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RESUMO 

Este trabalho buscou avaliar o uso de imagens infravermelho térmico aplicadas 

para a identificação de zonas de descarga de aquífero em rio e comparar seus resultados 

com métodos potenciométricos tradicionais. A identificação dessas zonas de descarga, a 

partir de imagens infravermelho termal, se baseia na diferença de temperatura entre a 

água subterrânea, constante ao longo do ano, e a superficial, função da temperatura 

ambiente. A metodologia aplicada no baixo vale do rio Ain, no centro-leste da França 

consistiu em identificar, por meio de imagens infravermelho térmico captadas no verão, 

zonas com temperatura ao menos 0,3ºC mais baixa que a temperatura do eixo do rio. 

Essas variações de temperaturas foram considerads como evidências de zonas de 

descarga do aquífero para o rio. Os resultados da análise das imagens termais foram 

verificados, por meio de comparação com cartas potenciométricas da região, fornecendo 

uma correlação de: 65,7% das zonas demarcadas como de descarga pela análise das 

imagens térmicas coincidindo com zonas de descarga na análise da carta 

potenciométrica gerada por um modelo digital de elevação potenciométrica; 70,4% para 

o modelo hidrogeológico adaptado; e 79,1% para a interpolação pelo método triangular. 

Conclui-se, a partir do estudo de caso, que este método é viável para a identificação de 

zonas de descarga do aquífero para o rio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: água subterrânea, infravermelho termal, infravermelho 

térmico, hidrogeologia, zona de descarga, planície aluvial. 
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ABSTRACT 

This study evaluated the use of thermal infrared images applied to identify 

discharge aquifer’s areas in river and compare your results with traditional 

potentiometric methods. The identification of these discharge’s areas by thermal 

infrared images is based on the difference of temperature between the groundwater 

(whose is constant throughout the year) and the surface water (depending on the 

ambient temperature). The methodology applied in the Ain River’s lower valley in east-

central France consisted on identify areas with temperatures at least 0.3°C lower than 

the temperature of the river axis in infrared thermal images taken in summer,. These 

temperature variations were considerads as evidence of the discharge areas from the 

aquifer to the river. The results of the thermal images analysis were verified by 

comparison with potentiometric maps of the area, providing a correlation of 65.7% from 

the areas demarcated as discharge by analysis of thermal images coinciding with the 

discharge areas in the analysis of potentiometric map generated by a potentiometric 

digital elevation model and 70.4 % by the adapted hydrogeological model, and 79.1 % b 

the triangular interpolation method. It follows from the case study that this method is 

feasible for identifying areas of aquifer discharge to the river. 

 

KEYWORDS: groundwater, thermal infrared, hydrogeology, drainage zone, 

floodplain. 
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1. INTRODUÇÃO 

O homem sempre dependeu dos recursos hídricos, razão pela qual as 

aglomerações populacionais sempre ocorreram próximas a rios. Inicialmente, nas 

primeiras civilizações, abordado com uma visão mística de que a chuva e os rios 

refletiam as vontades dos deuses, com o começo do Iluminismo no século XVII, e a 

busca do conhecimento científico, hoje se tem conhecimento da dinâmica do ciclo 

hidrológico. 

Com uma quantidade finita de água presente no planeta Terra, o ciclo 

hidrológico indica como ela se transfere de um para outro compartimento ambiental, por 

vezes mudando de estado físico. Das águas que chegam à superfície continental pela 

chuva, três são os possíveis caminhos: evaporação, mudança de estado físico pelo ganho 

de energia e, consequentemente, retorno à atmosfera; escoamento superficial, 

originando os rios; ou infiltração, percolando pelos vazios do solo durante um período 

muito maior até encontrar rios ou mares.  

As águas que infiltram pelo solo constituem as águas subterrâneas. Essas têm 

sua origem principalmente da água precipitada em forma de chuva, mas podem também 

ter origem da infiltração da água superficial, que pode alcançar o subsolo pelo leito de 

rios ou lagos. A água subterrânea se movimenta pelos vazios do solo, poros de rochas 

ou fissuras por ação da gravidade, ou seja, transfere-se de cotas mais altas para cotas 

mais baixas, nos caminhos em que a condutividade hidráulica do solo permite seu 

movimento. Por fim, ao se transferir para pontos de menor cota, a água subterrânea 

pode ter sua descarga formando fontes, vertentes, ou no contato com rios, lagos ou 

oceanos, passando a ser água superficial. 
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1.1.  DELIMITAÇÃO DO TEMA 

A distinção entre água superficial de um rio e a água subterrânea de um 

aquífero que o acompanha não pode ser definida por uma interface precisa, uma vez que 

existe um fluxo entre rios e aquíferos ou entre aquíferos e rios dependendo das 

condições ambientais naturais e antrópicas. Este trabalho se destina ao estudo do 

movimento da água subterrânea, mais precisamente à verificação dos pontos de 

alimentação de rios pelas águas subterrâneas, e de como este fenômeno de descarga do 

aquífero para um rio pode ser identificado e suas consequências. 

Para a identificação deste fenômeno podem ser utilizadas diferentes técnicas, 

sendo uma delas o uso de imagens infravermelho térmico. Nessas imagens é possível 

identificar as temperaturas da superfície do terreno e da superfície de corpos hídricos. 

Os pontos de descarga de aquífero podem ser identificados por anomalias de 

temperatura próximas às margens dos rios (RAABE e JELINSKA, 2008). Isso é 

possível, pois a água presente nos aquíferos tem uma temperatura aproximadamente 

constante ao longo do ano, próxima da temperatura média anual da região, quando não 

sofre influência do grau geotérmico; enquanto as águas superficiais, mais expostas às 

condições ambientais, têm uma temperatura mais próxima à temperatura ambiente. 

Desta forma, em períodos de verão a água superficial é mais quente que a subterrânea, e 

no inverno ocorre o efeito inverso. Essa metodologia, baseada no uso de imagens 

infravermelho térmico, destinada à identificação de zonas de descarga de águas 

subterrâneas é bastante incipiente e poucos estudos são encontrados sobre o tema, em 

países como Canadá, Estados Unidos e França. 

O estudo de caso apresentado neste trabalho foi realizado no Laboratoire 

Environnement Ville Societè (Laboratório Ambiente Cidade Sociedade) da École 
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Normale Supérieure de Lyon – France (Escola Normal Superior de Lyon – França) em 

parceria com a Agence Nationale de la Recherche (Agência Nacional de Pesquisa) 

como parte do projeto intitulado Wetchange. Um projeto bastante interdisciplinar 

destinado a avaliar o impacto hidrológico das mudanças climáticas nas zonas úmidas 

em contato com os rios, envolvendo uma cooperação de hidrólogos, geólogos, 

engenheiros e biólogos de duas universidades francesas. O local de estudo foi a região 

do baixo vale do rio Ain. Este estudo de caso se destinou a auxiliar o corpo técnico 

envolvido no projeto e a proporcionar uma melhor compreensão das interações entre 

rios e aquíferos. 

O levantamento de dados não fez parte deste trabalho. Como este estudo de 

caso estava inserido no contexto do projeto Wetchange, todos os levantamentos de 

dados foram executados por pesquisadores do projeto em etapas anteriores. Neste 

estudo de caso foi realizado o tratamento dos dados e a interpretação dos resultados 

obtidos com o uso de imagens infravermelho térmico. 

 

1.2.  FORMULAÇÃO DA QUESTÃO DE ESTUDO 

A questão principal motivadora deste estudo consiste na avaliação da utilização 

de técnicas modernas, como o uso de imagens infravermelho térmico, para 

determinação de interações entre aquíferos e rios, sobretudo a determinação de áreas de 

descarga. Os resultados obtidos com o emprego das imagens foram comparados com 

métodos tradicionais, como o potenciométrico, para avaliar a eficiência e aplicabilidade 

dessa nova metodologia.  
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1.3.  JUSTIFICATIVA 

A identificação de pontos de descarga de aquífero pode servir como possível 

validação dos modelos de fluxo subterrâneo, uma vez que estes indicam os prováveis 

pontos de descarga e as imagens infravermelho térmico podem servir para comprová-

los. O melhor conhecimento e possibilidade de quantificação do fluxo subterrâneo 

podem servir também para o controle da qualidade dos ecossistemas aquáticos, devido 

ao fato de a temperatura do meio poder limitar o desenvolvimento de algumas espécies. 

Além destas aplicações diretas à identificação de pontos de descarga, o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica de sensoriamento remoto por 

infravermelho térmico pode servir para quantificação de impactos de poluição térmica 

de hidroelétricas (WAWRZYNIAK et al, 2011), devido à estratificação térmica que 

ocorre em reservatórios profundos; cálculo e modelagem da dispersão de plumas 

oriundas da emissão de efluentes industriais, sobretudo aqueles utilizados em sistemas 

de refrigeração; avaliação da dinâmica de erosão e assoreamento de rios; nascentes a 

serem protegidas; entre outras aplicações que possam surgir. 
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2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

Os objetivos do trabalho de conclusão são apresentados neste capítulo, 

separados entre gerais e específicos. 

 

2.1.  OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo deste trabalho de conclusão é avaliar o uso de imagens 

infravermelho térmico na identificação de interações entre águas subterrâneas e 

superficiais. Para tanto a metodologia foi aplicada no baixo vale do rio Ain na França, 

área onde foi desenvolvido o estudo. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A fim de atender o objetivo geral, são traçados os seguintes objetivos 

específicos a serem atingidos a partir da análise de imagens de sensor infravermelho 

térmico: 

− identificar zonas de descarga do aquífero no rio; 

− comparar esses resultados com os fornecidos por métodos tradicionais; 

− buscar relações entre o perfil térmico do rio e os pontos de descarga do aquífero. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Para uma melhor compreensão dos fundamentos abrangidos pela 

interdisciplinaridade do tema, esta seção é divida em subitens. 

 

4.1.  CICLO HIDROLÓGICO 

A hidrologia é a ciência que estuda a ocorrência da água, sua circulação, 

distribuição espacial, propriedades físicas e químicas e relações com o meio ambiente. 

A movimentação desta água pelo planeta é descrita pelo ciclo hidrológico (conceito 

central da hidrologia segundo COLLISCHONN e TASSI, 2010), o qual consiste na 

representação de como a natureza faz a água circular entre oceano, atmosfera e 

continentes, de onde retorna, superficial ou subterraneamente, ao oceano (FEITOSA e 

FILHO, 1997).  

A evapotranspiração real, composta pela água que evapora de superfícies 

líquidas ou da umidade do solo e pela água que as plantas perdem pelo processo de 

transpiração, é o que define o fluxo de água dos continentes e oceanos para atmosfera 

no ciclo hidrológico (FEITOSA e FILHO, 1997). Essa água retorna aos continentes e 

oceanos por meio da precipitação, sendo que a água que atinge a superfície do 

continente pode infiltrar no solo dando origem a zonas saturadas e à água subterrânea, 

ou escoar por sobre o solo até atingir um curso d’água (COLLISCHONN e TASSI, 

2010). A ciência que estuda a circulação, armazenamento e distribuição das águas 

terrestres na zona saturada das formações geológicas, tendo em conta propriedades 

físicas e químicas, além de suas interações com o meio físico, meio biológico e reações 

à ação do homem é a hidrogeologia (MENDONÇA et al., 2000).  
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4.2.  HIDROGEOLOGIA 

Entende-se por zona saturada a porção do terreno situada abaixo da superfície 

freática (na qual a água encontra-se submetida à pressão atmosférica), onde a água 

preenche todos os vazios do terreno (FEITOSA e FILHO, 1997). A água que infiltra no 

solo, mas não atinge a superfície freática constitui a zona não saturada, local onde os 

poros do solo são preenchidos por ar e água simultaneamente. (COLLISCHONN e 

TASSI, 2010). 

Os aquíferos podem ser entendidos como as regiões onde o solo ou rocha estão 

saturados e permitem que quantidades significativas de água subterrânea se 

movimentem naturalmente em seu interior. Esse movimento é governado pelas 

diferenças de carga existentes no aquífero, formando assim o escoamento subterrâneo. 

Em função desse movimento a água subterrânea pode alcançar o leito de um rio, 

formando o fluxo de base deste. Nesses casos, mesmo que haja um longo período sem 

chuvas, o rio mantém uma vazão mínima que é oriunda do fluxo de base. Nos casos em 

que o rio é alimentado pela água subterrânea de um aqüífero diz-se que este é um rio 

efluente; caso a cota potenciométrica da superfície freática seja inferior à da superfície 

do rio, o fluxo acontece no sentido contrário e o rio é classificado como influente 

(FEITOSA e FILHO, 1997), conforme representado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Rio efluente (esquerda) e rio influente (direita). (TEIXEIRA et al, 2000). 
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Um rio pode apresentar um comportamento efluente em alguns trechos e 

influente em outros; ou mesmo pode apresentar ambos os comportamentos no mesmo 

local, dependendo da época do ano, visto que a cota potenciométrica da superfície 

piezométrica e a cota do rio podem ser variáveis (TODD, 1959). 

Antigamente se dividia o estudo da água entre água superficial, aquela que 

escoa pelos rios, e água subterrânea, aquela que escoa pelos aquíferos. Entretanto, por 

haver essas interações da água dos rios com a dos aquíferos, torna-se difícil estudar as 

águas superficiais sem considerar suas interações com a subterrânea e vice-versa. 

O estudo dessas interações pode servir para explicar o comportamento da 

dispersão de plumas de contaminação, transporte de nutrientes, manutenção do fluxo de 

base e regulação térmica do rio. Devido a essas interações, por exemplo, ao se extrair 

água de um poço próximo à margem de um rio, é possível que a água bombeada tenha 

como origem o rio, o que pode influenciar na qualidade da água extraída. 

Dependendo da permeabilidade das camadas limítrofes do aqüífero, ele pode 

ser classificado como confinado ou livre, conforme representado esquematicamente na 

Figura 2.  

 

Figura 2 – Esquema representativo dos tipos de aquíferos (CPRM, 2013). 
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No primeiro caso a água subterrânea está submetida a uma pressão maior que a 

atmosférica, em função do grau e profundidade do confinamento. No segundo caso, a 

água subterrânea sofre influência direta da pressão atmosférica, pois não há camadas 

impermeáveis no topo do aquífero (FEITOSA e FILHO, 1997). 

Dependendo do arcabouço geológico da região a água subterrânea pode se 

apresentar mais ou menos acessível e em maior ou menor quantidade, dando origem a 

diferentes tipos de aquíferos. A distribuição da água pelos vazios das rochas é 

representada na Figura 3 conforme o tipo de rocha. 

 

Figura 3 – Tipos de aquíferos e respectiva distribuição da água. (BORGHETTI et al, 
2004). 

 

As principais formações geológicas e suas características hidrogeológicas são: 

− Aluviões: são sedimentos inconsolidados formados nos leitos de rios. 

Apresentam grande heterogeneidade por depender da dinâmica de transporte de 

sedimento do rio. Por serem inconsolidados geralmente apresentam alta capacidade de 

infiltração, maior porosidade e permeabilidade. Dão origem a aquíferos sedimentares, 
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com porosidade primária (intergranular) e que, em geral, apresentam comportamento 

livre; 

− Dunas: são sedimentos inconsolidados transportados pelo vento. São muito 

homogêneos e apresentam porosidade de 30 a 45%. Também dão origem a aquíferos 

sedimentares com porosidade primária (intergranular) e, em geral, com comportamento 

livre; 

− Arenitos: são rochas sedimentares. Apresentam porosidade e permeabilidade 

inferiores aos sedimentos inconsolidados, devido à cimentação e compactação. A 

porosidade tende a diminuir com a profundidade. Em geral, dão origem a aquíferos 

sedimentares com porosidade primária (intergranular), mas também podem apresentar 

porosidade secundária gerada por fraturas. Dependendo da estratigrafia e do tipo de 

rocha que limita as camadas de arenitos, os aquíferos podem ser do tipo livre ou 

confinado; 

− Rochas carbonáticas: correspondem a rochas sedimentares químicas que podem 

apresentar porosidades entre 20 e 50%, baixa condutividade hidráulica quando maciças 

e, significativa condutividade hidráulica (secundária) quando apresentam fraturas e 

condutos gerados pela dissolução do carbonato de cálcio (calcita). Essa dissolução dá 

origem a grandes vazios (porosidade secundária) que correspondem à principal 

característica dos aquíferos cársticos; 

− Rochas ígneas e metamórficas: apresentam porosidade e permeabilidade 

praticamente nulas quando maciças. Podem apresentar uma permeabilidade importante 

quando essas rochas apresentarem fraturas, que são geradas em função de esforços 

geológicos (FEITOSA e FILHO, 1997). 
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4.3. REPRESENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE FREÁTICA 

 Em aquíferos não confinados (livres) a carga na superfície livre corresponde 

ao próprio nível da água (h=z) e no caso de aquíferos confinados, a carga no topo é 

dada pela carga de pressão (P/ϒ), que corresponde à altura até onde o nível da água se 

elevará, acima do topo do aquífero. Sendo h a carga hidráulica, z a cota piezométrica, P 

a pressão relativa (Patm = 0) e ϒ a massa específica da água. Em uma região com vários 

poços ou piezômetros se pode traçar as isolinhas de cargas hidráulicas para 

representação da superfície piezométrica (FEITOSA e FILHO, 1997). 

Para a modelagem do fluxo subterrâneo em meio poroso, considera-se válida a 

Lei de Darcy para escoamentos laminares, ou seja, aqueles com velocidades baixas. 

Esta lei é dada pela Equação 1. 

Q = K.A.
��	�


�
      Eq. 1 Lei de Darcy 

Com: 

K – condutividade hidráulica (m/s) 

A – área da seção transversal (m²) 

h1-h2 – diferença entre a carga hidráulica de dois pontos (m) 

L – distância entre os dois pontos (m) 

Para a determinação do sentido do escoamento subterrâneo é necessário o 

conhecimento dos níveis potenciométricos. Como o fluxo subterrâneo é regido pela 

gravidade, a água subterrânea se desloca de pontos de maior carga hidráulica para os de 

menor carga hidráulica. Dessa forma, a partir de modelos de simulação da superfície 

piezométrica faz-se possível a modelagem do fluxo subterrâneo e das cotas 

potenciométricas do rio. Desta forma pode-se simular os trechos em que o rio é efluente 

e aqueles onde ele é influente. 
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No entanto alguns agentes externos podem ocasionar flutuações na superfície 

piezométrica da água subterrânea. Entre eles pode-se citar: precipitação; bombeamento; 

evapotranspiração (que pode ocasionar pequenas flutuações em aquíferos livres rasos no 

período diurno); ventos muito intensos como os de furacões podem causar pequenas 

flutuações; marés; aplicações de carga na superfície do terreno; e terremotos (TODD, 

1959). 

Segundo Todd (1959), a inferência indireta da superfície das águas 

subterrâneas pode ser feita por três meios a partir da superfície do terreno, que são: 

métodos geofísicos, investigação geológica e interpretação de fotografias aéreas da 

superfície da terra. Entretanto Feitosa e Filho (1997) dividem os métodos em 

geológicos, onde incluem as análises de imagens aéreas, além do conhecimento dos 

perfis geológicos; geofísicos, os quais identificam litotipos e estruturas favoráveis ao 

acúmulo e circulação da água subterrânea (ou qualquer outro bem procurado); análises 

de séries de dados hidrogeológicos preliminares; hidroclimatológicos, baseados no 

balanço hídrico; hidrológicos, pela identificação do fluxo de base; e hidroquímicos. 

Entre os métodos geofísicos, Feitosa e Filho (1997) elencam o método da 

eletrorresistividade, métodos eletromagnéticos e método de sísmica refração. O 

primeiro se baseia na inferência da resistividade aparente dos materiais constituintes do 

subsolo a partir da Lei de Ohm; já o segundo é baseado em radiotransmissão com 

frequências muito baixas; enquanto o terceiro se baseia na Lei de Snell (da diferença de 

refração de choques que cada material tem), indicada para bacias sedimentares, aluviões 

e topo de camadas calcárias. 

A inferência direta da superfície das águas subterrâneas pode ser feita a partir 

de métodos hidrogeológicos, que têm como base o inventário de pontos d’água. O que 
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permite, além de definir o tipo de captação da água subterrânea, determinar os níveis de 

água dentro dessas captações. Com os níveis d’água de rios e lagos e com o 

nivelamento dos pontos de captação é possível calcular as cargas hidráulicas e gerar 

mapas com a representação da superfície potenciométrica (ou piezométrica) de um 

aquífero. Os pontos de captação utilizados para esse fim devem estar distribuídos ao 

longo da área de ocorrência do aquífero e devem estar nivelados a partir de um mesmo 

referencial, dando origem a uma rede de observação ou monitoramento de níveis da 

água subterrânea.  (FEITOSA e FILHO, 1997). 

Algumas formas de representar a piezometria de um conjunto rio aquífero 

podem ser procedidas por meio da utilização de softwares de geoprocessamento, por 

exemplo, o ArcGis. A partir do qual podem ser feitas interpolações entre os dados 

existentes, como interpolações simples e triangulares. 

A ferramenta “Topo to raster” do pacote ArcGis é um método de interpolação 

espacial destinado à criação de modelos numéricos do terreno (conhecidos como 

MDEP) hidrologicamente corretos. Esse método se baseia em uma técnica de 

interpolação de diferenças finitas iterativas. Essa ferramenta utiliza apenas os quatro 

pontos mais próximos que tenham suas cotas conhecidas para estimar a cota de cada 

pixel, enquanto todos os demais pontos são ignorados (ARCGIS RESOURCE 

CENTER, 2012).  

Um TIN (do inglês, Triangular Irregular Network, rede irregular de triângulos) 

pode ser construído pela triangulação feita a partir de um conjunto de pontos cotados. 

Esses pontos são ligados entre si formando uma rede de triângulos. A triangulação 

realizada pelo ArcGis segue o triângulo de Delaunay, o qual garante que nenhum ponto 

se encontre dentro de círculos onde os triângulos da rede estão circunscritos. Como o 
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critério de Delaunay é atendido em todo o TIN, o ângulo interior mínimo em todos os 

triângulos é maximizado, evitando a existência de triângulos longos e estreitos, que 

poderiam comprometer a modelagem (ARCGIS RESOURCE CENTER, 2012). 

Nas faces dos triângulos são interpolados valores para cada pixel de acordo 

com as cotas existentes em cada vértice. Um exemplo de como é o resultado de um TIN 

é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Exemplo de rede de triângulos para o processamento de um TIN. (ARCGIS 
RESOURCE CENTER, 2012). 

Além de métodos potenciométricos, a representação do comportamento da 

água subterrânea pode ser feita a partir de modelos hidrogeológicos, como o descrito 

por Mimoun (2000). Este modelo considera um regime permanente, ou seja, considera 

que o volume de água que entra no compartimento subterrâneo é igual ao que sai deste 

compartimento. Além disto, leva em conta os dados potenciométricos medidos, os 

coeficientes de permeabilidade, coeficientes de armazenamento, coeficientes de 

transmissividade, índices de precipitação, aportes laterais e retiradas de água para a 

irrigação e abastecimento humano. No modelo hidrogeológico elaborado por Mimoun 

(2000) todos os dados são aplicados em algum software de modelagem matemática do 

fluxo subterrâneo, neste caso o ModFlow, baseando-se na Lei de Darcy (Equação 1). 

Outras técnicas, além das convencionais diretas e indiretas, podem ser feitas 

para a inferência da superfície das águas subterrâneas. Algumas técnicas de outras áreas 
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de conhecimento podem ser aplicadas como complementação do estudo hidrogeológico, 

como radioisótopos, sensoriamento remoto, perfis de temperatura e radiestesia (que tem 

um caráter mais místico do que técnico) (FEITOSA e FILHO, 1997). 

Segundo NERY et al (2008) um dos métodos que utilizam radioisótopos se 

baseia na injeção de um traçador radioativo ao fluxo natural do aqüífero, que é 

deslocado naturalmente pela ação deste, possibilitando a análise de seu comportamento 

e a determinação da velocidade do fluxo. Outros métodos onde se utilizam 

radioisótopos, o fazem por meio de análises de isótopos estáveis, como 2H, 18O e 13C. 

O sensoriamento remoto, bem como a interpretação de fotografias aéreas 

sugerida por Todd (1959) e Feitosa e Filho (1997), também podem ser usados como 

metodologia de inferência indireta e complementar do comportamento da água 

subterrânea. Essa técnica consiste na obtenção de informações a partir da detecção e 

mensuração das mudanças que um determinado objeto impõe aos campos de força que o 

circundam, sejam eles eletromagnéticos, acústicos ou potenciais (ELACHI, 1987). 

 

4.4. SENSORIAMENO REMOTO 

Segundo o Manual of Remote Sensing ASP (1975, 1983) a história do 

sensoriamento remoto pode ser dividida em dois períodos principais. O primeiro 

aproximadamente de 1860 a 1960, quando as fotografias aéreas eram basicamente os 

únicos meios utilizados; e o segundo período a partir de 1960 quando começou a ser 

usada uma gama maior de sistemas sensores. Nas três últimas décadas os sensores 

foram aprimorados e, com a informática, a capacidade de armazenamento e 

processamento de informações foi substancialmente aumentada (NOVO, 2010). 
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Conforme Novo (2010), os sistemas atuais de sensoriamento remoto fornecem 

dados repetitivos e consistentes da superfície da Terra, que podem ter como aplicações: 

− Urbanas (inferência demográfica, cadastro, planejamento urbano, 
suporte ao setor imobiliário). 

− Agrícolas: condição das culturas, previsão de safras, erosão de solos. 

− Geológicas: minerais, petróleo, gás natural. 

− Ecológicas (regiões alagadas, solos, florestas, oceanos, águas 
continentais). 

− Florestais (produção de madeira, controle de desflorestamento, 
estimativa de biomassa). 

− Cartográficas (produtividade primária, monitoramento de óleo, 
estudos costeiros, circulação oceânica, etc.). 

− Hidrológicas (mapeamento de áreas afetadas por inundações, 
avaliação de consumo de água por irrigação, modelagem hidrológica). 

− Limnológicas (caracterização da vegetação aquática, identificação de 
tipos de água; avaliação do impacto do uso da terra em sistemas aquáticos). 

− Militares, e muitas outras. 

Alguns aspectos como resolução espacial, freqüência de revisita, e resolução 

espectral devem ser observados. Dependendo do fim ao qual se destinam as imagens 

obtidas pelo sensoriamento remoto, um ou outro aspecto é exigido com maior detalhe. 

Conforme descrito por Novo (2010), 

As informações derivadas de sensores remotos podem também ser utilizadas 

para alimentar e/ou validar modelos numéricos tais como os modelos 

climáticos globais [...] desenvolvidos para simular os processos ambientais 

ou fazer previsões de mudanças derivadas de ação antrópica. 

O funcionamento do sensoriamento remoto se baseia na radiação 

eletromagnética emitida ou refletida por um objeto. As principais faixas do espectro 

eletromagnético utilizadas para técnicas de sensoriamento remoto são a visível, a 

infravermelho e a de micro-ondas. A faixa de radiação infravermelho pode ser 
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subdividida em infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, infravermelho 

médio, infravermelho longo (ou termal) e infravermelho distante (CHEN, 1985).  

O infravermelho térmico como técnica de sensoriamento remoto baseia-se na 

detecção e interpretação da energia radiante emitida por um corpo, em comprimentos de 

onda compreendidos entre 3,0 e 20,0 µm. A energia radiante e a temperatura de um 

corpo podem ser relacionadas por meio da Equação 2. 

ω = ε.σ.T4 (W/m²)       Eq. 2 

ω – energia radiante total emitida pelo corpo (W/m²) 

ε – emissividade  

σ – constante de Boltzman (5,67.10-8 W/m².K-4) 

T – temperatura absoluta do corpo (K) 

Sensores termais necessitam ser dotados de dispositivos que evitem a criação 

de ruídos no sinal detectado. Como o sensor detecta a energia radiante e a interpreta 

como temperatura, a energia radiante do próprio sensor não pode ser processada como 

sinal. Devido a isso os detectores de sensores termais são refrigerados para manter sua 

temperatura baixa, entre 30K e 77K (NOVO, 2010).   

A altitude também pode resultar em interferências, pois o aumento da altitude 

aumenta a interferência da radiância da atmosfera na medida de reflectância do alvo. 

Outro fator que pode ser fonte de interferências no momento de aquisição das 

informações para o sensoriamento remoto é a localização do alvo. Segundo Novo 

(2010), a grande maioria dos modelos desenvolvidos para análise de dados de 

sensoriamento remoto considera que o alvo esteja localizado numa superfície plana 

horizontal e uniformemente iluminada, o que não se observa na natureza. 
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4.5.  SENSORIAMENTO REMOTO POR INFRAVERMELHO 
TÉRMICO 

A captura de imagens de sensoriamento remoto por infravermelho térmico 

pode se dar a partir dos satélites como Landsat ETM e ETM+ em órbita que têm uma 

resolução espacial que varia de 120m a 60m (para bandas termais), ou a partir de 

sensores acoplados em aviões. No caso de imagens obtidas a partir de vôos equipados 

por sensores, a resolução espacial pode chegar a 1m (comprimento lateral de cada 

pixel), ou mesmo até a escala de decímetros dependendo da resolução do sensor e da 

altitude de vôo (LILLESAND, 2008; JENSEN, 2011; TORGERSEN 2000). 

Em ambientes aquáticos a qualidade da água pode ser medida, entre outros 

fatores, pela temperatura do meio. Esta pode influenciar na qualidade do ecossistema 

aquático, sendo um limitante para a vida de algumas espécies (TORGERSEN et al, 

2000). A medição de temperatura por termômetros fornece dados contínuos 

temporalmente, porém limitados geograficamente, enquanto medições de temperatura 

por sensores infravermelho térmico acoplados a aviões fornecem dados especialmente 

contínuos, mas pontuais temporalmente. Estes sensores são capazes de detectar a 

radiação térmica da fina camada superior dos objetos (solo, árvores, rochas e água) em 

terra. Esta fina camada superior tem 0,1mm (ou 10-4 m) de espessura (ANDERSON e 

WILSON, 1984; ATWELL et al, 1971; ROBINSON et al, 1984; TORGERSEN et al, 

2000). 

4.5.1. Fluxo de Base 

O uso desses sensores pode ser aplicado à identificação de anomalias térmicas 

nos rios causadas por descargas de águas subterrâneas. Segundo Raabe e Jelinska 

(2008), a água subterrânea tem uma temperatura aproximadamente constante ao longo 
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de todo o ano. Já a água superficial que recebe a irradiação solar e a convecção dos 

ventos tende a ter uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente.  

Sendo assim em dias quentes, de verão, a água superficial tende a se apresentar 

mais quente que a água subterrânea e, em dias frios de inverno, a água superficial tende 

a ser mais fria que a água subterrânea. Em dias amenos as águas superficiais e 

subterrâneas podem apresentar diferenças de temperaturas muito pequenas, 

inviabilizando a aplicação da técnica. 

Em um estudo de caso, aplicado na Flórida (Estados Unidos), Raabe e Jelinska 

(2008) conheciam a temperatura do aquífero, que era de 22°C segundo Suwannee River 

Water Management District, 2007. Durante períodos frios de inverno realizaram 

capturas de imagens térmicas noturnas nas quais foram capazes de identificar as regiões 

de descarga de água subterrânea como manchas de água mais quente na superfície do 

corpo hídrico. Raabe e Jelinska (2008) definiram uma diferença de 1°C entre uma 

amostra pontual (pixel) de temperatura e a temperatura média da água como limite para 

a delimitação das plumas de descarga. Já pontos com uma temperatura 4°C ou mais 

acima da temperatura média da água foram definidos como “hot-spots”. 

 

4.5.2. Fluxo Hiporrêico 

Além do fluxo de base da água subterrânea, o fluxo hiporrêico (constituído por 

parte da vazão do rio que penetra em seu leito, tem sua temperatura alterada e retorna ao 

curso do rio) também pode criar zonas com temperaturas diferentes às temperaturas 

médias do rio. Nesse caso, isso poderia ser interpretado como um falso-positivo de 

descargas de águas subterrâneas. Entretanto, como demonstrado por Loheide e Gorelick 
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(2006) a influência do fluxo hiporrêico nas temperaturas superficiais da água em rios é 

desprezível em relação ao efeito da descarga de águas subterrâneas, principalmente no 

baixo leito dos rios, onde o aporte de água subterrânea tende a ser mais importante. Na 

Figura 5 pode ser observado um esquema representando um rio recebendo a influência 

do fluxo subterrâneo e do fluxo hiporrêico. 

 

Figura 5 – Representação do fluxo de base e fluxo hiporrêico. (BRITISH 
GEOLOGICAL SURVEY, 2013). 

 

4.5.3. Identificação de Zonas de Descarga 

Em outro estudo de caso realizado na sub-bacia de Beaverhill, próximo à 

Edmonton em Alberta no Canadá, Creed et al (2013) buscaram identificar zonas de 

descarga de água subterrânea em uma região bastante particular, composta por muitos 

lagos, algumas áreas de preservação ambiental, agricultura, áreas residenciais e 

submetida à neve durante o inverno. A região apresenta temperaturas médias de inverno 

-13,5°C (janeiro) e de verão 15,9°C (julho), baseado em uma série histórica de 1971 a 

2000, do Aeroporto Internacional de Edmonton. A precipitação média anual de 483mm, 
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concentrada principalmente no verão (época com maior evapotranspiração) resulta em 

uma baixa disponibilidade hídrica para os escoamentos superficiais e subterrâneos. 

Para a detecção das zonas de descarga da água subterrânea Creed et al (2013) 

utilizaram imagens térmicas de satélites Landsat-5 TM e Landsat-7 ETM. Eles 

dispunham de uma série de vinte e oito anos de imagens (1983-2011) da qual 

selecionaram três imagens que poderiam ser melhor visualizadas. Para esta seleção 

foram excluídas aquelas imagens que apresentavam obstrução do terreno devido a 

nuvens, ou que poderiam ter maior influência do sinal térmico da cobertura do solo e 

vegetação, ou ainda aquelas que apresentavam uma camada de gelo no solo superior a 

5cm. Como as imagens selecionadas representavam condições atmosféricas estáveis, os 

efeitos causados pela refração atmosférica foram considerados uniformes. 

No estudo de Creed et al (2013) se buscou identificar zonas de descarga de 

água subterrânea como afloramentos e vertentes de água, por isso o mapeamento 

térmico detectou as temperaturas do solo em uma profundidade de 5cm. Portanto foi 

necessário remover os pontos referentes às ilhas de calor formadas pelas manchas 

urbanas. Este método foi capaz de identificar 85% dos afloramentos de água subterrânea 

conhecidos nas zonas não urbanas e a temperatura do solo nas zonas de descarga foi 

identificada como em média 1,5°C mais quente que fora das zonas de descarga. 

As características de temperatura da água subterrânea, aliada à capacidade de 

mensuração do sensoriamento remoto tornam possível a identificação de trechos de rio 

efluente a partir da análise de imagens infravermelho térmico. 
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4. METODOLOGIA 

O método de trabalho adotado consiste na elaboração de sistemas que 

representem o comportamento da água subterrânea, como cartas potenciométricas e 

análise de fluxo subterrâneo, a partir de inventários de pontos d’água previamente 

realizados em outros estudos do projeto Wetchange; definição de zonas de aporte de 

água subterrânea ao rio a partir da análise e tratamento das imagens infravermelho 

térmico, também coletadas previamente ao estudo de caso como parte do projeto 

Wetchange; e comparação entre os resultados obtidos pela análise das imagens e os 

métodos de representação do comportamento da água subterrânea. Essas etapas são 

sintetizadas na Figura 6 e cada uma delas será explicada nesta seção. 

 

Figura 6 – Fluxograma representativo da metodologia adotada. 
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O conjunto de pontos disponíveis para elaboração das cartas potenciométricas 

foi composto pelo inventário de pontos d’água subterrânea e por pontos referentes ao 

nível do rio. Os dados do inventário de pontos d’água subterrânea abrangem 95 pontos, 

com uma precisão de 10-1m (ou 10cm), e foram coletados pela equipe do projeto 

Wetchange em uma campanha de medição de 23 de julho de 2005 a 1º de agosto de 

2005 (AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, 2009). A medição das cotas da 

linha d’água do rio foi realizada pela equipe do projeto Wetchange, sob coordenação de 

Didier Graillot, por meio de um GPS instalado na borda de um caiaque. Este sistema foi 

programado para captar um ponto a cada segundo, com uma precisão de 0,15m em 

altitude e 0,1m em coordenadas geográficas (X e Y). Este perfil foi medido em duas 

datas: a parte jusante no dia 03 de agosto de 2011 com 11.193 pontos medidos, e a parte 

montante no dia 12 de agosto de 2011 com 18.077 pontos medidos. Ainda que o período 

entre as duas medições tenha sido de oito dias, a diferença entre as cotas do rio do 

último ponto do trecho de montante para o primeiro trecho de jusante, situados no 

mesmo local, foi menor que 0,16m (mesma ordem de grandeza da precisão dos pontos 

de água subterrânea). Todos os dados cotados, fornecidos pela equipe do projeto 

Wetchange, têm como referencial o nível do mar no marégrafo de Marselha, pelo 

sistema NGF-IGN69 (Nivellement Général de France – Nivelamento Geral Francês). 

O modelo hidrogeológico utilizado neste estudo, como uma das formas de 

representação potenciométricas, foi desenvolvido por Mimoun (2000). É um modelo 

determinista de diferenças finitas que usa uma malha larga, de 200m entre os pontos de 

dados, completada por uma malha mais fina, com distâncias de 5m, para modelagem 

localizada, elaborado previamente pela equipe do projeto Wetchange. Baseado na Lei de 

Darcy, elaborado no software ModFlow, considerando o aquífero livre e homogêneo, 

com metodologia descrita por Mimoun et al (2006), Graillot e Batton-Hubert (2006) e 
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Batton-Hubert e Mimoun (2000). O resultado deste modelo é uma carta 

potenciométrica, formada por linhas equipotenciais espaçadas por 1m. (AGENCE 

NATIONALE DE LA RECHERCHE, 2009). Esse modelo foi aplicado, por Mimoun 

(2000) ao baixo vale do rio Ain com dados hidrológicos de um período de vazões 

médias.  

A captura das imagens IRT foi realizada durante a tese de doutorado de 

Vincent Wawrzyniak, da ENS de Lyon. Estas foram captadas a partir de vôos, por meio 

de um sensor VarioCAM hr (LWIR) acoplado, com comprimento de onda de 7,5 a 

14µm. Esse sensor é capaz de detectar a radiação emitida e transformá-la em 

temperaturas, com uma resolução de 0,08°C e precisão de 1,5°C (INFRATEC, 2010). 

Estas imagens podem conter erros absolutos devido à influência da reflectância da 

atmosfera. Entretanto como serão avaliadas as diferenças de temperaturas entre as zonas 

do rio, o erro absoluto homogêneo causado pela influência da atmosfera é anulado e não 

compromete as análises. Os vôos para captação das imagens térmicas foram diurnos e 

datam de 30 de julho de 2010 e 06 de fevereiro de 2011, com resoluções espaciais de 

1,5m e 1,67m respectivamente. Devido ao fato de se captar imagens no verão e no 

inverno, se fez necessário que as capturas fossem diurnas. 

 

4.1. COMPARAÇÃO DE DADOS DE DIFERENTES PERÍODOS 

A primeira análise necessária para a utilização dos dados existentes consistiu 

na comparação do regime de vazão do rio nas datas em que a equipe do projeto 

Wetchange havia coletado todos os tipos de dados. Essa análise é importante para que se 

possa descartar dados coletados em períodos que apresentem vazões muito diferentes 

entre si. Para tanto foram utilizados os parâmetros das séries históricas de vazões do 
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BanqueHydro, agência francesa responsável pelos dados hidrológicos. Os dados de 

vazão fornecidos pelo BanqueHydro são resultantes de estimativas a partir de curvas-

chave que relacionam altura da linha d’água com vaza do rio, com 95% de confiança.  

 

4.2. SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO HIDROGEOLÓGICAS 

Os tratamentos dos dados disponíveis foram realizados em um SIG (Sistema de 

Informações Geográficas), neste caso o ArcGis, para que fosse possível a elaboração de 

cartas potenciométricas e demais sistemas de representação hidrogeológica. 

Inicialmente todos os dados potenciométricos (previamente adquiridos pela equipe do 

projeto Wetchange) foram projetados em sistema de coordenadas RGF 1993 Lambert 

93. Após, foram excluídos os pontos do inventário de água subterrânea e do perfil do rio 

que apresentavam dados inconsistentes e informações de pontos d’água que se 

encontravam em uma formação hidrogeológica diferente da estudada, conforme 

indicado por Feitosa e Filho (1997). 

A partir dos levantamentos potenciométricos descritos, foram elaborados 

quatro tipos de representações do comportamento da água subterrânea, sendo três cartas 

potenciométricas (duas produzidas e uma adaptada) e uma análise do fluxo nas margens 

do rio. Uma delas consistiu na adaptação de um modelo hidrogeológico. A segunda 

constituiu em uma análise de fluxo nas margens, chamada análise geomática, elaborada 

a partir da estimativa de aporte do aquífero para o rio ou do rio para o aquífero. As 

outras duas foram produzidas a partir do uso do pacote ArcGis, por meio das 

ferramentas: interpolação (Topo to Raster) e geração de um modelo digital de elevação 

potenciométrica; e interpolação triangular (TIN). 
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4.2.1. Modelo Hidrogeológico adaptado 

Neste estudo de caso a carta potenciométrica gerada por Mimoun (2000) para 

vazões médias foi adaptada para se aproximar ao período de baixas vazões. Não foi 

utilizado o modelo em si, mas sim o seu resultado. Do resultado da modelagem 

construída por Mimoun (2000), uma carta potenciométrica para um período de vazões 

médias, foi subtraído 2m de cada isolinha para que o resultado se aproximasse mais 

visualmente aos resultados verificados a partir do inventário de pontos d’água. No 

entanto, qualquer imprecisão nestes valores de linhas potenciométricas não prejudicará 

as análises, pois estas serão qualitativas, baseadas na forma das curvas e nas linhas de 

fluxo do escoamento subterrâneo. 

 

4.2.2. Análise Geomática 

A análise geomática consiste em um método complexo que permite, a partir de 

dados potenciométricos, estimar a direção dos fluxos de água, seja o aquífero 

alimentando o rio, seja o rio alimentando o aquífero. Cabe ressaltar que este método não 

permite a construção de um modelo potenciométrico com linhas equipotenciais, permite 

apenas uma simulação do comportamento do fluxo de água nas margens do rio. A 

complexidade do método consiste na discretização das margens do rio. Desta forma, os 

resultados obtidos podem ser analisados quantitativamente trecho a trecho. 

A análise foi baseada na construção de um modelo triangular de terreno (TIN) 

da superfície potenciométrica dos pontos de água subterrânea em conjunto com os 

pontos do perfil do rio no ArcGis. Para este tipo de análise tomou-se cada margem do 

rio de uma vez, sendo assim ao se analisar a margem esquerda do rio, todos os pontos 
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d’água subterrânea situados à margem esquerda do rio foram utilizados, enquanto os da 

margem direita não o foram, e vice-versa. A partir do modelo triangular que representa 

a superfície piezométrica, se pôde analisar separadamente cada trecho do rio. Cada dois 

pontos que definem um trecho discretizado do rio representam a base de um triângulo, 

sendo o terceiro vértice deste triângulo algum ponto do inventário de água subterrânea. 

Sendo assim, conhecidas as cotas potenciométricas de um poço e da margem do rio se 

pôde inferir qual o sentido do gradiente hidráulico próximo à margem do rio e, 

consequentemente, o sentido do fluxo (aquífero-rio ou rio-aquífero). Um exemplo 

ilustrativo desta análise é apresentado na Figura 7. A linha à esquerda representa a 

margem esquerda de um rio, o ponto à direita da Figura 7 representa um poço com cota 

do nível d’água conhecida, a mesma situação é apresentada em corte na Figura 8. 

Assim, é possível conhecer a diferença de cotas entre o poço e a margem do rio, 

conhecendo-se a distância entre eles, obtém-se o gradiente “�” da Lei de Darcy, que é 

dado pela Equação 3. 

    � =
∆�

�
     Eq. 3 

∆ℎ = h1-h2 – diferença entre a carga hidráulica de dois pontos (m) 

L – distância entre os dois pontos (m) 

 

Figura 7 – Esquemático de uma análise geomática. 
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Figura 8 – Corte da situação apresentada na Figura 7. 

 

Este método se baseia na hipótese que o rio se comporta como uma barreira 

hidráulica, ou seja, uma região de cota piezométrica diferente de outras e que impede o 

fluxo entre as regiões adjacentes devido a esta diferença de pressões (GODINHO, 

2011). Também é feita a consideração de que o aquífero esteja sempre ligado ao rio. 

Após ser feita a determinação das declividades às margens do rio, é possível 

estimar as vazões de entrada e saída do aquífero pela Lei de Darcy (Equação 1), 

conhecendo-se os coeficientes de permeabilidade e área da seção transversal em cada 

trecho (ZABR, 2010). Entretanto, neste trabalho não serão estimadas as vazões, apenas 

interessa identificar as declividades para poder estimar as direções dos fluxos de água 

subterrânea. 
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4.2.3. Modelo Digital de Elevação Potenciométrica 

Esta metodologia é baseada na ferramenta de interpolação “Topo to raster” do 

ArcGis, muito mais simples que as duas anteriores. Os dados utilizados como 

informações de entrada para esta análise foram o inventário de pontos d’água 

subterrânea e as informações relativas ao perfil da superfície do rio. Nesta interpolação 

uma possível fonte de erro se deve ao fato de existir uma quantidade de dados do perfil 

do rio muito maior que o total do inventário de pontos d’água subterrânea. Desta forma, 

os resultados (Modelo Digital de Elevação Potenciométrica – MDEP) em pontos 

situados em zonas próximas às margens dos rios tendem a sofrer uma influência maior 

dos dados de entrada da superfície do rio em detrimento dos dados de entrada relativos 

ao aquífero. 

 

4.2.4. Interpolação Triangular 

Esta metodologia consiste também na utilização de outra ferramenta da 

plataforma ArcGis. Para essa análise, foi utilizada a ferramenta TIN, tomando-se como 

dados de entrada: o inventário de pontos d’água subterrânea e as informações relativas 

ao perfil da superfície do rio. Esta modelagem gera uma representação triangular do 

terreno com traços retos e ângulos agudos, gerando um produto final que pode não ser 

suave, dependendo da densidade de informações. Esta interpolação também está sujeita 

à mesma fonte de erros, a existência de uma quantidade de dados do perfil do rio muito 

maior que o total do inventário de pontos d’água subterrânea.  
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4.3. IMAGENS INFRAVERMELHO TÉRMICO 

O método adotado para a determinação das zonas de descarga de água do 

aquífero em direção ao rio se baseou na análise de imagens IRT (do francês infrarouge 

thérmique, ou infravermelho térmico). Método semelhante ao empregado por Raabe e 

Jelinska (2008), com algumas alterações. Como as imagens IRT utilizadas datam do 

verão, a água superficial tem uma temperatura mais elevada que a subterrânea, logo a 

última pode ser identificada a partir das manchas de temperatura mais baixa, conforme 

representado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Esquema representativo da variação de temperatura das águas superficiais e 
subterrâneas ao longo do ano para um local hipotético no hemisfério sul. 

 

Os pixels referentes a pontos de solo, vegetação ou ocupação urbana não foram 

considerados nas análises, apenas foram observado pixels com informações de 

temperatura do rio. Definiu-se uma diferença de 0,3°C entre uma amostra pontual 
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(pixel) de temperatura e a temperatura do eixo da seção transversal correspondente à 

amostra pontual como limite para a delimitação das plumas de descarga. Esta 

modificação em relação ao método sugerido por Raabe e Jelinska (2008) se deve à 

inadequação da aplicação do método proposto, visto que as imagens IRT coletadas 

possuem algumas falhas de recobrimento, o que poderia alterar a média da temperatura 

do rio (parâmetro usado como referência pelo autor). 

Após as possíveis zonas de descarga serem delimitadas no ArcGis, foram 

descartadas aquelas caracterizadas, a partir de imagens aéreas em comprimento de onda 

visível, como falso-positivos. Os quais poderiam ser gerados por sombras de árvores 

(nas imagens de verão) resfriando a superfície ou pontos muito rasos, onde a água pode 

ter sido aquecida pelo leito do rio (nas imagens de inverno). 

 

4.4. ANÁLISES REALIZADAS PARA COMPARAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

As análises foram baseadas na comparação entre os resultados das quatro 

formas de representação potenciométrica descritas com os resultados da interpretação 

das imagens IRT. Os procedimentos metodológicos para realização dessas análises são 

apresentados nesta seção divididas entre quantitativas e qualitativas. 

Inicialmente, para que fosse possível a comparação de dados de diferentes 

datas fez-se necessário comprovar que em ambas as datas a condição do rio era 

estatisticamente equivalente. Os dados potenciométricos datam do período de 25 de 

julho a 1º de agosto de 2005 (verão no hemisfério norte); as medições das imagens IRT 

datam de 30 de julho de 2010 (verão no hemisfério norte) e 06 de fevereiro de 2011 

(inverno no hemisfério norte). Para comparação da condição do rio nestes períodos foi 
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necessário realizar um teste estatístico com base na série histórica de vazões do rio e das 

vazões nos dias de medição. 

 

4.4.1. Análises quantitativas 

Os resultados da análise geomática foram comparados estatisticamente com os 

resultados da interpretação das imagens IRT. O resultado da análise geomática indica 

em quais trechos do rio deve ser observada a entrada de água do aquífero para o rio. 

Teoricamente este resultado deve coincidir com os polígonos demarcados como zonas 

de descarga da água subterrânea no rio, resultado da análise das imagens IRT. Para tanto 

foram atribuídos valores positivos para os trechos da margem do rio onde o rio é 

efluente (escoamento se dá no sentido aquífero-rio); negativos nos casos em que o rio é 

influente (fluxo se dá no sentido rio-aquífero); e nulo nos trechos onde rio e aquífero 

têm cotas muito próximas, ou seja, inclinações menores que 0,2% em qualquer dos 

sentidos. 

É esperado que ao comparar os histogramas de freqüências de dois conjuntos, 

sendo o primeiro grupo (Grupo 1) formado por todos os trechos do rio e o segundo 

(Grupo 2) apenas por aqueles trechos coincidentes com os polígonos demarcados como 

zonas de descarga do aquífero no rio, a freqüência de trechos positivos no segundo 

grupo seja maior que no primeiro grupo. De maneira genérica é esperado um resultado 

semelhante ao apresentado na Figura 10 para a distribuição de freqüências do Grupo 2. 
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Figura 10 – Distribuição de frequências hipotética esperada para os resultados do Grupo 
2. (USP, 2013). 

 

Uma segunda análise quantitativa realizada consiste na avaliação do 

comportamento térmico ao longo do rio por meio da verificação das temperaturas do rio 

e possíveis efeitos das zonas de descarga. Para tanto foram traçadas seções transversais 

ao rio de montante para jusante a cada 100m e em cada seção foram verificadas as 

temperaturas próximo às duas margens do rio. Espera-se que haja uma correlação entre 

pontos delimitados como de descarga de água do aquífero e diminuições na temperatura 

do perfil, este método é inspirado no utilizado por Wawrzyniak et al. (2011). 

 

4.4.2. Análises qualitativas 

As comparações entre os resultados das análises de imagens IRT com as cartas 

potenciométricas resultantes do modelo hidrológico adaptado, modelo digital de 

elevação potenciométrica e interpolação triangular foram feitas de forma quali-

quantitativa. O método adotado para tal comparação baseia-se unicamente na 

superposição do resultado das análises de imagens IRT com cada carta potenciométrica 

e avaliação visual do número de polígonos demarcados que coincidem com zonas de 

descarga indicadas pelos sistemas de representação do comportamento da água 

subterrânea.  
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5. APLICAÇÃO NO ESTUDO DE CASO – RIO AIN, FRANÇA 

A metodologia apresentada foi aplicada em um estudo de caso rio Ain, afluente 

do rio Rhône (Ródano em português). O rio Ain tem sua nascente próxima à cidade de 

Champagnole, em uma cota de aproximadamente 700m, percorre aproximadamente 

190km, em sentido norte-sul predominantemente, até seu exutório no rio Rhône 

próximo à cidade de Anthon, com uma cota de aproximadamente 180m. Sua bacia 

hidrográfica tem aproximadamente 3.765km². O trecho do rio onde foi aplicada a 

metodologia descrita compreende o baixo vale do rio Ain, com 602km² (SANDRE, 

2012). 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DO BAIXO VALE DO RIO AIN 

A bacia do rio Ain compreende uma zona muito heterogênea a nível geográfico 

(montanha, encostas e planície), em consequência torna-se atrativo do ponto de vista 

turístico. Essa zona apresenta muitos setores de interesse maior: um contexto agrícola 

muito intenso, a urbanização e a coexistência de zonas aluviais (baixo vale do rio Ain e 

do rio Rhône) com ambientes secos e uma importante biodiversidade (SYNDICAT DE 

LA BASSE VALLÉ DE L’AIN, 2012). 

O baixo vale do rio Ain é uma região que começa na usina hidrelétrica de 

Allement e segue até a convergência com o rio Rhône, percorrendo cerca de cinquenta e 

três quilômetros, conforme apresentado na Figura 11. Sua bacia hidrográfica apresenta 

um baixo grau de urbanização e uma atividade agrícola dominante utilizando cultura 

intensiva. A zona abrangida pela sua bacia hidrográfica consiste em polo regional com 
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cerca de quarenta empresas instaladas no Parque Industrial da Planície do Ain (Parc 

Industriel de la Plaine de l’Ain). 

 

Figura 11 – Identificação da região de aplicação do estudo de caso. (SYNDICAT DE 

LA BASSE VALLÉ DE L’AIN, 2012). 

 

O vale do Ain possui um potencial de água subterrânea bastante representativo, 

principalmente no aquífero aluvial do rio Ain. O uso deste recurso atualmente é 
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diversificado e fortemente solicitado pela agricultura e indústria. O uso para 

abastecimento em água potável da região (aproximadamente 52.000 pessoas) provém 

exclusivamente de águas subterrâneas no baixo vale do Ain, o que representa 8,5 

milhões de m³ retirados por ano, dos quais 13% em zonas cársticas e 87% no aquífero 

aluvial da planície do Ain (SYNDICAT DE LA BASSE VALLÉ DE L’AIN, 2012). 

De maneira mais precisa, a região onde este estudo de caso foi desenvolvido 

situa-se entre a cidade de Pont d’Ain e a ponte de Porto Galland, representada na Figura 

11. Uma visualização mais detalhada da região de estudo é possível a partir das 

ortoimagens, em comprimento de onda visível (ver Anexo 1). 

 

5.1.1. Geomorfologia 

O rio Ain atravessa, em sua parte alta, uma zona cárstica com relevos 

acidentados. O médio rio Ain apresenta algumas cascatas profundas, sendo em geral um 

rio estreito encaixado entre falésias calcárias, passando por cinco lagos artificiais 

(Vouglans, Saut-Mortier, Coiselet, Cize-Bolozon e Allement). Enfim o rio atravessa uma 

vasta planície aluvial essencialmente fluvio-glacial no Baixo Ain. 

O rio em seu baixo curso, na planície aluvial, apresenta um comportamento de 

formação de meandros, fenômeno bastante comum em rios de planícies com este tipo de 

formação sedimentar (CARTE GEOLOGIQUE AMBERIEU-EN-BUGEY, 2000).  

O processo de formação de meandros é constante ao longo do Baixo Ain e 

pode ser observado ao se sobrepor o perfil do rio medido em 2011 a uma carta 

geográfica IGN do período de 1980-1995 (ver Anexo 2). Na Figura 12 é apresentado 

com detalhe um trecho do rio Ain onde pode ser observada a formação de meandros 
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pelo fato de o eixo do rio observado em 2011 não se encaixar nos contornos do rio 

delimitados até 1995.  

 

Figura 12 – Evoluções geomorfológicas observadas no leito do rio. Fundo da imagem: 
Carta Geográfica IGN 1980/1995. Perfil do rio: medições realizadas por Graillot em 

2011. 

Margem Direita 

Margem Esquerda 
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5.1.2. Clima 

A bacia hidrográfica do rio Ain é localizada nos departamentos de Ain e Jura. 

É uma região da França bem servida pluviometricamente em relação às médias 

francesas, conforme pode ser observado na Figura 13. Consiste em uma das regiões com 

maior pluviometria anual, em torno de 1.200mm anuais. Muito abaixo da média 

brasileira que é de 1.761mm (INMET, 2007) e próximo à média pluviométrica do norte 

de Minas Gerais (L’ENCYCLOPEDIE DES VILLES DE FRANCE, 2012 e CPRM, 

2011). A pluviometria anual média em Ambérieu-en-Bugey é de 1.205mm. Nota-se que 

a região apresenta uma sazonalidade bastante marcada com inverno chuvoso e verão 

seco. 

 

Figura 13 – Pluviometria anual média na França (UNE EAU PURE, 2005 - adaptado). 
Em vermelho, região de estudo.  
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5.1.3. Geologia 

A geologia do Baixo Ain é formada principalmente por aluviões e em alguns 

pontos por afloramentos do mioceno. Os depósitos do mioceno constituem o substrato 

da planície aluvial do rio Ain e só aparecem em alguns afloramentos em encostas. Esses 

afloramentos são geralmente descontínuos, de má qualidade e escondidos pela 

vegetação. As formações argilosas do fundo da planície aluvial compreendem terraços 

fluvio-glaciais e cascalhos de origem glacio-lacustre. De Pont d’Ain até a ponte de 

Chazey a inclinação do rio é de aproximadamente 0,18%. A permeabilidade do 

reservatório subterrâneo é bastante elevada, considerada em média igual 3.10-3m.s-1, 

com algumas zonas que podem chegar a uma permeabilidade de 1.10-2m.s-1 (CARTE 

GEOLOGIQUE AMBERIEU-EN-BUGEY, 2000). 

 

5.1.4. Características do rio 

O rio Ain tem suas vazões bastante alteradas pelo homem, desde a instalação 

da barragem do Vouglans com as finalidades de geração de energia hidroelétrica, gestão 

do nível para manutenção de uma cota que favoreça o turismo e de objetivos ambientais 

como a regularização de vazões para períodos secos. O regime de vazões da região do 

Baixo Ain é muito bem documentado, com dados disponibilizados pelo BanqueHydro. 

Onde é possível ter acesso aos dados medidos e também, uma grande gama de 

parâmetros estatísticos para os rios franceses. A série de dados utilizada para o cálculo 

dos parâmetros estatísticos apresentados na Tabela 1 compreende 54 anos (desde 1959 

até 2012) utilizando-se um intervalo de confiança de 95%. Os principais parâmetros 

estatísticos usados neste trabalho são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Parâmetros estatísticos de vazão para o Baixo Ain (BANQUEHYDRO, 2012 
modificado). 

 
Pont d'Ain 

 
 

Chazey-sur- 
Ain 

Valor (m³/s) 
Intervalo de 

confiança 95% 
(m³/s) 

 
Valor (m³/s) 

Intervalo de 
confiança 95% 

(m³/s) 

Média 103,0 97,4 a 110,0  120,0 113,0 a 127,0 

Mediana 100,0 90,0 a 120,0  120,0 100,0 a 140,0 

Qmáx TR = 5 anos 120,0 120,0 a 130,0  140,0 130,0 a 150,0 

Qmín TR = 5 anos 81,0 75,0 a 86,0  94,0 88,0 a 100,0 

Q90 16,0 -  20,9 - 

Q95 13,6 -  16,3 - 

Q3,2* 12,0 11,0 a 13,0  15,0 14,0 a 17,0 

Q3,5* 8,6 7,7 a 9,4  11,0 10,0 a 13,0 

Q10,2* 14,0 13,0 a 15,0  18,0 16,0 a 19,0 

Q10,5* 10,0 9,3 a 11,0  13,0 12,0 a 14,0 

Qm TR = 2 anos** 24,0 21,0 a 27,0  28,0 24,0 a 31,0 

Qm TR = 5 anos** 16,0 14,0 a 18,0  18,0 15,0 a 20,0 

*Vazões representadas como Qj,k representam vazões mínimas considerados j dias consecutivos e com um 
tempo de retorno de k anos, mesmo tipo de representação da Q7,10, que é mais utilizada no Brasil. 

**As vazões Qm indicam vazões mensais mínimas anuais com os respectivos períodos de recorrência. 

 

A partir da plataforma do BanqueHydro também foi possível adquirir os dados 

relativos aos dias nos quais foram realizadas medições utilizadas neste estudo de caso 

(ver Anexo 3). Nota-se, a partir dos dados do BanqueHydro, que a sazonalidade 

bastante marcada com inverno chuvoso e verão seco reflete em vazões maiores no 

inverno e menores no verão. 



  52 

5.1.5. Perfil do rio 

O perfil do rio é resultado de um estudo precedente, parte do contexto do 

projeto Wetchange, no qual se aplicou a metodologia descrita. Essas medições, 

realizadas nos dias 03 de agosto de 2011, com 11.193 pontos medidos e vazão de 

13,4m³.s-1 em Pont d’Ain e 17,3m³.s-1 em Chazey-sur-Ain; e a parte montante no dia 12 

de agosto de 2011, com 18.077 pontos medidos e vazão de 14,0m³.s-1 em Pont d’Ain e 

16,7m³.s-1 em Chazey-sur-Ain (BANQUEHYDRO, 2012).  

Esses dados precisos de perfil do rio permitem identificar as condições 

geométricas entre o rio e o aquífero e assim estabelecer a natureza das relações 

hidráulicas, e permitem avaliar a evolução morfológica vertical e lateral do rio. O perfil 

do Ain será utilizado, sobretudo, como dado de entrada para a criação de sistemas de 

representação do comportamento hidráulico (cartas potenciométricas, por exemplo). 

 

5.1.6. Características do aquífero 

A planície do Baixo Ain comporta uma acumulação de materiais fluvio-

glaciais, fluviais (que podem ser considerados como um reservatório homogêneo sobre 

um substrato impermeável do mioceno) e pedregulhos (CARTE GEOLOGIQUE 

AMBERIEU-EN-BUGEY, 2000). O nível freático é bastante raso, aproximadamente 

entre 1 e 2 metros.  

A partir da região do Camp des Fromentaux o escoamento do aquífero em 

direção ao rio é praticamente perpendicular ao do rio e se inclina para o sul logo em 

seguida. O aquífero passa a receber maiores aportes laterais e pode ter uma vazão da 

ordem de 850L.s-1, enquanto ao norte do Camp des Fromentaux a vazão é de 
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aproximadamente 325L.s-1. Os teores de nitrato e de pesticidas ultrapassam os limites 

de potabilidade em alguns locais, particularmente devido à atividade de produção de 

cereais intensa e à natureza permeável do aquífero aluvial (CARTE GEOLOGIQUE 

AMBERIEU-EN-BUGEY, 2000). 

Os dados piezométricos utilizados neste estudo de caso foram medidos entre 23 

de julho de 2005 e 1º de agosto de 2005, em uma campanha de medição precedente a 

este estudo de caso pela equipe do projeto Wetchange. Neste período, no qual foram 

coletadas informações de nível potenciométrico de um total de 95 pontos, as vazões do 

rio variaram entre 11,9 e 28,1m³.s-1 em Pont d’Ain e entre 16,7 e 29,4m³.s-1 em Chazey-

sur-Ain (BANQUEHYDRO, 2012). 

Como as águas subterrâneas mantêm uma temperatura média ao longo do ano e 

as águas superficiais sofrem uma maior variação de temperatura em função da 

temperatura ambiente, é esperado que durante o inverno do hemisfério norte 

(dezembro/fevereiro) a água subterrânea seja mais quente que a superficial, 

possibilitando que os pontos de descarga da água subterrânea no rio sejam identificados 

a partir de zonas quentes nas imagens térmicas do rio. Já no verão do hemisfério norte 

(julho/setembro) é esperado que a água subterrânea seja mais fria que a superficial, 

possibilitando que os pontos de descarga da água subterrânea no rio sejam identificados 

a partir de zonas frias nas imagens térmicas do rio. 

 

5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Todo o tratamento de imagem, processamento de dados e superposição de 

informações foram realizados no  ArcGis. Neste estudo, alguns dados utilizados são 
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resultados de outros estudos, conforme explicitado na metodologia. Para seus 

tratamentos, todas as imagens foram projetadas no sistema de projeção RGF1993 - 

Lambert 93. Além deste software, as imagens térmicas aéreas que haviam sido gerados 

anteriormente, um mapa geológico da região (Ambérieu-en-Bugey) um modelo 

hidrogeológico existe, um mapa datado IGN 1980/1995, na escala 1: 25.000 foram 

usadas para estes tratamentos. 

 

5.2.1. Comparação estatística das vazões 

Para a comparação entre os dados medidos nos piezômetros (2005), no perfil 

do rio (2011) e das imagens IRT (2010 e 2011) é preciso comparar as vazões de cada 

período a fim de verificar se é possível considerar que os dados refletem as mesmas 

condições hidráulicas do rio e do aquífero. Na Tabela 2 são apresentadas as vazões do 

rio durante cada etapa de aquisição de dados. 

Tabela 2 – Vazões do rio nas datas em que ocorreram medições. 
(BANQUEHYDRO, 2012, modificado). 

 Pont d’Ain  Chazey-sur-Ain 

Intervalo de valores 
(m³/s) 

 
Intervalo de valores 

(m³/s) 

Medição nos piezômetros 11,9 a 28,1  16,7 a 29,4 

Medição do perfil do rio 13,4 a 14,0  16,7 a 17,3 

Captura de imagens IRT 
(30/07/2010) 

14,3  14,6 

Captura de imagens IRT 
(06/02/2011) 

31,2  40,7 

 

Ao comparar os valores medidos, apresentados na Tabela 2, com os parâmetros 

estatísticos, apresentados na Tabela 1, pode-se afirmar que as medições dos 

piezômetros, do perfil do rio e as capturas de imagens IRT de verão (de 30/07/2010) 
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foram feitas em períodos de estiagem. Já a captura de imagens IRT de inverno (de 

06/02/2011) corresponde a um período de vazões maiores que a Q80 (ver Anexo 3). Por 

isso, as imagens IRT de inverno (06/02/2011) serão desconsideradas para as análises. 

Todas as análises a serem feitas a partir de agora usarão apenas as medições dos 

piezômetros, do perfil do rio e imagens IRT de verão (30/07/2010). 

 

5.2.2. Dados piezométricos e perfil do rio 

Os dados piezométricos foram, em um primeiro momento, comparados aos 

levantamentos da carta geológica da região (CARTE GEOLOGIQUE AMBERIEU-EN-

BUGEY, 2000). Os poços e piezômetros situados na zona cárstica foram desprezados, 

pois não se pode interpolar dados de formações aquíferas diferentes. Da mesma forma, 

foram desprezados dados inconsistentes e sobrepostos no perfil do rio. Após esta 

seleção de dados, o rol de informações relativas ao nível do aquífero passou de 95 

pontos para 77; o rol de dados da parte montante do perfil do rio passou de 18.077 

pontos para 17.839; enquanto rol de dados para a parte jusante passou de 11.193 para 

11.072 pontos utilizados. Os dados potenciométricos do baixo vale do rio Ain utilizados 

para os tratamentos podem ser visualizados com maior detalhe em anexo (ver Anexo 4). 

Ressalta-se que por existir uma zona cárstica à margem direita do rio, os dados 

localizados nessa região foram desconsiderados, desta forma a quantidade de dados do 

inventário de pontos d’água na margem direita do rio é muito baixa, podendo ocasionar 

imprecisões, sobretudo nos sistemas de representação do comportamento da água 

subterrânea neste lado do rio. 
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5.2.3. Resultados dos sistemas de representação hidrogeológicos 

Para conseguir uma boa representação do fluxo de águas subterrâneas, quatro 

tipos de representação do comportamento da água subterrânea foram gerados, segundo a 

metodologia descrita, para que possam ser comparadas com a análise das imagens IRT: 

mapa potenciométrico adaptado do modelo hidrológico, resultado adaptado do modelo 

de Mimoun (2000); análise geomática; MDEP, resultado da interpolação Topo to 

Raster; e interpolação triangular, resultado da interpolação pelo método TIN. Todos os 

métodos foram aplicados a partir dos dados potenciométricos e do perfil do rio. 

 

5.2.3.1. Resultados do Modelo Hidrogeológico adaptado 

Como os dados utilizados para a modelagem realizada por Mimoun (2000) 

datavam de uma época de médias vazões e todas as demais análises foram feitas em 

períodos de vazões baixas, resolveu-se utilizar o resultado de sua modelagem 

hidrogeológica com uma alteração das cotas, reduzindo-se 2m na cota de cada isolinha. 

Esse processo foi feito apenas como tentativa de deixar o resultado do modelo 

hidrogeológico mais próximo aos demais. Como a única análise a ser feita com o 

resultado do modelo hidrogeológico é qualitativa (apenas avaliação da direção e sentido 

do fluxo), a imprecisão na cota das isolinhas não será um problema. O resultado do 

modelo hidrogeológico após adaptação é apresentado para um trecho do rio na Figura 

14. 

As curvas potenciométricas do modelo hidrogeológico (MIMOUN, 2000) 

adaptado são bastante suaves, porém são descontínuas como pode ser observado na 

Figura 14. De um modo geral, convergem ao mesmo sentido de escoamento que as 

demais cartas potenciométricas. Pode-se visualizar que esta representação sugere que a 
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água do rio alimenta o aquífero no começo do meandro e é alimentado pelo aquífero ao 

final do meandro (como apresentado nas setas que indicam as linhas de fluxo), 

comportamento coincidente com o esperado. Entretanto este sistema não representa bem 

o traçado do rio. 

 

Figura 14 – Resultado do modelo hidrogeológico. 
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5.2.3.2. Resultados da análise geomática 

A análise geomática não resulta em uma carta potenciométrica de isolinhas. A 

partir da metodologia descrita, foi gerada uma simulação para cada margem do rio. Os 

resultados referentes a um trecho do rio são apresentados na  Figura 15. Segundo a 

metodologia descrita foi calculada a partir do TIN gerado, a declividade lateral de cada 

trecho (em porcentagem) entre o rio e os pontos do inventário de água subterrânea, foi 

atribuído valores para o sentido do escoamento: quando, segundo a análise geomática, o 

sentido do fluxo subterrâneo é do rio para o aquífero (rio influente) foi atribuído o valor 

-1 para o sentido do escoamento; quando o sentido do fluxo subterrâneo é do aquífero 

para o rio (rio efluente) foi atribuído valor +1 para o sentido do escoamento. Para a 

representação gráfica, se multiplicou os valores de declividade em porcentagem pelo 

fator (+1 ou -1) referente ao sentido. Em suma, os valores em laranja e vermelho devem 

representar zonas de descarga do aquífero e trechos em tons de verde devem representar 

zonas de recarga do aquífero.  

Cabe ressaltar que neste trecho o fluxo da água se desenvolve de norte para sul. 

Pode-se observar na Figura 15 um comportamento bastante próximo ao esperado. No 

centro da imagem ao norte de Pont Chazey, na entrada do meandro, o rio é efluente na 

margem direita e influente na margem esquerda. O mesmo pode ser observado, com 

maior clareza no segundo meandro, próximo a Chazey-sur-Ain, onde o rio é influente na 

margem direita na entrada do meandro (e efluente na margem esquerda), e na saída do 

meandro observa-se que o rio é efluente na margem direita (e influente na esquerda) 

como pode ser observado pelas cores do resultado da análise geomática e pelas setas 

indicativas do fluxo subterrâneo. É possível concluir que este sistema representa 

razoavelmente bem o fluxo de recarga/descarga nos meandros, podendo apresentar erros 

em alguns trechos. 
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Figura 15 – Resultado da análise geomática.  
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5.2.3.3. Resultados da interpolação por MDEP 

A carta piezométrica resultante da interpolação realizada em ArcGis por meio 

da ferramenta Topo to Raster é um modelo digital de elevação potenciométrica, tendo 

como base de informações cotas piezométricas. O MDEP para apenas um trecho do rio, 

proporcionando uma melhor visualização, é apresentado na Figura 16. 

 
Figura 16 – MDEP para a piezometria de um trecho do rio. 
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Pode-se notar na análise da Figura 16 que o MDEP fornece uma boa 

aproximação da superfície potenciométrica principalmente na proximidade do rio, 

indicando que seja um rio efluente na maior parte da imagem, exceto na parte interior 

do meandro próximo à Chazey-sur-Ain, que realmente é o comportamento esperado 

para um meandro, como pode ser observado nas setas que indicam as linhas de fluxo da 

água subterrânea. A partir da análise da Figura 16, pode-se inferir que este método é 

adequado para a boa representação do traçado do rio, mas menos adequado que a 

análise geomática pra a determinação dos sentidos de fluxo aquífero-rio para este estudo 

de caso. 

 

5.2.3.4. Resultados da interpolação por TIN 

Os resultados de interpolações por métodos triangulares tendem a parecer 

irreais, pelo fato de ser formado por traços retos e ângulos agudos. Entretanto como se 

busca uma indicação de fluxo, este tipo de método pôde ser utilizado. Como pode ser 

observado na Figura 17, podem ser feitas as mesmas observações feitas com o MDEP: 

representa bem o traçado do rio e o comportamento nos meandros. Um inconveniente 

deste método é as bordas do sistema. Ao unir as extremidades, esta ferramenta acaba 

por produzir grandes declividades nas margens da área de interpolação. 
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Figura 17 - TIN para a piezometria de um trecho do rio 
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5.2.4. Resultados das análises nas imagens IRT 

Apenas são apresentados os tratamentos realizados nas imagens IRT de verão 

(30/07/2010), visto que as imagens IRT de inverno foram descartadas pelo fato de não 

representarem o mesmo comportamento de vazão das imagens de verão e dos dados 

potenciométricos na análise apresentada na Seção 5.2.1. 

Ainda que não sejam apresentados os resultados para o vôo de inverno, cabe 

citar que nas imagens de inverno foi mais difícil identificar zonas de descarga. Tem-se 

como hipótese que a maior vazão do rio neste período tenha uma maior capacidade de 

diluir as pequenas vazões laterais de descarga do aquífero, dificultando a visualização e 

demarcação dos polígonos. 

O tratamento das imagens IRT contemplou o ajuste da escala de cores, a fim de 

proporcionar uma melhor visualização e a demarcação dos polígonos de forma manual. 

Após terem sido demarcados os polígonos, todos foram analisados juntamente com 

imagens de satélite em comprimento de onda visível a fim de identificar possíveis 

artefatos, como árvores, que pudessem provocar sombras e influenciar nos resultados. 

Tendo sido descartados os polígonos sujeitos a este tipo de erro. 

Ao total foram demarcados 46 polígonos identificados a partir da metodologia 

descrita como possíveis zonas de descarga do aquífero no rio. Foram delimitados 30 

polígonos na margem direita do rio e 16 polígonos em sua margem esquerda. Os 

polígonos demarcados têm uma área média de 616,41m², sendo o maior deles de 

9.744,41m². Uma importante zona de descarga para o rio é apresentada na Figura 18, 

consiste em um braço morto do rio com aproximadamente 3.384m². Fenômeno comum 

em rios de planícies aluviais, já que os rios formam meandros cada vez maiores até um 

ponto em que o rio, pela erosão das margens, corta o meandro (retornando a um fluxo 
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aproximadamente retilíneo) e deixando o braço morto sem receber mais o fluxo de 

montante do rio. 

 
Figura 18 – Região de um braço morto do rio, formado pela evolução da formação de 

meandros, identificado como região de descarga de água subterrânea para o rio. 
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Entretanto não se pode afirmar que todas as zonas de descarga de água 

subterrânea no rio tenham sido identificadas (pode haver falso-negativos). Da mesma 

forma também não pode se afirmar que todos os polígonos demarcados correspondam 

exatamente às zonas de descarga em rio (falso-positivos).  

Primeiramente pode haver zonas de descarga com vazões muito baixas que não 

sejam identificáveis nas imagens IRT. Também pode haver zonas de descarga em 

profundidade, ou mesmo no leito do rio, que não cheguem à superfície. Como o sensor 

infravermelho capta a radiação superficial de aproximadamente 0,1mm de espessura, se 

a água mais fria (hipoteticamente vinda da água subterrânea) não chegar à superfície, 

não poderá ser identificada pelo sensor IRT. 

Ainda que não seja possível precisar estatisticamente as probabilidades de 

ocorrência de falso-positivos e falso-negativos, devido aos métodos empregados e à 

seleção prévia dos polígonos pode-se afirmar que é mais provável a ocorrência de falso-

negativos do que a de falso-positivos. 

Com o procedimento adotado foi gerado um mapa com os 46 polígonos 

demarcados como zonas de descarga (ver Anexo 5). Os polígonos podem ser melhor 

visualizados na Figura 19, onde são apresentadas as zonas de descarga referente a um 

trecho do rio. 
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Figura 19 – Zonas de descarga do aquífero no rio. 
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5.2.5. Comparações quantitativas 

Algumas comparações quantitativas podem ser realizadas a fim de verificar a 

representatividade da análise geomática e a influência das zonas de descarga na 

temperatura global do rio. 

 

5.2.5.1. Representatividade da análise geomática 

A análise geomática se apresenta como uma boa maneira de quantificar os 

resultados de uma análise potenciométrica, uma vez que é difícil comparar 

quantitativamente resultados de um mapa piezométrico. Por esta razão, decidiu-se 

verificar quantitativamente se os resultados da análise geomática realizada no ArcGis 

são consistentes com as imagens térmicas, tomando-se as imagens térmicas como 

resposta (ver Anexo 6, resultado da análise geomática para toda a área de estudo e 

resultado da análise das imagens IRT sobrepostos).  

Para a elaboração do histograma de frequências relativas foi utilizado no eixo 

horizontal o coeficiente resultante da multiplicação entre declividade (em %) e sentido 

do escoamento (-1 para rio influente e +1 para rio efluente), enquanto no eixo vertical 

são observadas suas frequências relativas.  

A partir da Figura 20 e Tabela 3, pode-se analisar estatisticamente a 

representatividade da análise geomática em relação às áreas delimitadas como zonas de 

descarga no rio.  
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Figura 20 - Comparação entre coeficiente de declividade (declividade x sentido) para os 
segmentos resposta e para todos os segmentos do rio. 

 

Tabela 3 – Parâmetros estatísticos do teste de representatividade da análise geomática. 

 Grupo 1 Grupo 2 

Média +0,68 +2,10 

Mediana +0,19 +0,23 

Desvio padrão 2,78 0,44 

Variância 7,75 0,19 

 

Era esperado que os coeficientes de declividade positiva tivessem maior 

frequência relativa nos segmentos do Grupo 2 (identificados nas imagens IRT como 

segmentos de descarga de água subterrânea no rio) do que nos segmentos de Grupo 1 

(todos os segmentos do rio).Não se pode observar nenhuma tendência que aponte isso 

na Figura 20. Entretanto ao se analisar a Tabela 3, percebe-se que para o Grupo 1 (todos 

os segmentos) a média e a mediana são bastante próximas, já para o Grupo 2 (zonas de 

descarga apontadas pelas imagens IRT) a média é maior que a mediana, o que é um 

indicativo contrário da assimetria esperada. 
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Para se afirmar se existe uma assimetria entre os resultados do Grupo 2, é 

utilizada a equação do coeficiente de Pearson, Equação 4. 

�� =
3. (�é��� − �������)

������	��� ã�
 

O coeficiente de assimetria para o Grupo 2 é de +12, ou seja, existe um desvio 

positivo, justamente o contrário do esperado. Esse comportamento inesperado leva à 

conclusão que existem erros na delimitação das zonas de descarga para o rio ou a 

análise geomática não gerou resultados satisfatórios. 

 

5.2.5.2. Perfil térmico 

Os perfis térmicos do rio podem servir para indicar a influência das zonas de 

contribuição do aquífero no comportamento térmico global do rio. 

O ponto zero do perfil térmico é Pont d'Ain e o eixo horizontal se estende em direção a 

Porto Galland, com uma extensão total de aproximadamente 37 km. Todas as 

temperaturas extraídas a partir do ArcGis deveriam representar a temperatura do rio, 

entretanto em alguns pontos as temperaturas extraídas podem se referir à margens 

expostas ou trechos muito rasos onde a temperatura do material de fundo pode alterar a 

temperatura da água. Por esta razão, alguns pontos com temperaturas muito altas, acima 

de 29°C, foram desconsiderados por não representarem a superfície da água. Nas Figura 

21 e Figura 22 são apresentados os perfis térmicos para cada margem do rio e as linhas 

de tendência em trechos com descarga de água subterrânea (azul) e sem (vermelho). 

 



 

Figura 21
 

Figura 22 
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temperatura se deve provavelmente ao contato da água superficial com a radiação solar 

e a temperatura ambiente. 

É importante notar que, em ambas as margens percebe-se uma taxa de 

aquecimento maior a partir do km 30, justamente na região onde não foram 

identificadas zonas de descarga. A taxa média de aumento da temperatura a partir do km 

30 é de aproximadamente 0,23°C.km-1, quase três vezes maior que a taxa média total. 

Portanto pode-se concluir a partir destes perfis térmicos que as zonas de descarga 

subterrânea em rios têm uma influência local na temperatura do rio em estudo, 

atenuando localmente suas variações de temperatura. 

 

5.2.6. Comparações qualitativas 

Nesta seção são apresentadas as análises qualitativas procedidas no estudo de 

caso conforme a metodologia. São apresentadas as comparações realizadas entre o 

resultado das análises feitas nas imagens IRT e cada uma das três cartas 

potenciométricas construídas (Modelo Hidrogeológico, MDEP e TIN). Para a 

comparação entre essas informações optou-se por utilizar uma análise qualitativa, por 

meio da sobreposição dos resultados de cada forma de representação da piezometria aos 

resultados das análises de imagens IRT. 
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5.2.6.1. Sobreposição Modelo Hidrogeológico adaptado e IRT 

A carta resultado do modelo hidrogeológico (MIMOUN, 2000), com a 

adaptação para um regime de baixas vazões, sobreposta ao resultado das análises de 

imagens IRT é apresentada na Figura 23 para um trecho do rio (ver Anexo 7, para 

extensão completa da região de estudo). Pode-se visualizar que esta representação 

indica que o rio alimenta o aquífero no começo do meandro e é alimentado pelo 

aquífero ao final do meandro, fenômeno que corresponde bem ao esperado e pode ser 

percebido no final do meandro, onde podem ser observados os polígonos (resultado da 

análise das imagens IRT) representando as prováveis zonas de descarga em rio. 

Em toda a extensão do rio, em uma análise qualitativa visual, observou-se que 

dos 46 polígonos demarcados a partir da análise das imagens IRT, 19 correspondem ao 

indicado pelas curvas equipotenciais da modelagem hidrogeológica adaptada. Cabe 

ressaltar que outros 19 polígonos não puderam ser classificados como adequados ou 

inadequados devido às descontinuidades das linhas equipotenciais geradas pelo modelo 

de Mimoun (2000). Entre os polígonos identificáveis como correlacionáveis com as 

linhas equipotenciais, 70,4% dos resultados das análises das imagens IRT correspondem 

ao sentido de fluxo indicado pelas linhas equipotenciais do modelo hidrogeológico 

adaptado. 
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Figura 23 – Sobreposição entre modelo hidrogeológico (MIMOUN, 2000) adaptado e 
polígonos demarcados como zonas de descarga do aquífero para o rio segundo análise 

das imagens IRT. 
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5.2.6.2. Sobreposição MDEP e IRT 

A sobreposição entre os resultados da análise das imagens IRT e das curvas 

potenciométricas resultantes do modelo digital de elevação potenciométrica é 

apresentada para um trecho do rio proporcionando uma melhor visualização, na Figura 

24 (ver Anexo 8, para visualizar todo o trecho do estudo de caso). Nesta pode se 

observar que o modelo digital de elevação potenciométrica é capaz de representar 

adequadamente o traçado das curvas potenciométricas, pois representa bem o rio no 

traçado das linhas potenciométricas. 

Ao se analisar qualitativamente o resultado desta sobreposição apresentado na 

Figura 24 poderia ser esperado que existisse uma zona de descarga do aquífero para o 

rio na margem esquerda do rio Ain, em Chazey-sur-Ain, devido à proximidade das 

curvas potenciométricas nesta margem do rio, o que não foi identificado na análise das 

imagens IRT. É possível que exista um cone de depressão na superfície piezométrica 

sob a mancha urbana não identificada no inventário de pontos d’água utilizado no 

estudo de caso. Corrobora para esta hipótese o fato de que, segundo o Syndicat de la 

Basse Vallé de l’Ain (2012), o abastecimento de água de 52.000 pessoas que habitam na 

região provém exclusivamente de águas subterrâneas no baixo vale do Ain. 

Em toda a extensão do rio, em uma análise qualitativa visual, observou-se que 

dos 46 polígonos demarcados a partir da análise das imagens IRT, 25 correspondem ao 

indicado pelas curvas equipotenciais do modelo digital de elevação potenciométrica. 

Cabe ressaltar que 8 polígonos não puderam ser classificados como adequados ou 

inadequados. Entre os polígonos identificáveis como correlacionáveis com as linhas 

equipotenciais, 65,7% dos resultados das análises das imagens IRT correspondem ao 

sentido de fluxo indicado pelas linhas equipotenciais da carta resultado do MDEP. 
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Figura 24 - Sobreposição entre modelo digital de elevação potenciométrica e polígonos 
demarcados como zonas de descarga do aquífero para o rio segundo análise das imagens 

IRT. 
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5.2.6.3. Sobreposição TIN e IRT 

A sobreposição entre os resultados da análise das imagens IRT e das curvas 

potenciométricas resultantes TIN é apresentada para um trecho do rio proporcionando 

uma melhor visualização, na Figura 25 (ver Anexo 9, para visualizar todo o trecho do 

estudo de caso). Em uma análise qualitativa desta superposição nota-se, assim como no 

MDEP, que poderia ser esperado que existisse uma zona de descarga do aquífero para o 

rio na margem esquerda do rio Ain, em Chazey-sur-Ain, devido à proximidade das 

curvas potenciométricas nesta margem do rio. Da mesma forma, imagina-se que não 

tenha sido identificada uma zona de descarga no local devido ao provável abastecimento 

da cidade a partir da água subterrânea. 

Em toda a extensão do rio, por meio de uma análise qualitativa visual, 

observou-se que dos 46 polígonos demarcados a partir da análise das imagens IRT, 34 

correspondem ao indicado pelas curvas equipotenciais da interpolação TIN. Cabe 

ressaltar que 3 polígonos não puderam ser classificados como adequados ou 

inadequados. Entre os polígonos identificáveis como correlacionáveis com as linhas 

equipotenciais, 79,1% dos resultados das análises das imagens IRT correspondem ao 

sentido de fluxo indicado pelas linhas equipotenciais da carta resultado da interpolação 

TIN. 



  77 

 

Figura 25 - Sobreposição entre a carta potenciométrica resultante do TIN e polígonos 
demarcados como zonas de descarga do aquífero para o rio segundo análise das imagens 

IRT. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A metodologia de delimitação das zonas de descarga consiste em uma possível 

fonte de erros e deve-se, sempre que possível, buscar ferramentas que realizem este 

processo sem a necessidade do julgamento pessoal. Por esta razão infere-se que a 

probabilidade de que existam falso-negativos seja maior que a de falso-positivos na 

demarcação das zonas de descarga do aquífero em rio neste estudo. Foram delimitadas 

46 regiões apontadas como zonas de descarga pela análise das imagens IRT e os braços 

mortos, resultado da evolução dos meandros, foram identificados como importantes 

zonas de descarga de água subterrânea. 

Observou-se neste estudo que para períodos de verão a descarga da água 

subterrânea no rio Ain tem uma importante contribuição para a regulação térmica. O 

incremento médio de temperatura observado na superfície do rio, próximo às margens, 

foi de 0,08ºC.km-1 devido à temperatura ambiente e à radiação solar, considerando todo 

o trecho de estudo; ao se considerar um trecho sem a presença de zonas de descarga o 

incremento de temperatura foi cerca de três vezes maior (0,23ºC.km-1). Desta forma, 

pode-se concluir que as zonas de descarga têm uma influência local na regulação da 

temperatura. 

De maneira geral as três cartas potenciométricas utilizadas indicam um 

comportamento aproximado. Sendo a carta gerada pelo modelo hidrogeológico 

(MIMOUM 2000) adaptada a que apresenta o resultado visualmente mais simplificado; 

e o MDEP e o TIN apresentam maiores detalhes da potenciometria, sendo a carta 

piezométrica gerada pelo TIN menos adequada visualmente devido aos seus traços e 

ângulos agudos. Nas proximidades do rio Ain, a carta potenciométrica gerada a partir do 

MDEP foi a que apresentou um resultado visual mais adequado. 



  79 

Os meandros, característicos do rio em questão, tiveram seu comportamento 

adequadamente apresentado nas três cartas potenciométricas e razoavelmente bem 

apresentado na análise geomática. Como na análise geomática a simulação é feita trecho 

a trecho do rio, o fluxo esperado nos meandros não foi bem representado em todos os 

trechos, gerando alguns resultados inadequados. Infere-se que a análise geomática 

poderia dar bons resultados quando o inventário de poços contemplasse uma maior 

densidade de medições nas regiões próximas ao rio. No entanto neste estudo de caso em 

alguns trechos a densidade de medições de poços era muito baixa, o que pode ter 

contribuído para imprecisões nessa análise. Também o fato do levantamento de dados 

ter ocorrido em épocas diferentes pode ter corroborado para estes erros. 

Entre os trechos identificáveis como rio efluente ou rio influente a partir das 

análises das cartas potenciométricas foram obtidos como resultados: 65,7% dos 

polígonos demarcados na análise das imagens térmicas coincidiram com zonas de rio 

efluente para o modelo digital de elevação potenciométrica; 70,4% para o modelo 

hidrogeológico adaptado e 79,1% para a interpolação pelo método triangular. 

Os resultados apontados pela análise geomática não tiveram boa correlação 

com os polígonos delimitados a partir da análise das imagens IRT. O que leva a inferir 

que existam erros na delimitação das zonas de descarga para o rio ou que a análise 

geomática não gerou resultados satisfatórios. Infere-se que a segunda hipótese seja a 

mais provável, uma vez que as cotas potenciométricas da água subterrânea e do perfil 

do rio foram medidas em datas diferentes, podendo gerar erros nos gradientes 

simulados. 

Conclui-se que a identificação de zonas de descarga de aquífero em rio por 

infravermelho térmico se mostra uma técnica viável, embora precise de alguns 
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aperfeiçoamentos no método utilizado para que se obtenham resultados melhores que os 

apresentados (entre 65,7% e 79,1% de correlação com as cartas potenciométricas) e 

resultados mais confiáveis, aplicando-se técnicas que diminuam a ocorrência de falso-

negativos e falso-positivos. As possíveis fontes de erros em cada etapa sã listadas 

sinteticamente abaixo: 

− na delimitação das zonas de descarga: julgamento pessoal, descarga em 

profundidade que não é identificada pelas imagens IRT, ∆T definido é 

baixo em relação à literatura; 

− no inventário de pontos d’água: ainda que se tenha descartado dados de 

formações aquíferas conhecidamente diferentes ainda á possível que 

existam pontos medidos em mais de uma formação aquífera, baixa 

densidade de informações na margem direita, alta densidade de 

informações no perfil do rio; 

− gerais: levantamento de dados em épocas diferentes, horário da 

captação das imagens térmicas pode não ter favorecido a visualização 

das diferenças de temperatura da água subterrânea para a superficial e 

impossibilidade de comparação entre resultados de verão e inverno que 

poderiam servir como validação dos polígonos demarcados.  

Como recomendações para a busca de redução de falso-positivos e falso-

negativos em trabalhos posteriores sugere-se: a obtenção de todos os dados em uma 

mesma época, para a diminuição de erros; aplicação do método em rios com baixa 

vazão e grande contribuição lateral da água subterrânea, para a melhor identificação das 

zonas de descarga; e a aplicação do método no inverno e de forma noturna, com fizeram 

Raabe e Jelinska (2008), para a minimização dos efeitos da radiação solar. 
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A vantagem da aplicação desta técnica de identificação de zonas de descarga 

em rio por infravermelho térmico em relação às técnicas potenciométricas usuais 

consiste na rapidez de levantamento dos dados em comparação com o tempo 

demandado para a instalação e medição de poços. Além da precisão na identificação das 

zonas de descarga, enquanto os métodos potenciométricos indicam regiões de provável 

descarga. Entretanto para que a técnica seja plenamente viável ainda é necessário que 

sejam feitos mais estudos a fim de identificar uma metodologia mais precisa e que tenha 

seus resultados validados em campo. 

Entre os trabalhos que poderiam ser desenvolvidos no Brasil com o uso desta 

técnica, inicialmente como pesquisa, são citados: a identificação de fontes de 

contaminação de rios, onde se existe a hipótese de contaminação por via subterrânea; 

identificação de nascentes e de importantes zonas de descarga que devam ser protegidas 

para a manutenção da qualidade do corpo hídrico; identificação e quantificação do fluxo 

de base; identificação de zonas de descarga em lagos, como os do complexo lacustre da 

planície litorânea do Rio Grande do Sul.  
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ANEXO 1 

As imagens aéreas em comprimento de onda visível, aqui apresentadas, fazem parte do banco de dados do projeto Wetchange. 
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ANEXO 2 

Em azul é apresentado o perfil do rio tomado por GPS, datado de 2011, em campanha de medição realizada por Graillot e a equipe 

do projeto Wetchange. Sobreposto à carta IGN do período de 1980 a 1995. 
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ANEXO 3 

Parâmetros estatísticos obtidos do BanqueHydro. 
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ANEXO 4 

Em azul é apresentado o perfil do rio tomado por GPS, datado de 2011, em campanha de medição realizada por Graillot e a equipe 

do projeto Wetchange. Os pontos em vermelho representam o inventário de pontos de água subterrânea levantados pela equipe do projeto 

Wetchange em 2005, alterado pelo autor de acordo com a formação cárstica. 
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ANEXO 5 

Imagens infravermelho térmico de verão obtidas por Wawrzyniak em 2010, em sua tese de doutorado no contexto do projeto 

Wetchange. 
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ANEXO 6 

Análise geomática realizada pelo autor sobreposta aos polígonos resultantes da análise das imagens IRT, também realizada pelo 

autor. 
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ANEXO 7 

Carta potenciométrica resultante do modelo hidrogeológico (MIMOUN, 2000) modificado sobreposta aos polígonos resultantes da 

análise das imagens IRT, realizada pelo autor. 
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ANEXO 8 

Carta potenciométrica resultante do Modelo Digital de Elevação Potenciométrica realizado pelo autor sobreposto aos polígonos 

resultantes da análise das imagens IRT, também realizada pelo autor. 
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ANEXO 9 

Carta potenciométrica resultante do TIN realizado pelo autor sobreposto aos polígonos resultantes da análise das imagens IRT, 

também realizada pelo autor. 

 


