CH4);

2. Florescimento de algas e crescimento não controlado de plantas aquáticas, 

especialmente macrófitas;

3. Produção de toxinas por algumas espécies de algas tóxicas ;

9. Diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, sobretudo nas camadas 

mais profundas dos reservatórios em regiões temperadas, durante o outono;

 

Figura 1. Quadro descrevendo as consequências da eutrofização. Compilado de 

Tundisi & Matsumura-Tundisi (2008). 

 

Em consequência desse processo, o ecossistema aquático passa da 

condição de oligotrófico (menos eutrofizado) e mesotrófico (pouco eutrofizado) para 

eutrófico (eutrofizado) ou até mesmo hipertrófico (muito eutrofizado) (Esteves, 

2011). Para classificar o estado trófico de reservatórios são utilizados os 

parâmetros fósforo total, nitrogênio total, clorofila-a e disco de Secchi (Andreoli, 

2011). 

Existem alguns índices e indicadores utilizados pela Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB) para monitorar e quantificar o estado trófico. 

Segundo a CETESBa (2016) os índices e indicadores ambientais surgiram como 

resultado da grande preocupação social com os aspectos ambientais do 

desenvolvimento urbano, processo que necessita de um elevado número de 

informações em diversos graus de complexidade, tornando os indicadores 

fundamentais no processo de tomada de decisão das políticas públicas e 

acompanhamento dos seus efeitos. 
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Para classificar os corpos d'água em seus diferentes graus de trofia, a 

CETESBb (2016) adotou o Índice do Estado Trófico (IET) desenvolvido por Carlson 

(1977) e posteriormente adaptado por Lamparelli (2004), que avalia a qualidade da 

água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao 

crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas 

aquáticas.  

Um outro método, não tão convencional de se determinar o grau de trofia de 

um corpo d’água, é aquele baseado em imagens de satélite. As primeiras tentativas 

para a aplicação de sensoriamento remoto ao monitoramento do processo de 

eutrofização datam da década de 70, porém os sensores disponíveis na época não 

eram adequados à complexidade das águas continentais (George & Malthus, 2001). 

Entretanto, os sensores se modernizaram ao longo dos anos e, atualmente, o 

sensoriamento remoto pode ser considerado como uma fonte de informação a ser 

integrada aos métodos convencionais, mas o seu uso pelas empresas gestoras de 

recursos hídricos ainda é pouco explorada (Novo, 2007). 

O sensoriamento remoto é uma tecnologia que permite a obtenção de 

informações sobre objetos da superfície terrestre a partir da detecção, aquisição e 

análise da energia eletromagnética emitida ou refletida por esses objetos e 

registrada pelos sensores remotos. A energia eletromagnética pode ser ordenada 

de maneira continua em função de seu comprimento de onda ou de sua frequência, 

sendo esta disposição denominada de espectro eletromagnético, que se estende 

desde comprimentos de onda muito curtos associados aos raios cósmicos, até as 

ondas de rádio de baixa frequência e grande comprimentos de onda (Elachi, 1987; 

Moraes, 2002).  

O satélite Landsat 5 foi o quinto satélite do Programa Landsat, que 

representa a mais longa coleção de dados de sensoriamento remoto terrestre. Foi 

desenvolvido em uma iniciativa conjunta entre o United States Geological Survey 

(USGS) e a National Aeronautics and Space Administration (NASA) (USGS, 2016). 

O Landsat 5 possui o sensor Thematic Mapper (TM), que é um sensor 

multiespectral de recursos da Terra, desenvolvido com o objetivo de alcançar maior 

resolução das imagens, separação espectral mais nítida, maior fidelidade 

geométrica e maior precisão e resolução radiométrica do que o sensor MSS que os 

satélites tinham anteriormente (NASA, 2016), possui sete bandas, onde cada banda 

representa uma faixa do espectro eletromagnético captada pelo satélite, passam 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Landsat
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pela a mesma área de 16 em 16 dias e a resolução geométrica das imagens nas 

sete bandas é de 30 m (ou seja, cada "pixel" da imagem representa uma área no 

terreno de 0,09 ha), menos na banda seis, que possui resolução de 120m x 120m 

(INPEa, 2016) 

Gitelson & Kondratyev, 1991, Gons et al. 2002, Daal'olmo & Gitelson, 2005 e 

Vakobi et al. 2011, sugerem que a região espectral entre o vermelho e o 

infravermelho próximo é particularmente útil para a estimativa da concentração de 

clorofila-a em ambientes eutróficos onde a concentração de matéria orgânica 

dissolvida (Clored Dissolved Organic Matter - CDOM) é abundante. Estudos já 

realizados no nordeste da China, no lago Changan já puderam demostrar a 

eficiência da razão de bandas TM4/TM3, que são, respectivamente, as bandas do 

infravermelho próximo e do vermelho do satélite Landsat - sensor TM, para a 

estimar a concentração de clorofila-a (Duan et al. 2007). 

Mais recentemente, Novo et al. (2013) propuseram a criação de um IET que 

foi baseado na estimativa da concentração de clorofila-a por meio de 

sensoriamento remoto para o Reservatório Ibitinga/SP. Os autores realizaram a 

simulação de Monte Carlo para obtenção do melhor modelo para determinação das 

concentrações de clorofila-a baseados na relação TM4/TM3, de forma que o 

modelo selecionado apresentasse 95% de confiança e valores significativos. Os 

autores também realizaram analise de correlação entre os intervalos de 

concentração de clorofila-a proposto por Carlson (1977) e modificado por Lamparelli 

(2004) com aquelas obtidas na razão das bandas simuladas. 

A caracterização e o monitoramento das condições dos reservatórios em 

relação ao seu grau de trofia objetiva a tomada de medidas cabíveis para que o 

reservatório não se torne eutrófico, já que uma vez eutrofizado e dependendo da 

resiliência do sistema, o tempo para retomar ao seu estado intermediário ou inicial 

de trofia será longo ou, ainda, pode não haver a possibilidade de retorno. Em suma, 

é importante que se monitore e faça a prevenção. Como os custos para o 

monitoramento limnológico convencional (coletas e análises laboratoriais) são altos, 

é relevante e, muitas vezes, imprescindível, o uso de métodos que buscam reduzir 

os custos com monitoramento, além da otimização do tempo para se obter os 

resultados. O uso de novas fontes de dados e de ferramentas de análises 

espaciais, como o sensoriamento remoto e o geoprocessamento, podem contribuir 

na redução de custos, já que existem imagens e softwares que são disponibilizados 
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gratuitamente, assim como contribuir para uma eficiente e constante obtenção de 

dados e para o processo de tomada de decisão na gestão dos recursos hídricos. 

Desta forma o objetivo desse trabalho é avaliar se o IET proposto por Novo 

et al. (2013) pode ser aplicado em outros reservatórios. Para realizar esta 

avaliação, será elaborado um mapa de IET, baseado no modelo e classificação 

propostos por Novo et al. (2013), para o reservatório Paiva Castro, último do 

Sistema Cantareira, e sua validação ocorrerá por meio de dados de campo, 

levantados em períodos próximos aos das imagens obtidas no catálogo do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

O reservatório Paiva Castro, objeto deste estudo, é o último corpo d`água do 

sistema de derivação por gravidade e está localizado a jusante do município de 

Mairiporã, na latitude 23°21’25" e longitude 46°52’40” (Figura 2), possui uma área 

de drenagem de 314 km² e contribui com 4,4 m³/s da vazão total de 33m³/s do 

Sistema Cantareira (SABESP, 1989), por ser o receptor final do Sistema, pode 

então refletir a qualidade final da água que será enviada para a ETA do Guaraú. 

Segundo a Resolução CONAMA 357/05 (MMA, 2005) o reservatório Paiva 

Castro, está enquadrado na classe Especial, então deve obedecer aos padrões da 

Classe 1 da Resolução CONAMA 20/86 (MMA, 1986) ou da classe 2 do Decreto 

Estadual n° 8468 (Giatti, 2000).  

O município de Mairiporã contava com uma população de 4.000 habitantes 

em 1970 e, em dados recentes, já alcançava cerca de 80.920 habitantes (IBGE, 

2010), porém apenas 20% das residências tem coleta e tratamento de esgoto 

(Whately & Cunha, 2007; EMPLASA, 2008).  
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Figura 2. Mapa de localização do reservatório Paiva Castro.  

 

2.2 Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 

Foram utilizadas imagens do Satélite Landsat 5, bandas TM3 (banda do 

vermelho) e TM4 (banda do infravermelho próximo), tanto da época seca quanto da 

época chuvosa, datando de 01/05/2009 e 09/01/2009. Essas datas foram 

selecionadas por serem as datas disponíveis mais próximas das amostragens de 

campo realizadas por Macedo (2011) e por possuírem pouca interferência de 

nuvens para o período a ser avaliado. As imagens foram retiradas gratuitamente no 

catálogo de imagens do INPEb (2016). 

No software Terrset (Eastman, 2015) foi realizada, primeiramente, a 

correção atmosférica das imagens de satélite por meio do módulo ATMOSC, 

objetivando a diminuição dos efeitos dos gases atmosféricos que podem promover 

o espalhamento de Rayleigh. O método de correção atmosférica foi o Modelo de 

Correção Total (Eastman, 2015), que inclui os parâmetros utilizados no Modelo de 

Subtração de Objeto Escuro (DOS) e no Modelo Cos(t) desenvolvido por Chavez 

(1996). Este módulo ainda realiza a correção radiométrica, que visa a correção das 

degradações radiométricas em função de desajustes na calibração dos detectores e 

erros na transmissão dos dados, procedimento que assegura que as mudanças no 

comportamento espectral, tanto no tempo quanto no espaço, estejam estritamente 
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relacionadas com a interação da radiação eletromagnética com o alvo, eliminando 

contribuições do ambiente na refletância do alvo (Moreira, 2012). 

Após o processamento das imagens, foi utilizado o modelo proposto por 

Novo et al. (2013) para determinação da razão TM4/TM3 conforme a Figura 3. 

A imagem gerada por meio deste modelo foi, então, classificada em 

agrupamentos de concentração de clorofila-a, conforme a relação apresentada por 

NOVO et al. (2013). Os agrupamentos de concentração de clorofila-a são aqueles 

determinados por CARLSON (1997), modificado por LAMPARELLI (2004) para a 

classificação dos corpos d`água em níveis de trofia (IET) (Tabela 1.). 

 

Tabela 1. Classificação do IET para reservatórios segundo Lamparelli (2004) 

Categoria 

(Estado Trófico) 
Ponderação 

Ultraoligotrófico IE T < 47 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 

Hipereutrófico IET > 67 
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Figura 3. Fluxograma para produção dos mapas de IET, segundo Novo et al. (2013). 
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2.3 Dados empíricos 

Os dados de campo foram coletados em 28 pontos por Macedo (2011), na 

época chuvosa (novembro de 2008) e na época seca (junho de 2009), todos foram 

georreferenciados (projeção UTM, datum WGS84). 

A método de análise laboratorial utilizado para determinar a concentração 

dos parâmetros do fósforo total e clorofila-a foi o espectrofotômetro, com referência 

de Valderrama (1981) e Wetzel & Likens (1991).  

Primeiramente foi calculado, segundo Lamparelli (2004), o IET de cada 

ponto coletado, conforme apresentado na Figura 4 e, então, esses valores foram 

espacializados em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), criando-

se um vetor de pontos com os valores de IET, que foram interpolados utilizando o 

método Malha Triangular Irregular (TIN), originando uma imagem sintética do IET 

dos dados de campo. 

2.4 Geoestatística  

O método que foi utilizado para estimar a exatidão do mapeamento foi a 

tabulação cruzada entre a imagem IET obtida por meio da classificação da imagem 

de sensoriamento remoto e a imagem IET obtida por meio de dados empíricos, a 

tabulação cruzada forneceu os valores de índice Kappa (Congalton & Mead, 1991; 

Congalton & Green, 2009). 

A estatística Kappa (K), que é um método utilizado para avaliar a 

concordância entre a verdade terrestre e o mapa temático, obtido através da 

interpretação da imagem de satélite (Moreira, 2012).  
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Para poder determinar o valor de Kappa e a sua variância realiza-se a 

equação a seguir, elaborada por Congalton & Mead (1983): 

 

 

 

Sendo: 

K = coeficiente Kappa de concordância; 

N = quantidade total de pontos amostrais; 

r = número de linhas da matriz de erro; 

xii = valor na linha i e coluna i; 

xi+ = soma da linha i; 

x+i = soma da coluna i. 

 

Landis & Koch (1977) propuseram uma escala de avaliação da qualidade da 

classificação digital pela análise da estatística Kappa, descrita na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Qualidade da classificação associada aos valores da estatística 

Kappa. Fonte: Landis & Koch (1977) 

Valor de Kappa
Qualidade do Mapa 

Temático

< 0,0 Péssima

0,00 - 0,20 Ruim

0,20 - 0,40 Razoável

0,40 - 0,60 Boa

0,60 - 0,80 Muito Boa

0,80 - 1,00 Excelente  
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Figura 4. Fluxograma para produção dos mapas IET obtidos por meio por dados empíricos para serem utilizados como verdade de campo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os mapas IET desenvolvidos por meio da razão das bandas TM4/TM3, 

proposta de Novo et al. (2013), apresentaram predominância da categoria 

mesotrófico, tanto no período chuvoso (Figura 5) quanto no período seco (Figura 6). 

No período seco houve aumento da quantidade de pixels na categoria mesotrófico. 

Estes pixels pertenciam, em sua maioria, à categoria oligotrófico no período 

chuvoso. 

 

 

Figura 5. Mapa de IET, obtido por meio da razão TM4/TM3 no período seco 

(01/05/2009). 
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Figura 6. Mapa de IET, obtido por meio da razão TM4/TM3 no período 

chuvoso (09/01/2009). 

 

Nos mapas de IET obtidos por meio da interpolação dos dados empíricos, 

também houve a predominância da categoria mesotrófico, entretanto houve mais 

homogeneidade da distribuição das categorias em relação aos mapas obtidos por 

meio do sensoriamento remoto, já que se trata da extrapolação dos resultados de 

28 pontos de amostragem. No período chuvoso (Figura 7) houve a predominância 

da categoria mesotrófico, com áreas eutróficas na porção mais central do 

reservatório, enquanto que no período seco (Figura 8), houve um aumento da área 

equivalente à categoria mesotrófico, com uma pequena porção à oeste do 

reservatório dentro da categoria oligotrófico. 
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Figura 7. Mapa de IET, obtido por meio de dados empíricos no período 

chuvoso (11/2008). 

 

 

Figura 8. Mapa de IET, obtido por meio de dados empíricos no período seco 

(06/2009). 
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Foram desenvolvidas quatro análises para a validação dos mapas IET 

TM4/TM3 (Tabela 3.). Na Análise 1 foi realizada a tabulação cruzada entre os 

mapas categóricos de IET empírico e IET TM4/TM3. Na Análise 2 foi realizada 

tabulação cruzada entre os mapas não categóricos (valores) de IET empírico e IET 

TM4/TM3. Já na Análise 3 foi feita a tabulação cruzada entre os mapas não 

categóricos (valores) de IET empírico sem interpolação e IET TM4/TM3. Na Análise 

4 foi feita a tabulação cruzada entre os mapas categóricos de IET empírico sem 

interpolação e IET TM4/TM3.   

 

Tabela 3. Validação do IET obtido por meio de Sensoriamento Remoto - IET 

empírico (verdade de campo) versus IET TM4/TM3 

Tabulação Cruzada
Interpolação Dados 

de Campo

Classificação 

Categorias
KAPPA

Análise 1

Análise 2

Análise 3

Análise 4

S

S

N

N

S 0.218

0.2171

0.1197

N

N

0.1315

S

IET CHUVOSO

IET SECO

Análise 1 S S 0.6250

-0.1404

Análise 2 S N

-0.0714

Análise 3 N N 0.0158

Análise 4 N S
 

 

A Análise 1 apresentou o resultado mais satisfatório para a estatística 

Kappa, sendo no período chuvoso 0,2180 (razoável) e para o período seco 0,6250 

(muito bom) (Figura 9). As demais análises apresentaram resultados de péssimo a 

ruim, ou seja, apresentaram índice Kappa negativos ou positivos próximo a zero. 

Isso se deve ao fato de que a classificação dos mapas em categorias englobou 

intervalos de valores de IET. Os valores absolutos de IET, desta forma, não 

coincidiram entre os mapas não categóricos de IET empírico e IET TM4/TM3, já 

que uma pequena variação na casa decimal é tida como não compatível entre dois 

pixels com mesma localização. 
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Figura 9. Síntese do procedimento para a estatística Kappa e resultados. 

 

É possível observar que tanto nos mapas gerados pelos dados empíricos 

quanto nos mapas obtidos por meio do sensoriamento remoto, houve aumento da 

quantidade de pixels na categoria mesotrófico do período chuvoso para o período 

seco, onde no IET TM4/TM3 mudou da categoria oligotrófico para mesotrófico e no 

IET empírico mudou da categoria eutrófico para mesotrófico.  

O IET empírico apresentou pixels na categoria oligotrófico no período 

chuvoso e nenhum pixel nessa categoria no período seco, isso pode ter ocorrido 

pelo fato que no período chuvoso há maior incidência de luz, aporte de nutrientes 

da bacia de captação para dentro do reservatório (escoamento superficial e carga 

difusa), além do aumento de temperatura, o que favorece o aumento da 

concentração de clorofila-a na água. O oposto ocorre no período seco, o que 

justifica a inexistência da categoria oligotrófico no mapa IET empírico (Domingues 

et al., 2001).  

Entretanto, no mapa IET TM4/TM3 ocorreu o oposto em relação à categoria 

oligotrófico, isso pode ter ocorrido já que as amostras de campo foram coletadas 

nas porções mais centrais do reservatório e de seus braços, e não nas áreas da 

margem. A intensidade de radiação que incide no corpo d’água decresce 

exponencialmente com a profundidade, assim a fotossíntese fica restrita à zona 

eufótica (Townsend 2008), desta forma, nas porções mais rasas do reservatório há 

maior intensidade de luz e, consequentemente, maior atividade fotossintética 

(Andreoli et al. 2011). O satélite detecta a radiação emergente proveniente da zona 

eufótica e no período seco as margens ficam mais rasas que no período chuvoso, o 
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que pode explicar a concentração de clorofila-α observada nestes períodos nas 

margens do reservatório. Também não se pode descartar a influência do fundo na 

resposta espectral das áreas rasas do reservatório, influência que não pôde ser 

isolada por meio do método utilizado, entretanto, caso haja dados de campo de 

profundidade de Secchi, sugere-se que seja criada máscara de zona eufótica para 

restrição das análises às áreas com menos influência do fundo.  

Outro fator a ser levado em consideração na variação da concentração da 

clorofila-α é o tempo de residência da água no reservatório (Bitencourt & Mantelli 

2015; Tambara 2015). O Paiva Castro possui um tempo de residência de 13,6 dias, 

o que o caracteriza como um ambiente mais lótico do que lêntico (ANA, 2013; Netto 

& Barros, 2010). Como o tempo de residência do reservatório favorece a 

proliferação de fitoplâncton, no caso do Paiva Castro este não é um fator para o 

aumento do grau de trofia do reservatório.  

Vale destacar que a banda do Infravermelho Próximo (TM4) do satélite 

LANDSAT-5 compreende a faixa entre 760 a 900nm. Trata-se de uma faixa 

bastante ampla e que pode agrupar uma série de assinaturas espectrais que 

podem influir na determinação da concentração de clorofila-α. Atualmente observa-

se o desenvolvimento de satélites que apresentam subdivisão e/ou criação de 

novas bandas espectrais com o intuito de refinar as informações. É o caso do 

WorldView-2, onde ocorreu a subdivisão do infravermelho próximo em duas bandas 

(Near-IR1: 770-895nm e Near-IR2: 860-1040nm), além de criarem mais duas, a 

banda do amarelo (585-625nm) e banda do Red Edge (705-745nm). As duas 

bandas do infravermelho foram criadas uma vez que se observou uma diferença de 

comportamento dos corpos d’água no início e no final da banda toda. A faixa do 

amarelo surgiu em resposta a uma demanda limnológica relacionada às 

substâncias húmicas, muito comum nos trópicos. A faixa do Red Edge ainda não 

mostrou nenhuma demanda especifica para limnologia (Bitencourt & Mantelli, 

2015). Desta forma, o uso de imagens provenientes de bandas com faixas mais 

estreitas, equivalentes à banda TM4 do satélite LANDSAT, pode oferecer uma 

maior precisão na obtenção de concentrações de clorofila-α em corpos hídricos. 
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4. CONCLUSÃO 

O mapa de IET obtido pela razão TM4/TM3 e classificado em categorias de 

trofia foram validados pelos dados de campo, pois apresentaram o índice Kappa 

0,2180 (razoável) para o período chuvoso e 0,6250 (muito bom) para o período 

seco. Entretanto, deve-se considerar as características intrínsecas das imagens 

(banda, faixa e resolução espacial) produzidas pelo sensor remoto utilizado, assim 

como a interferência espectral de outros alvos. 
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(1987/1998). Tese (Mestrado em Saúde Ambiental) - Departamento de 
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1. INTRODUÇÃO 

O modelo de tomada de decisão aqui desenvolvido teve como objetivo 

incorporar os princípios que integram a ciência dos sistemas complexos 

(Jørgensen, 1995; Cilliers, 1998; Christofoletti, 1999; Levin, 1999; Rocha, 1999; Wu 

& Marceau, 2002; Voinov, 2008; Cilliers et al., 2013; Majdandzic et al., 2013; 

Sayama, 2015), assim como os princípios da limnologia da paisagem (Soranno et 

al., 2010). O modelo foi criado e desenvolvido sob uma abordagem holística na qual 

os sistemas ambientais devem ser tratados. 

O modelo conceitual, apresentado no capítulo II, foi capaz de integrar a 

interdisciplinaridade que envolve a questão da eutrofização antrópica em 

reservatórios. Mas a questão aqui é se este modelo seria suficientemente capaz de 

gerar informações sobre os diferentes graus de fragilidade ambiental para o 

processo de eutrofização antrópica, e se estas informações poderiam ser validadas 

por meio de dados empíricos.  

A seguir são apresentados os mapas de fragilidade ambiental para o 

processo de eutrofização antrópica, um para o período chuvoso e outro para o 

período seco. O objeto de estudo foi o reservatório Paiva Castro, localizado na Sub-

bacia do Juqueri. 

A validação dos mapas é apresentada logo em seguida. 
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2. MAPA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL PARA O PROCESSO DE 

EUTROFIZAÇÃO ANTRÓPICA NO RESERVATÓRIO DO PAIVA CASTRO 

A produção dos mapas de fragilidade seguiu as etapas indicadas no Modelo 

Conceitual (capítulo II). A produção das variáveis preditoras e de resposta 

ocorreram nos capítulos III e IV, respectivamente. Nesta etapa, os mapas gerados 

no capítulo III (Morfometria, Tempo de Retenção, Zona Eufótica, Presença de 

Macrófitas, Fonte Difusa Potencial de Poluição, Taxa de Sedimentação e 

Escoamento Superficial Potencial) foram integrados no modelo de tomada de 

decisão em ambiente de SIG (Eastman, 2015), onde os pesos (Tabela 2.1) obtidos 

por meio da AHP (ponderação das variáveis preditoras por especialistas) (Eastman 

et al. 1995, Eastman, 1999; Saaty, 2008) foram multiplicados às suas respectivas 

variáveis para então serem somados. O produto foi um mapa em escala contínua 

de fragilidade para cada estação, onde a fragilidade aumenta de 0 a 222. 

Ressalta-se que as variáveis Carga Difusa Potencial e Escoamento 

Superficial Potencial apresentaram o mesmo peso. A taxa de sedimentação 

aparece em seguida, integrando os três maiores influenciadores do grau de 

fragilidade ambiental do reservatório. 

As Figuras 2.1 e 2.3 apresentam o resultado do modelo em uma janela da 

bacia. Enquanto que as Figuras 2.2 e 2.4 apresentam o resultado do modelo com 

enfoque apenas no reservatório Paiva Castro. 

 

Pesos 0.032 0.0928 0.0336 0.0202 0.3372 0.147 0.3372

Taxa de 

Sedimentação

Esc. 

Superficial

Tabela 2.1 - Pesos dos Critérios

Critério Morfometria
Tempo de 

Retenção

Zona 

Eufótica

Presença de 

Macrófitas

Carga 

Difusa 

Potencial
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Figura 2.1 - Mapa de Fragilidade Ambiental da Sub-bacia do Juqueri no 

período chuvoso – A fragilidade ambiental aumenta de 0 a 222. 

 

 
Figura 2.2 - Mapa de Fragilidade Ambiental para o Reservatório Paiva Castro no 

período chuvoso. A fragilidade ambiental aumenta de 0 a 222. 
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Figura 2.3 - Mapa de Fragilidade Ambiental da Sub-bacia do Juqueri no 

período seco – A fragilidade ambiental aumenta de 0 a 222. 

 

 
Figura 2.4 - Mapa de Fragilidade Ambiental para o Reservatório Paiva Castro no 

período seco. A fragilidade ambiental aumenta de 0 a 222. 

 

Os mapas do reservatório permitem observar que existe um aumento do 
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grau de fragilidade ambiental no sentido da região fluvial para a região da barragem 

em ambos os períodos avaliados. Este padrão certamente está associado à taxa de 

escoamento superficial, somada à carga difusa potencial e ao escoamento 

superficial. Apesar de estas variáveis terem recebido os maiores pesos dos 

especialistas, observa-se que há coerência no padrão observado em relação à taxa 

de sedimentação, às feições do relevo, aos tipos de solo e uso e ocupação do 

entorno do reservatório: na área da barragem há a maior taxa de sedimentação, o 

que potencializa o acúmulo de nutrientes; há presença de taludes íngremes na 

margem esquerda (sentido barragem), o que favorece o arraste de partículas 

contaminantes adsorvidas ao solo; o solo da região possui pouca permeabilidade, 

aumentando o escoamento superficial; pressão da mancha urbana próxima à região 

da barragem. 

Estes mapas também corroboram as observações de pesquisadores do 

Laboratório de Limnologia do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo, que trabalharam na região de que a qualidade decresce no sentido da região 

fluvial para a região da barragem, e que este decréscimo é inversamente 

proporcional ao aumento das pressões antrópicas na Sub-bacia do Juqueri. 

Nos mapas também é possível verificar que existe uma pequena diferença 

sazonal. Quando subtraímos a imagem do período seco da imagem do período 

chuvoso (álgebra matricial), nota-se que existem classes negativas, positivas e 

zero. A classe negativa representa o aumento da fragilidade ambiental do período 

chuvoso para o período seco. A classe positiva indica que houve diminuição da 

fragilidade ambiental do período chuvoso para o período seco. A classe zero indica 

que não houve mudança entre as duas estações (Figura 2.5). 

Para melhor avaliar a fragilidade ambiental para o processo de eutrofização 

antrópica no Paiva Castro, os mapas foram reclassificados em cinco classes de 

fragilidade: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. As Figuras 2.6 e 2.7 

apresentam a distribuição destas classes nas duas estações. 
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Figura 2.5 – Diferença entre os Mapas de Fragilidade Ambiental produzidos no 

período chuvoso e no período seco, em um trecho da Sub-bacia do Juqueri.  

 

 

Figura 2.6 – Classificação do Mapa de Fragilidade Ambiental para o 

Reservatório Paiva Castro no período chuvoso.  
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Figura 2.7 – Classificação do Mapa de Fragilidade Ambiental para o 

Reservatório Paiva Castro no período seco.  

 

Apesar de haver alguma diferença entre os mapas, os pixels estão 

distribuídos na mesma proporção em ambos os períodos (Tabela 2.2). Nota-se que 

o reservatório como um todo está com mais da metade de sua área classificada em 

fragilidade média, sendo que um quarto está classificado em fragilidade alta, 

seguido pela fragilidade muito alta.  

Trata-se de um cenário preocupante e que remete a oito anos atrás. Há a 

necessidade de uma análise temporal para se determinar a tendência do 

reservatório em relação à sua fragilidade ambiental para o processo de eutrofização 

antrópica. O modelo aqui desenvolvido será de grande importância para este tipo 

de avaliação. 

Chuvoso Seco

Muito Baixa 0.1 0.1

Baixa 6.8 6.8

Média 59.6 57.7

Alta 24.2 26.1

Muito Alta 9.3 9.3

% de Pixels na Classe
Grau de Fragilidade

Tabela 2.2 - Distribuição dos pixels nas classes de 

fragilidade ambiental
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3. VALIDAÇÃO DO MODELO DE TOMADA DE DECISÃO 

A validação do Modelo de Fragilidade Ambiental para o Processo de 

Eutrofização Antrópica ocorreu por meio de variáveis de resposta. A princípio são 

indicadas no Modelo Conceitual quatro variáveis de resposta: Índice de Estado 

Trófico (IET), Clorofila-a, Fósforo e Nitrogênio. 

A variável IET foi elaborada por meio das imagens Landsat 5 – sensor TM 

do período chuvoso e período seco, e validada por meio de dados empíricos 

(Clorofila-a e Fósforo). 

As variáveis Clorofila-a e Fósforo, fornecidos por Macedo (2011), do período 

chuvoso e do seco. Não foram fornecidos os dados de Nitrogênio. 

Para a validação foram utilizados os mapas de fragilidade ambiental 

classificados nas cinco classes de fragilidade (Figuras 2.6 e 2.7), o mapa de IET 

(Figuras 2.8 e 2.9) e o mapa de concentrações de fósforo (Figuras 2.10 e 2.11). 

Optou-se por não analisar a Clorofila-a, já que o IET já está sendo considerado. 

Desta forma, para permitir a comparação, as variáveis de resposta 

precisaram passar por alguns procedimentos, no caso do fósforo: espacialização, 

interpolação, criação de imagem de superfície e classificação em cinco classes 

associadas às classes de fragilidade. Por exemplo, os valores de carga máxima 

admissível de fósforo total para a ocorrência de eutrofização é de 0,025mg/l a 

0,10mg/l (Bittencourt & Gobbi, 2006), assim, valores próximos ao limiar 

representaram a classe de fragilidade alta, acima do limiar representaram a classe 

de fragilidade muito alta, valores dentro do intervalo de carga máxima estariam na 

classe de fragilidade média e valores abaixo do intervalo estariam na classe de 

fragilidade baixa e muito baixa. Em relação ao IET, as classes representaram os 

diferentes graus de trofia. 

De posse de todas as informações padronizadas, procedeu-se a análise de 

tabulação cruzada com obtenção do índice Kappa para cada uma das combinações 

realizadas com o mapa de fragilidade ambiental de cada período. 

O Índice Kappa é utilizado para avaliar a concordância entre a verdade 

terrestre e o mapa temático (Congalton & Mead, 1991; Congalton & Green, 2009; 

Moreira, 2012). A escala de avaliação da qualidade da classificação digital pela 

análise da estatística Kappa foi proposta por Landis & Koch (1977). 
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A primeira combinação foi entre os mapas de fragilidade e o IET, que 

retornou valores de Kappa de 0,007 e 0,008 (péssima), para chuvoso e seco 

respectivamente. A segunda combinação foi entre os mapas de fragilidade e a 

concentração de fósforo, que retornou valores de Kappa de 0,4974 e 0,4533 (boa), 

para chuvoso e seco respectivamente. 

Desta forma, o modelo foi validado pela concentração de fósforo. Este 

nutriente, junto com o nitrogênio, é o principal agente impulsionador para a 

proliferação excessiva de algas, quebrando o equilíbrio natural das cadeias tróficas 

e gerando reações em cadeia, que podem culminar na morte do corpo hídrico. 

 

 

Figura 2.8 - Mapa de IET, obtido por meio da razão TM4/TM3 no período 

seco (01/05/2009). 
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Figura 2.9 - Mapa de IET, obtido por meio da razão TM4/TM3 no período 

chuvoso (09/01/2009). 

 

 

 

Figura 2.10 – Concentração de fósforo (µg/l) no período chuvoso.  
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Figura 2.11 – Concentração de fósforo (µg/l) no período seco.  

 

O modelo de tomada de decisão aqui desenvolvido e validado permitiu inferir 

o grau de fragilidade ambiental do reservatório para o processo de eutrofização 

antrópica. O foco na bacia de captação, a abordagem multidisciplinar e a 

participação de especialistas na ponderação das variáveis preditoras, foram os 

principais agentes do sucesso do modelo. 

A intenção aqui foi gerar um modelo que fosse capaz de ser utilizado em 

qualquer reservatório localizado na região tropical. Desta forma, este modelo de 

tomada de decisão precisará ser testado em outros reservatórios para avaliação do 

seu potencial e robustez. 
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