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Resumo
O presente artigo demonstra o potencial do uso de imagens do sensor multiespectral de alta resolução espa-

cial a bordo do satélite Sentinel-2 para estudo de dispersão das plumas superficiais de efluentes domésticos 

do emissário submarino de Santos-SP. Foram selecionadas nove imagens sem cobertura de nuvens num pe-

ríodo de doze meses, considerando a correção atmosférica. Essas imagens foram processadas e classificadas 

com três diferentes algoritmos para determinação do melhor resultado. Essa abordagem apresenta potencial 

para identificação preliminar na alteração de estado da água no entorno da área estudada. As imagens do 

Sentinel-2 apresentam considerável potencial para esse tipo de estudo, sendo aplicáveis à identificação das 

plumas de efluentes domésticos originadas de emissários submarinos. Dentre as nove imagens obtidas ao 

longo de doze meses, em oito delas a pluma foi visível com relevante área na superfície do mar.
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Abstract
This article demonstrates the potential of using imagens from the high-resolution multispectral sensor on board 

the Sentinel-2 satellite to study the dispersion of the submarine outfall surface plumes from the Santos-SP. Nine 

images without cloud cover were selected during a twelve-month period, considering the atmospheric correction. 

These images were processed and classified with three different algorithms to determine the best result. This ap-

proach has the potential for preliminary identification of the change of water state around the studied area. The 

Sentinel-2 images have considerable potential for this type of study, being applicable to the identification of plumes 

originating from submarine outfalls. Among the nine images obtained over twelve months, in eight of them the 

plume was visible with a relevant area on the sea.
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1 INTRODUÇÃO
Grande parte da população mundial vive perto 

da costa (SMALL, 2003), representando 23% do 

total, dos quais vivem a 100 km de distância da 

costa e a menos de 100 m acima do nível do mar. 

No entanto, essa porcentagem aumenta para 

24,6% no Brasil, de acordo com números divul-

gados na publicação “Atlas Geográfico das Zonas 

Costeiras e Oceânicas”, pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2011). Esses nú-

meros representam quão intensa é a ocupação 

da zona costeira e consequentemente a pressão 

sobre os ecossistemas costeiros, evidenciando, 

assim, a necessidade de gestão para diminuir os 

impactos negativos causados a essas zonas. 

O tratamento de águas residuais e a disposição 

de seus resíduos é uma das características mais 

importantes da gestão costeira (ORTIZ, 2011). O 

cenário é complexo, pois se devem considerar os 

contextos sociais, ambientais e técnicos. 

A disposição das águas residuais no oceano, por 

meio de emissários submarinos, é uma das solu-

ções utilizadas nas regiões costeiras. Em geral, 

um emissário submarino é constituído de uma 

longa tubulação assentada no fundo marinho. 

Em seu trecho final, atinge maiores profundi-

dades, onde ocorre o lançamento do efluente 

por meio de difusores, permitindo, assim, uma 

diluição eficaz, desde que bem dimensionado e 

operado. Caso contrário, pode trazer prejuízos 

ambientais (LAMPARELLI, 2006).

Na região central da Baía de Santos ocorre a dis-

posição dos efluentes domésticos através de um 

emissário submarino, que atende à população re-

sidente na Ilha de São Vicente, abrangendo grande 

parte da população do município de Santos e parte 

da população do município de São Vicente (Fig. 1).

Esse emissário submarino foi construído em 

1979 e ampliado no ano de 2009. Atualmente 

atende a uma população fixa de 551.395 habi-

tantes (SAMPAIO, 2016). Possui 4.425 m de ex-

tensão e foi projetado para atender ao horizonte 

de população de até 1.322.100 habitantes, com 

vazão máxima de 5,3 m³/s e 1,75 m de diâme-

tro. Apresenta 158 orifícios ao longo de 400 m 

do tubo difusor, que possui a função de lançar o 

efluente, misturando-o com a água do mar, na 

chamada zona de mistura.

Nascimento D, Ribeiro RB, Giordano F

Figura 1 - Região de estudo com a localização da tubulação do emissário submarino de Santos  
(linha vermelha) na área central da Baía de Santos
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2 OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo explorar o 

potencial do uso de imagens de um satélite mul-

tiespectral de alta resolução espacial, o Sentinel-2, 

para estudo de dispersão das plumas superficiais 

de efluentes do Emissário Submarino de Santos-SP.

3 MATERIAL E MÉTODOS
Utilizaram-se imagens obtidas pelo sensor Multis-

pectral Instrument (MSI), a bordo do satélite Sen-

tinel 2, durante um ano completo, entre maio de 

2019 e maio de 2020. As imagens obtidas foram 

referentes ao processamento Level-2A, que con-

sidera correção atmosférica aplicada pela Agência 

Espacial Europeia e apresenta, como produto, or-

toimagens com a reflectância abaixo da atmosfera. 

Nesse estudo, foram analisadas apenas imagens 

sem cobertura de nuvens na região de interesse.

As imagens foram processadas com um software 

de código aberto, o QGIS (QGIS, 2020), e o com-

plemento Semi-Automatic Classification Plugin 

(CONGEDO, 2016). A classificação das imagens 

foi realizada considerando apenas as bandas 

com resolução espacial de 10 m (bandas 2, 3, 4 

e 8). Foram definidas quatro classes: pluma, água 

do mar, área urbana e vegetação, e foram tes-

tados três algoritmos: i. Maximum Likelihood, ii. 

Minimum Likelihood (RICHARDS, 2016); e iii. Spec-

tral Angle Mapping (KRUSE, 1993). Por fim, foram 

calculadas as áreas de abrangência das plumas 

superficiais oriundas do emissário submarino.

4 RESULTADOS
A análise e a classificação foram realizadas em 

apenas nove imagens (Tabela 1), sendo pelo me-

nos uma em cada estação do ano, devido ao fato 

de essas cenas não apresentarem cobertura de 

nuvens. A Fig. 2 apresenta o resultado da classi-

ficação de duas dessas imagens, e a Tabela 1, a 

área das plumas do emissário submarino, calcu-

ladas com base na classificação.

Potencial do uso de imagens de satélite multiespectrais para estudo de dispersão das plumas superficiais de efluentes do  
Emissário Submarino de Santos – SP (2019-2020)

Figura 2 - Resultado da classificação com o algoritmo Spectral Angle Mapping. A área urbana é apresentada em cinza, 
a vegetação em verde, a água do mar e estuário em azul e a pluma e água com maior concentração de sedimentos 
em marrom. A região estudada é apresentada à esquerda e um destaque para a região de disposição do emissário 

submarino é apresentado à direita.
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5 DISCUSSÃO 
O uso do sensoriamento remoto para estudo e 

monitoramento de sistemas aquáticos é cres-

cente e pode ser conduzido de forma qualitativa 

ou quantitativa, tornando-se uma ferramenta 

para a modelagem de inúmeros processos natu-

rais, oferecendo algumas vantagens em relação 

à medição in situ. A primeira delas é a não-in-

trusão no meio que se quer medir, pois o sensor 

registra passivamente a energia eletromagnéti-

ca refletida ou emitida pelo objeto de interesse. 

Além disso, os equipamentos registram dados 

sistematicamente, de áreas geográficas grandes 

e não apenas pontuais, trazendo mais represen-

tatividade às informações (JENSEN, 2011).

O sensoriamento remoto por meio de sensores 

passivos apresentam limitações, sendo uma de-

las a impossibilidade de visualização da superfí-

cie terrestre na presença de nuvens. Além disso, 

as condições atmosféricas influenciam no espec-

tro registrado pelos sensores, necessitando de 

procedimentos para correção das imagens, as-

sim podendo aumentar as incertezas dos resul-

tados. Nesse sentido, foram utilizadas imagens 

corrigidas, minimizando assim essas incertezas.

Os algoritmos que melhor identificaram as plu-

mas provenientes do emissário submarino foram 

Minimum Likelihood e Spectral Angle Mapping, 

com destaque para o último.

Vale observar que, na imagem referente a 

03/11/2019, não foi possível identificar a pluma 

de efluente. Provavelmente, devido às condições 

oceanográficas, a pluma não estava visível na su-

perfície, sendo, portanto, detectáveis pelo saté-

lite apenas as plumas que afloram na superfície.

Outro fator desfavorável é que esses algoritmos 

de classificação semiautomática classificaram a 

pluma e a água com maior concentração de sedi-

mentos em uma mesma classe. Por exemplo, pró-

ximo às praias, há o sedimento que é ressuspenso 

pelos movimentos das ondas e que apresentam 

assinatura espectral semelhante à da pluma do 

emissário submarino. Portanto, é necessário ter 

cautela na análise e classificação das imagens.

Devido à cobertura de nuvens no período ana-

lisado, a disponibilização ficou restrita a nove 

imagens. Para a obtenção de um maior número 

de imagens, uma alternativa seria restringir o 

filtro de cobertura de nuvens somente à área de 

influência da pluma do emissário submarino.

Vale destacar que apenas a utilização de imagens 

obtidas por sensores remotos não é suficien-

te para determinar a qualidade da água, sendo 

necessárias medidas de parâmetros in situ para 

determinação de balneabilidade e outros indica-

dores de qualidade da água. Nesse sentido, essas 

imagens fornecem um indicativo preliminar de 

alteração no estado do ambiente.

6 CONCLUSÕES
Este estudo demonstrou o potencial de utilização 

das imagens obtidas pelo sensor MSI, a bordo do 

satélite Sentinel-2, para estudos de dispersão de 

plumas superficiais de emissários submarinos, 

usando como estudo de caso o emissário sub-

marino de Santos-SP. As imagens desse sensor 

apresentam considerável potencial para estudos 

desta tipologia, podendo ser aplicáveis à iden-

tificação de plumas de emissários submarinos. 

Dentre as nove imagens obtidas ao longo de 12 

Tabela 1 - Área das plumas calculadas com base nas nove imagens de satélite.

Data Área da pluma Data Área da pluma Data Área da pluma

27/05/2019 6.200 m² 09/09/2019 5.500 m² 27/03/2020 1.300 m²

11/07/2019 1.005 m² 03/11/2019 Não detectada 21/04/2020 36.700 m²

10/08/2019 4.600 m² 12/01/2020 3.200 m² 16/05/2020 5.200 m²
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meses, em oito delas a pluma foi visível com rele-

vante área na superfície do mar.
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