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RESUMO 

 

Os reservatórios superficiais no Ceará são os responsáveis por abastecer a população nas mais 

diversas atividades. Diante do contexto, o monitoramento desses reservatórios deve ser feito 

de forma eficiente, no intuito de preservar um recurso tão escasso, no qual é limitado de 

forma quantitativa, como também qualitativa. Dessa forma, objetivou-se analisar o uso de 

sensoriamento remoto como uma alternativa no monitoramento da qualidade da água e 

analisar modelos que estimam as concentrações de clorofila-a em reservatório da região 

semiárida no estado do Ceará. As campanhas de campo foram realizadas no açude Pereira de 

Miranda, Pentecoste – CE, em cinco pontos amostrais, no período de dezembro de 2014 a 

dezembro de 2015. Para tanto, foram utilizados dados limnológicos, coletados em garrafas de 

1 L, e dados espectrais, que foram coletados com um espectrorradiômetro. Para as análises e 

aplicação dos modelos para estimar as concentrações de clorofila-a, foram analisados em 

laboratório os atributos limnológicos de clorofila-a e sólidos suspensos totais; os mesmos 

também foram utilizados para avaliar as respostas espectrais. Neste foram constatados os 

efeitos dos atributos limnológicos nas curvas espectrais, assim como, do estado trófico do 

reservatório. Foram analisados quatro modelos de três bandas para estimar as concentrações 

de clorofila-a, entre os mesmos, sendo que os modelos que apresentaram melhor desempenho 

foram de Lopes (2013), com estudo desenvolvido na região semiárida do nordeste brasileiro, 

apresentando valores de R² = 0,75, NSE =0,74 e EMA = 6,74 μg L-1, e de Gitelson et al. 

(2007) com estudo no estuário de Chesapeake Bay, Estados Unidos, apresentando R² = 0,79, 

NSE = 0,74 e EMA = 6,51 μg L-1. Através desses resultados, os modelos foram selecionados 

para aplicação nas campanhas de abril e setembro de 2015. Os modelos apresentam resultados 

satisfatórios, porém dependendo do modelo e do ponto de coleta, apresentam valores 

superestimados ou subestimados das concentrações, indicando que necessitam de ajustes nas 

bandas espectrais utilizadas para aplicações na região. Portanto, o uso do sensoriamento 

remoto é viável para estimar as concentrações de clorofila-a, colaborando para o 

desenvolvimento de pesquisas e gerenciamento dos recursos hídricos de menor custo, gerando 

informações úteis à tomada de decisões pelos gestores.  

 

 

Palavras-chave: Qualidade de água. Atributos limnológicos. Região semiárida. 

 



 

ABSTRACT 

 

The surface reservoirs in the State of Ceará are responsible for supplying the population in 

many activities. On the context, the monitoring of these reservoirs should be done efficiently, 

in order to preserve a scarce resource, which is limited quantitatively, but also qualitatively. 

Thus, this study aimed to analyze the use of remote sensing as an alternative to monitoring 

water quality and analyze models that estimate the chlorophyll-a concentrations in reservoir 

of the semiarid region in the state of Ceará. Field samples were carried out in the Pereira de 

Miranda reservoir, located in Pentecoste, State of Ceará, Brazil. Five sampling points was 

analyzed from December 2014 to December 2015. Therefore, limnology data were used. 

Water samples were collected in bottles of 1L and spectral data were collected with a 

spectroradiometer. For the analysis and application of models to estimate the concentrations 

of chlorophyll-a limnology attributes of chlorophyll-a and total suspended solids were 

analyzed in the laboratory. They were used to evaluate the spectral responses of water too. 

These effects were observed in the limnological attributes in the reflectance curves as well as 

the trophic status of the reservoir. Four models of three bands were analyzed to estimate the 

concentrations of chlorophyll-a, between them, the both models that performed best were 

Lopes (2013), with studies conducted in the semiarid region of northeastern Brazil, with 

values of R² = 0 75, NSE = 0.74 and EMA = 6.74 ug L-1 and Gitelson et al. (2007) that studies 

in estuaries of Chesapeake Bay, United States, with R ² = 0.79, NSE = 0.74 and EMA = 6.51 

ug L-1. According these results  these both models were selected for use with sample data of 

April and September 2015. The models showed satisfactory results, but depending on the 

model and the point sample, the values have overestimated or underestimated concentrations, 

This results indicate that it is necessary adjustments in the spectral bands for applications in 

this semiarid region. Therefore, the use of remote sensing is feasible to estimate the 

concentrations of chlorophyll-a. The remote sensing contributes to the development of 

research and management of water resources in lower cost, and it generates useful 

information to decision-making by managers. 

 

 

Keywords: Quality water. Limnology attributes. Semiarid region. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O sensoriamento remoto como uma técnica que permite a aquisição de dados em 

escalas espaciais e temporais, apresenta potencial para estudos em diversas áreas, e desta 

forma se torna uma alternativa muito promissora em relação a estudos de fenômenos da 

natureza. Com a aplicação dessas técnicas é possível avaliar as respostas decorrentes de 

perturbações introduzidas pela atividade humana, de modo a prever o impacto dessas ações 

sobre suas condições de sustentabilidade em médio e longo prazo (NOVO, 2005). 

A água como um recurso natural, ao longo dos anos vem sofrendo uma severa 

degradação, o que afeta de forma direta a sua qualidade e quantidade disponível. Nesse 

contexto as pesquisas desenvolvidas visam o monitoramento desse recurso de forma que se 

possa ter um acompanhamento dos impactos causados nesses sistemas, procurando evidenciar 

alternativas que possam minimizar os danos, pois a água vem se tornando cada vez mais 

escassa, e essa escassez não está relacionada somente à quantidade disponível, mas também à 

sua qualidade, que é tão mais afetada e importante. É o que se observa em regiões semiáridas, 

principalmente no Nordeste brasileiro, local aonde vários estudos vêm sendo desenvolvidos.  

Essas regiões apresentam precipitações pluviométricas irregulares e elevada 

evaporação. Esses fatores são relevantes, pois passam por períodos de estiagens, mas também 

apresentam períodos de cheias em seus corpos hídricos, estes que muitas vezes não são 

conservados.  

Dessa forma, com a utilização de sensoriamento remoto, através das respostas 

espectrais de corpos hídricos continentais ou marinhos, é possível verificar a composição da 

água, bem como identificar e acompanhar situações problemáticas (CORAZZA, 2010). Onde 

são responsáveis por permitir a análise dos fenômenos que ocorrem, como os processos de 

eutrofização, evidenciados por estimar concentrações de clorofila-a e/ou grandes descargas de 

material particulado inorgânico em suspensão, buscando-se relações entre respostas no 

domínio espectral e características limnológicas. 

Essa relação vem sendo estabelecida com o desenvolvimento de modelos que 

procuram estimar as concentrações desses atributos que tanto influenciam nas respostas 

espectrais da água. Porém, como cada região apresenta suas particularidades em todos os 

âmbitos, os modelos apresentam resultados que geralmente não se adequam de forma positiva 

em regiões que não as suas, mas que permitem desencadear estudos de adequações dos 

mesmos, buscando identificar fatores específicos para cada modelo e adequando o seu uso.  
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Tendo em vista o grande potencial de uso do sensoriamento remoto como aliado 

em estudos de ambientes aquáticos, este estudo tem como justificativa investigar os impactos 

ocasionados pelo uso inadequado nas margens de reservatórios e avaliar a aplicação de 

modelos de estimativas das concentrações de clorofila-a em reservatórios da região semiárida 

do Ceará.  

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar o uso de sensoriamento 

remoto como uma alternativa no monitoramento da qualidade da água e analisar aplicação de 

modelos que estimam concentrações de clorofila-a em reservatório da região semiárida no 

estado do Ceará. 

Tendo como objetivos específicos: 

 Analisar as respostas espectrais das águas do reservatório Pereira de Miranda, 

Pentecoste-CE, em períodos distintos do ano, através da concentração dos componentes 

opticamente ativos; 

 Avaliar o uso de modelos de três bandas espectrais para estimativa das 

concentrações de clorofila-a na água; 

 Quantificar as concentrações de clorofila-a através do uso de sensoriamento 

remoto de campo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Águas superficiais 

A água representa o recurso natural mais importante, pois é necessária para a 

sobrevivência de todas as formas de vida existentes. Diante da concepção de um recurso 

natural, muitas vezes é tratada como inesgotável, desta forma, não recebe a devida 

importância. 

A demanda de água doce continua aumentando. A não ser que o equilíbrio entre 

demanda e oferta seja restaurado, o mundo deverá enfrentar um déficit global de água cada 

vez mais grave (UNESCO, 2015). O desenvolvimento insustentável e as falhas 

governamentais de forma geral têm levado a um comprometimento da qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos. 

Causas de abastecimento inadequado de água incluem o uso ineficiente, a 

degradação da água pela poluição e a superexploração das reservas de águas subterrâneas 

(ONU, 2016). A demanda hídrica global segundo o relatório de 2015 da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura – UNESCO, também é fortemente 

influenciada por outros fatores, como o crescimento da população, urbanização, políticas de 

segurança alimentar e energética, e pelos processos macroeconômicos.  

 

Em 2050, prevê-se um aumento da demanda hídrica mundial de 55%, 

principalmente devido à crescente demanda do setor industrial, dos sistemas de 

geração de energia termoelétrica e dos usuários domésticos. As demandas 

concorrentes pela água impõem decisões difíceis quanto à sua alocação e limitam a 

expansão de setores críticos para o desenvolvimento sustentável, em particular, para 

a produção de alimentos e energia (UNESCO, 2015, P. 3). 

 

Em relação ao Brasil, este possui 12% da disponibilidade de água doce superficial 

do mundo, sendo este um dos grandes patrimônios do País (ANA, 2012). Sendo observada a 

distribuição dessa água no país, a região Norte, com 8,3% da população, dispõe de 78% da 

água do País, enquanto o Nordeste, com 27,8% da população, tem apenas 3,3% (SILVA, 

2012). 

Sobre as formas na qual a água está disponível no Planeta, segundo Von Sperling 

(2005) dos 1.386 milhões de km³ de água, apenas 0,8% desse total são de água doce, sendo 

que desse percentual, 97% correspondem a águas subterrâneas, significando que apenas 3% 

encontram-se na forma superficial. 
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As águas superficiais possuem uma permanência que pode variar entre dias até 

meses e anos, enquanto que para as águas subterrâneas o tempo de residência na maioria dos 

casos situa-se na faixa de décadas. Dessa forma, os compartimentos hídricos superficiais 

apresentam restrições para seu uso, devido ao efeito de sazonalidade que ocorre, gerando 

dificuldade para abastecimento em relação aos termos quantitativos e qualitativos. 

Esse processo de sazonalidade da água é facilmente observado nas regiões 

semiáridas. Os trópicos semiáridos apresentam por natureza uma região que demonstra 

periodicamente problemas de escassez e qualidade de água. Consideram-se assim necessários 

a intensificação dos esforços da gestão de recursos hídricos para garantir o abastecimento 

(GUNKEL et al., 2003).  

A região do Nordeste do Brasil, historicamente, sempre apresentou problemas 

relacionados à distribuição pluviométrica irregular, além de elevadas taxas de evaporação. 

Segundo Lopes (2013), essa região mostra-se com baixa eficiência ainda marcante nos 

sistemas de armazenamento, o que resultam em déficit de água para o desenvolvimento das 

atividades agropecuárias tradicionais e ao consumo humano em alguns pontos de seu 

território.  

Diante da problemática, ressalta-se a importância dos reservatórios nas regiões 

semiáridas, pois através destes é que torna-se possível o abastecimento da população nas mais 

diversas atividades. Segundo Andrade et al. (2007), as barragens e a perenização artificial de 

rios constituem a principal fonte de água para uso doméstico, industrial e agrícola na região 

semiárida do Brasil. 

Como uma importante ferramenta na gestão de recursos hídricos, segundo Lopes 

(2013), a avaliação da qualidade da água deve abranger o acompanhamento das tendências de 

mudança no tempo, possibilitando, dessa forma, a identificação de medidas preventivas bem 

como a avaliação da eficiência de medidas adotadas. Portanto, adequada gestão desses 

recursos, tanto na quantidade disponível, como na qualidade, pode ser feita através do 

monitoramento dos reservatórios.  

O monitoramento pode ser considerado como um dos pré-requisitos para o sucesso 

de qualquer sistema de gestão das águas, pois segundo Magalhães (2000) permite a obtenção 

do arcabouço de informações necessárias, o acompanhamento das medidas efetivadas, a 

atualização dos bancos de dados e o direcionamento das decisões. 

Uma ferramenta que está sendo bastante utilizada para este tipo de atividade, é o 

sensoriamento remoto, pois esta técnica evidencia diversas funcionalidades nesse tipo de 

estudo. De acordo com Ferreira (2012) quando aplicado em ambientes aquáticos busca 
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informações dos parâmetros de qualidade de água a partir da análise dos registros, em 

imagens e gráficos. Londe (2008) traz o sensoriamento remoto como medida complementar 

ou alternativa ao monitoramento "in situ".  

 

2.2 Sensoriamento remoto 

O sensoriamento Remoto (SR) é uma tecnologia que vem desempenhando 

grandes avanços na forma de diversas análises do meio aquático. Sobre sua definição, 

encontram-se vários conceitos. Para Fitz (2008) o sensoriamento remoto é entendido como 

uma técnica que utiliza sensores para a captação e registro a distância, da energia refletida ou 

absorvida pela superfície terrestre, sem que haja contato direto. Para outros autores, esse 

conceito pode variar para as diversas áreas e objetivos no qual se utiliza o sensoriamento 

remoto. 

Sensoriamento Remoto é a utilização conjunta de sensores, equipamentos para 
processamento de dados, equipamento de transmissão de dados colocados a bordo 
de aeronaves, espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de estudar 
eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir 
do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as 
substâncias que o compõem em suas mais diversas manifestações (NOVO, 2010. P. 
28). 

 

No estudo do sensoriamento remoto é necessário entender algumas interações que 

ocorrem, como a radiação eletromagnética (REM). A Figura 1 mostra o esquema dos 

elementos envolvidos em SR, que é um processo físico, no qual funciona como o meio onde a 

informação captada pelo objeto é transferida ao sensor. 

 

Figura 1 – Esquema representativo dos quatro elementos fundamentais das técnicas de 
sensoriamento remoto 

 
Fonte: Novo e Ponzoni, 2001 
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A REM, segundo Novo e Ponzoni (2001), no centro do triângulo deste esquema é 

considerado o elemento de ligação entre todos os demais que se encontram nos vértices: fonte, 

sensor e alvo.  

O espectro eletromagnético, para Moreira (2011), é formado pelo conjunto de 

todas as radiações, desde os raios cósmicos e gama até as ondas de rádio (Figura 2). É a 

ordenação destas radiações em função do comprimento de onda e da frequência. Dentro do 

espectro, a principal região utilizada no sensoriamento remoto óptico é a faixa espectral que 

se encontra entre 400 nm a 700 nm, conhecida como a região do visível (Tabela 1). Isso 

justifica a utilização de dados de sensores remotos operando na faixa de comprimentos de 

onda da REM entre 400 e 800 nm para o estudo de corpos d’água (BRAGA, 1998). Já para 

Lopes (2013), em estudos dos sistemas aquáticos continentais, a faixa espectral mais utilizada 

vai de 400 a 900 nm, incluindo também a região do infravermelho. 

 

Figura 2 – O espectro eletromagnético 

 
Fonte: Moreira (2005, p.23). 

 

A região do visível é assim denominada, pois compreende os comprimentos de 

onda, no qual a radiação pode ser percebida através do sistema visual humano. Os 

comprimentos de onda expressos em nanômetros (nm) ou em micrometros (μm) são divididos 

e representados pelas respectivas cores que são percebidas (Tabela 1). Esses limites não são 

fixos, pois os mesmos estendem-se por uma zona de transição de um comprimento de onda 

para outro. 
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Tabela 1 – Relação de cores e faixas espectrais na região do visível 

Cor 
Comprimento de onda 

Nanômetro (nm) Micrômetro (μm) 
Violeta 400 a 446 0,40 a 0,466 
Azul 446 a 500 0,466 a 0,500 
Verde 500 a 578 0,500 a 0,578 
Amarela 578 a 592 0,578 a 0,592 
Laranja 592 a 620 0,592 a 0,620 
Vermelha 620 a 700  0,620 a 0,700 

Fonte: Adaptado de Moreira (2005). 

 

2.2.1 Comportamento espectral dos alvos 

O conhecimento sobre o comportamento espectral de alvos é, portanto, 

fundamental para a extração de informações a partir de produtos de SR, quer sejam 

fotografias, ou imagens (NOVO; PONZONI, 2001). O comportamento espectral de um alvo 

pode ser entendido como a medida de sua reflectância em faixas espectrais adjacentes e 

estreitas ao longo da região reflexiva do espectro eletromagnético (FERREIRA, 2012). 

 

Figura 3 – Curvas de reflectância para alguns alvos 

 
Fonte: Novo e Ponzoni, 2001. 
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Este comportamento pode variar em função das características intrínsecas do alvo 

e das condições de observação e iluminação (NOVO, 2008).  

Segundo Novo (2010) o estudo do comportamento espectral dos alvos é realizado 

através de métodos experimentais de laboratório e de campo e a grandeza radiométrica é uma 

medida que permite estimar sua reflectância.  

A reflectância (ρ) é definida como a razão adimensional entre o fluxo radiante 

refletido (ϕr) por uma superfície e o fluxo radiante incidente (ϕi) nela expressa pela equação 

1. 

ρ = ϕr/ϕi ................................................................................................................ (1) 
 

A medida de reflectância também pode ser expressa graficamente e representa a 

resposta espectral do alvo ou curvas de reflectância, no qual se apresentam de forma 

especificas, de acordo com o material encontrado.  

Existem diversas formas para a detecção da energia que interage com os alvos. 

Umas das técnicas utilizadas para a detecção dessa energia é a espectrorradiometria, no qual 

se utiliza do espectrorradiômetro, Segundo Novo (1998) e Braga (1998) esse equipamento 

funciona decompondo a radiação incidente em diferentes comprimentos de onda, de tal forma 

que se possa medir a resposta do alvo, quase de maneira contínua ao longo do espectro 

eletromagnético. 

 

2.2.1.1 Comportamento espectral da água  

A água pode ser considerada uma das substâncias mais complexas de serem 

compreendidas, devido à grande variedade de materiais que podem ser encontrados 

associados e à própria dinâmica interna dos corpos d’água. A água também se apresenta em 

diferentes estados físicos, (Figura 4) na forma liquida, em forma de neve e em nuvens, e esses 

possuem comportamentos muito diferenciados em relação à reflectância.  

Observando o gráfico a seguir, percebe-se a dinâmica no comportamento espectral 

da água de acordo com as formas como a mesma se apresenta. No estado líquido, ela absorve 

toda a radiação eletromagnética abaixo de 380 nm e acima de 700 nm, consequentemente 

apresenta uma reflectância pequena, em torno de 5% (MOREIRA, 2005). Já para o estado 

sólido, segundo Novo (2010), a água apresenta reflectância em comprimentos de onda 

diversos, alcançando alta reflectância (80%) e decrescendo para valores variáveis e inferiores 

a 20% de reflectância. Para Moreira (2005), nos comprimentos de onda de 1.200 e 2.000 a 

reflectância da água vai se aproximando de zero. E no estado gasoso a reflectância da água se 
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mantém alta (aproximadamente em 70%) em todo o espectro óptico, porém apresentando 

algumas bandas de absorção em 1,0, 1,3 e 2,0 μm (NOVO, 2010). 

 

Figura 4 – Comportamento espectral da água em diferentes estados físicos 

 
Fonte: adaptada de Bowker et al. (1985). 

 

Outro fator muito importante no estudo do comportamento espectral da água é em 

relação às propriedades ópticas da água, que podem ser inerentes, referentes à absorção, ao 

espelhamento e em função volumétrica de espelhamento, sendo este último para o 

comportamento espectral da água pura.  

As propriedades ópticas inerentes são os fatores que dependem apenas do meio 

aquático, ou seja, da concentração e tipo de substâncias opticamente ativas presentes na água. 

As principais substâncias opticamente ativas, para Novo (2010), são formadas por organismos 

vivos como fitoplâncton, zooplâncton e bacterioplâncton; partículas em suspensão (orgânicas 

e inorgânicas) e substâncias orgânicas dissolvidas. 

Já para águas naturais, observam-se os Constituintes Opticamente Ativos (COAs) 

e também as propriedades aparentes, que conforme Corazza (2010), são afetadas tanto pela 

composição da água quanto pelas características do campo de luz incidente sobre a água. Para 

Novo (2001), por exemplo, a irradiância descendente e ascendente são propriedades ópticas 

aparentes do corpo d’água. 

As propriedades aparentes da água podem interferir no comportamento da 

reflectância da água, pois conforme Novo (2001) determinados componentes podem fornecer 

informações a respeito das características químicas, físicas e biológicas. Dessa forma, fatores 

externos, como a condição de iluminação, podem modificar a resposta espectral do alvo.  



23 

Outros autores enfatizam que ocorrem mudanças nas respostas espectrais captadas 

pelos sensores, devido aos componentes opticamente ativos. Watanabe et al., (2010) remetem, 

que as mudanças ocorridas nas propriedades físicas, químicas e biológicas dos corpos de 

água, provocam consequentemente mudanças na interação da radiação eletromagnética com a 

água e, desta forma, na sua cor. Então neste sentido, esses componentes opticamente ativos 

tornam-se indicadores de qualidade das águas e podem ser detectados por técnicas de 

sensoriamento remoto.  

De acordo com Corazza (2010), dentre as substâncias e/ou partículas que se 

destacam, estão os pigmentos fotossintéticos como a clorofila-a, as partículas inorgânicas 

suspensas e o carbono orgânico dissolvido resultante da decomposição do material orgânico. 

E cada um destes elementos imprimem características únicas nos dados de sensoriamento 

remoto, que permite sua identificação dos componentes e consequentemente monitoramento 

do ambiente aquático. 

 
O fitoplâncton é um grupo heterogêneo composto principalmente por algas 
fotossintetizantes que se distribuem por grande parte dos ambientes marinhos e 
aquáticos continentais do mundo. Nesses ambientes, é o principal responsável pela 
captação da energia eletromagnética e sua transformação em energia química 
(fotossíntese) e desempenha, portanto, importante função no sistema. As moléculas 
que captam e transformam a energia são chamadas de pigmentos fotossintetizantes, 
e alguns exemplos são as clorofilas a, b e c e os carotenoides (ARRAUT et al., 

2005, P. 2447). 
 

Diante da importância desses organismos e dos processos que são desempenhados 

por esses, conforme Corazza (2010) é necessário a compreensão dos processos relacionados 

ao fitoplâncton, bem como o desenvolvimento de sistemas capazes de monitorar a presença e 

dinâmica deste componente do meio aquático.   

O sensoriamento remoto é uma técnica que vem sendo adotada para este 

monitoramento, e de acordo com Méléder et al. (2003) o grande interesse de estudos de SR é 

usar o conhecimento das bandas de absorção específicas dos pigmentos fotossintetizantes para 

ter acesso aos prováveis tipos de comunidades fitoplanctônicas. 

Os pigmentos fotossintetizantes interagem principalmente com a radiação da faixa 

do azul (400 a 500 nm) e do vermelho (600 a 700 nm) no processo de fotossíntese (LONDE, 

2008). Rundquist et al. (1996), em um experimento utilizaram diferentes concentrações de 

clorofila-a, e verificaram que o mínimo de absorção ocorre em 438 nm, picos de reflectância 

entre 560 e 570 nm; e ponto máximo de absorção típico da clorofila-a em 675 nm. Esses 

resultados são apresentados na Figura 5. 
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Figura 5 – Superfície de Reflectância com concentrações variáveis de clorifila-a 

 
Fonte: Rundquist et al. (1996). 

 

Desta forma a concentração de clorofila-a, bem como dos sólidos solúveis em 

suspensão, que são divididos em Sólidos Suspensos a matéria orgânica dissolvida, podem ser 

realçados e observados com uso da razão de bandas. As bandas são selecionadas visando seus 

valores máximos e mínimos de reflectância, afim de que se expressem os gradientes da curva 

espectral dos objetos de interesse (SESTINI, 1999). 

A razão de bandas é utilizada em vários trabalhos que observam o comportamento 

das variáveis limnológicas opticamente ativas nos corpos de água continentais.  

 

2.2.1.2 Modelos de estimativa da concentração de clorofila-a 

Inicialmente os modelos mais utilizados na estimativa da clorofila-a, foram 

desenvolvidos para estudos de águas oceânicas, mas em estudos desenvolvidos em águas 

continentais, os modelos vêm sofrendo ajustes para que haja um melhor desempenho nos 

resultados. Já que para essas águas, segundo Caravalho, Barbosa e Novo (2013), encontram-

se maiores concentrações de clorofila-a, matéria orgânica dissolvida e partículas orgânicas e 

inorgânicas em suspensão, que interferem na resposta espectral dos pigmentos 

fotossintetizantes, dificultando o ajuste dos modelos. 

O método empírico, segundo Londe (2008), estabelece relações entre os valores 

de reflectância espectral e as concentrações de clorofila-a, ou outro componente opticamente 

ativo da água, coletadas simultaneamente e medidas em laboratório também se utilizando de 

métodos estatísticos. 

Os modelos empíricos de maior recorrência na literatura são modelos de duas e 

três bandas (DALL’OLMO; GITELSON, 2005) e suas aplicações em águas do tipo II é, em 

sua maior parte, em corpos d’água provenientes de regiões temperadas (CARVALHO; 

BARBOSA; NOVO, 2013). 
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A estimativa remota das concentrações de clorofila-a em águas de estuários de 

Chesapeake Bay, Estados Unidos, foi feita utilizando os modelos de três e duas bandas por 

Gitelson et al. (2007).  

Já Dall’olmo e Gitelson (2005), em Nebraska, também desenvolveram modelos de 

três e duas bandas. Chen (2011) desenvolveu um modelo de três bandas na área de estudo em 

Pearl River Estuary (PRE), China.  

No Brasil, autores como Barbosa (2005), Rudorff et al. (2005), Londe et al. 

(2006), Ennes (2008) e Londe et al. (2011) têm desenvolvido trabalhos utilizando a técnica de 

razão de bandas no estudo de corpos de água continentais (LOPES, 2013). 

Carvalho, Barbosa e Novo (2013), desenvolveram ajuste para aplicação de 

modelos de três bandas para a planície de inundação do Lago Grande Curuai – PA, 

abrangendo a região da Amazônia brasileira. 

Para o desenvolvimento de modelos de três bandas, leva-se em consideração o 

primeiro comprimento de onda (λ1), que deve estar localizado na região de maior 

sensibilidade à clorofila-a. É importante destacar que a clorofila possui dois pontos de 

máxima absorção, a primeira na faixa do azul e a outra situada na região do vermelho, que 

também pode sofrer interferências. Segundo Carvalho, Barbosa e Novo (2013), essas 

interferências ocorrem devido ao tripton (do material em suspensão), CDOM (matéria 

orgânica dissolvida), água pura e pelo retroespalhamento de cada um destes constituintes.  

Para o segundo comprimento de onda (λ2), onde os efeitos ocasionados pela 

absorção do Tripton e CDOM podem ser minimizados, a região escolhida deve estar, segundo 

Lopes (2013), em torno de 700 nm. Para Carvalho, Barbosa e Novo (2013), (λ2) deve ser na 

faixa entre 710 a 730 nm, pois a absorção de clorofila é mínima e a absorção por tripton e 

CDOM se mantêm praticamente constante. 

Entretanto, nos comprimentos de ondas, (λ1) e (λ2), é constatado o efeito do 

retroespalhamento, e desta forma, para retirar este efeito, define-se uma terceira região (λ3), 

onde deve abranger uma faixa em que ocorra o efeito mínimo de absorção tanto de tripton, 

CDOM, como da clorofila-a.  

A absorção total se deve preferencialmente à componente da água pura e desta 

forma o retroespalhamento é proporcional à reflectância (CARVALHO, BARBOSA e NOVO, 

2013). E a região espectral onde estas condições ocorrem é no infravermelho próximo, (λ3) 

em torno de 730 nm (LOPES, 2013).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização geográfica e caracterização geral  

A área de estudo foi o açude Pereira de Miranda, também conhecido com açude 

Pentecoste; sua barragem foi projetada e construída pelo Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas – DNOCS e sua construção ocorreu entre os anos de 1950 e 1957.  

Pereira de Miranda é um dos principais reservatórios da Bacia Hidrográfica do 

Curu, possui uma bacia hidrográfica com área de 2.840 km2 e uma bacia hidráulica de 5.700 

ha (DNOCS, 2016). Especificamente localizado no Município de Pentecoste – CE (Figura 6), 

o vertedor do Açude está localizado nas coordenadas UTM (Universal Transversa de 

Mercator) 9.579.848 mN e 470.964 mE (FRANÇA et al., 2013). 

 

Figura 6 – Localização geográfica do açude Pereira de Miranda na Bacia do Curu, Ceará 

 
Fonte: Adaptado de França et al. (2013). 

 

A bacia do Curu localiza-se no centro-norte do Estado. Segundo Ceará (2009) 

essa bacia limita-se a leste com a bacia Metropolitana, a oeste com a bacia do Acaraú e do 

Litoral e ao sul com a sub-bacia do rio Banabuiú, integrante do Sistema do Jaguaribe. Drena 

uma área de 8.750,75 km2, o equivalente a 6% do território cearense. Os principais afluentes 

na margem esquerda são os rios Tejuçuoca, Caxitoré e Frios e, na margem direita, os rios 

Canindé, Capitão-Mor e Melancia.  
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A bacia hidrográfica do Curu é pioneira em ação de gerenciamento de recursos 

hídricos e a primeira a constituir o Comitê de Bacia Hidrográfica, em 1997 (GORAYEB et al. 

2005). A bacia abrange quinze municípios, sendo eles: Apuiarés, Canindé, Caridade, General 

Sampaio, Irauçuba, Itapajé, Itatira, Paraipaba, Pentecoste, Paramoti, Paracuru, São Luiz do 

Curu, São Gonçalo do Amarante, Tejuçuoca e Umirim.  

Conforme Gorayeb et al. (2005) pode ser considerada uma bacia de pequeno porte 

quando comparada a outras bacias, porém tem relevante importância econômica devido à 

proximidade de Fortaleza e ao seu potencial para atividades de irrigação. Tal potencial levou à 

criação dos perímetros irrigados Curu-Recuperação e Curu Paraipaba, assim como as 

atividades de agropecuária. Considerando que nessa região hidrográfica predomina o 

ambiente sertanejo, destacam-se como maiores detentores de rebanhos bovino, caprino e 

ovino, os municípios de Canindé, Irauçuba e Pentecoste (CEARÁ, 2009), bem como a pesca e 

piscicultura desenvolvidas nos açudes.  

 

3.1.1 Caracterização fisiográfica 

A bacia do Curu está situada em uma área quase que totalmente do semiárido. 

Desta forma, observa-se a predominância de terrenos cristalinos, coberturas sedimentares dos 

tabuleiros pré-litorâneos e os depósitos Holocênicos da planície costeira (SOUZA; SANTOS; 

OLIVEIRA, 2012). Apenas no baixo vale há ocorrência dos sedimentos da Formação 

Barreiras e dos Depósitos Quaternários dos aluviões e dos sedimentos de praias. Aos terrenos 

cristalinos se associam as Depressões Sertanejas com os solos rasos e afloramentos rochosos 

(CEARÁ, 2009).  

De acordo com Gorayeb et al. (2005) as unidades geoambientais podem ser 

classificadas pelo percentual que corresponde cada área, com Depressão Sertaneja 

apresentando 49,5%; Maciços e Cristas Residuais 38,3%; Tabuleiros 7,2%; Planícies Fluviais 

3,5% e Planície Litorânea com 1,5% da área total da bacia.  

Os solos da bacia são classificados como Neossolos Quartzarênicos Distróficos e 

Argissolos Vermelho-Amarelo, que têm fertilidade natural de baixa a média, sendo 

extremamente vulneráveis às condições de aridez e lixiviação (FRANÇA et al. 2013). 

Segundo Ceará (2009), encontra-se também no centro e no sul da bacia, predominância de 

solos do tipo Luvissolos com média profundidade e moderadamente ácidos, porém 

pedregosos e susceptíveis à erosão. 
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O relevo e a rede de drenagem são descritos de acordo com o curso da bacia. 

Sendo classificado conforme Ceará (2009), como um relevo predominantemente de moderado 

à forte. A rede de drenagem possui padrão dendrítico, retangular e do tipo paralelo. 

Conforme Frota Júnior et al. (2007), pela classificação de Köopen, o clima na 

parte baixa da bacia é classificado como do tipo Aw’ quente e úmido. As partes altas 

apresentam clima do tipo BSh’w’, semiárido quente com chuvas de outono.  

Em relação ao recobrimento vegetal da bacia, observa-se um Complexo 

Vegetativo Litorâneo ao norte, e a Caatinga Arbustiva Densa no centro e sudeste da bacia, 

Mata Seca a sudoeste (Serra do Machado), e Mata Ciliar que margeia o leito do baixo curso 

do rio Curu (CEARÁ, 2009). Segundo Souza; Santos e Oliveira (2012), a cobertura vegetal 

exibe variados padrões fisionômicos e florísticos. E de modo quase genérico, a vegetação 

apresenta-se descaracterizada em decorrência da ação contínua e da intensa exploração dos 

recursos.  

Para o uso e ocupação da terra observam-se atividades especialmente como a 

pecuária extensiva, agricultura de ciclo curto e uso da caatinga na matriz energética, as quais 

são praticadas através de sistemas tecnológicos rudimentares, que apresentam elevado 

potencial degradacional, consequentemente resultando em uma Caatinga fortemente 

degradada.  

Para que esse contexto de degradação da bacia seja revertido, ou pelo menos que 

esse processo seja mitigado, uma alternativa em relação ao uso e conservação do solo foi 

instituída em 2003, pelo governo do Estado, o Selo Município Verde. Segundo Ceará (2009), 

é um programa de certificação ambiental pública, instituído pela Lei Estadual Nº. 13.304/03, a 

qual objetiva estimular os municípios cearenses a práticas de conservação e uso sustentável 

dos recursos. 

 

3.1.2 Precipitação pluviométrica 

A bacia do rio Curu apresenta regime pluviométrico caracterizado por distribuição 

irregular espacial e temporal. As precipitações crescem no sentido do sertão para o litoral, 

onde alcançam valores elevados próximo à foz do rio (CEARÁ, 2009).  

A região semiárida abrange períodos de seca e chuvosa, fenômeno característico 

da região, não só pela irregularidade das chuvas, mas por um período de chuvas considerado 

abaixo da média por anos consecutivos. Desde 2012 a estação chuvosa no Ceará mostra 

valores de precipitação pluviométricas decrescentes. Na Figura 7 pode se observar a 

precipitação pluviométrica referente ao período de janeiro de 2014 a março de 2016 e a Figura 
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8 refere-se ao volume acumulado no reservatório Pereira de Miranda para o mesmo período. 

Nos períodos de coletas de dados, observou-se que o reservatório já apresentava um volume 

inferior, quando comparado aos anos anteriores.  

Isso se deve há um período de estiagem que ocorreu na região do estado do Ceará, 

com anos consecutivos de baixa precipitação, também relacionado às altas taxas de 

evaporação, características do clima semiárido. Conforme ressaltam os autores Meireles, 

Frischkorn e Andrade (2007), o problema não está somente associado a irregularidades das 

chuvas, mas também à alta taxa de evaporação, que consome em torno de 40% da água dos 

reservatórios do Nordeste. 

 

Figura 7 – Precipitação pluviometria para o posto de Pentecoste para o período de janeiro de 
2014 a março de 2016  

 
Fonte: Portal Hidrológico de Ceará (FUNCEME, 2016), (COGERH, 2016). 

 

Figura 8 - Volume armazenado no reservatório Pereira de Miranda, Pentecoste-CE para os 
meses de janeiro de 2010 a março de 2016 

 
Fonte: Portal Hidrológico de Ceará (FUNCEME, 2016), (COGERH, 2016). 
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Na Tabela 2 observam-se os valores de volume acumulado no reservatório para o 

dia de cada coleta, de forma que possa caracterizar o volume em cada período. 

 

Tabela 2 - Volume do reservatório Pereira de Miranda nas datas das coletas 
Data da coleta Volume do reservatório (%) 

1ª Coleta – 03/12/2014 1,52 
2ª Coleta – 07/04/2015 2,93 
3ª Coleta – 13/07/2015 3,44 
4ª Coleta – 28/09/2015 2,49 
5ª Coleta – 04/12/2015 1,71 

Fonte: Portal Hidrológico de Ceará (FUNCEME, 2016), (COGERH, 2016). 
 

3.2 Coleta de dados e métodos de análise  

As campanhas de coletas de campo no açude Pereira de Miranda ocorreram no 

período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, resultando em cinco coletas no total. 

Nesse período, foi possível observar as mudanças ocorridas no sistema aquático, pois 

abrangeram diferentes estações, como também eventos climáticos da região semiárida. As 

etapas metodológicas desenvolvidas estão esquematizadas na Figura 9.  

 

Figura 9 – Fluxograma de atividades  

 
Fonte: Autor. 

 

Foram realizadas dez medidas de reflectância em cada ponto (Figura 10). Todas as 

coletas foram realizadas nos horários entre 10 e 14h, correspondendo ao período com menor 
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ângulo de inclinação solar e desta forma há maior fluxo de energia no campo de irradiação. 

Foi determinada in situ a transparência pelo disco de Secchi e velocidade do vento, além de 

observadas as condições ambientais e realizadas anotações de campo. 

Em cada ponto amostral foram realizas coletas de dados espectrais e de água para 

posterior análise dos atributos limnológicos. As medições da radiância espectral do sistema 

aquático foram realizadas utilizando o espectrorradiômetro ASD FieldSpec®3 Hi – Res, com 

campo de visada de 25º, resolução espectral de 1,4 nm, no qual abrange uma faixa espectral 

que varia de 350 a 2500 nm e uma placa de referência de Spectralon, como superfície 

lambertiana para calibração. 

A coleta dos dados espectrais seguiu os procedimentos da metodologia proposta 

por Milton (1987), que visa preservar ao máximo a igualdade de condições de iluminação e de 

superfície de água. O espectrorradiômetro foi posicionado em cada ponto amostral com eixo 

de visada de 40° de inclinação em relação à vertical e de 90º de azimute em relação à posição 

do sol, nestas condições evita-se o efeito da reflectância especular da água. 

As coletas foram realizadas em pontos específicos, demarcadas com um 

equipamento de GPS, no qual foram distribuídos de forma amostral ao longo do açude. A 

Figura 10 mostra a distribuição desses pontos. O ponto P01 corresponde ao ponto mais 

próximo da barragem (tomada d’água), P02 – rio Capitão-mor, P03 – rio Capitão-mor, P04 – 

rio Canindé e P05 – rio Canindé . 

 

Figura 10 – Localização dos cinco pontos no açude Pereira de Miranda, Pentecoste/CE 

 
Fonte: Adaptado de Sena et al. (2015). 
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Simultaneamente à coleta de dados espectrais, foram coletadas amostras de água a 

30 cm de profundidade da superfície d’água em garrafas plásticas de 1L, devidamente 

esterilizadas para posterior análise, em laboratório, dos atributos limnológicos. Os atributos 

analisados em laboratório foram: clorofila-a, sólidos suspensos totais – SST, sólidos 

suspensos fixos – SSF e sólidos suspensos voláteis – SSV.  

As amostras coletadas foram acondicionadas em caixas isotérmicas, onde foram 

adicionados cubos de gelo para uma preservação mais eficiente das amostras aos laboratórios 

com processamento imediato. Os laboratórios parceiros dessa pesquisa foram: Laboratório de 

Química Ambiental (LAQA), vinculado ao Departamento de Química Analítica e Físico-

Química da Universidade Federal do Ceará (UFC), Laboratório de Solo, Água e Planta do 

Departamento de Engenharia Agrícola (UFC) e Laboratório de Manejo de Solos, pertencente 

ao Departamento de Ciências do Solo (UFC). 

Foram avaliados os atributos físicos, químicos e biológicos (Tabela 3). Os 

atributos foram analisados de acordo com as metodologias adotadas e suas respectivas 

referências. Os atributos estudados permitem a análise dos pontos de coleta, assim como 

verificar a influência nas respostas espectrais coletadas. 

 

Tabela 3 - Atributos analisados, metodologia utilizada e referências 
Atributos Metodologia Analítica Referências 

Sólidos Suspensos Totais – SST (mg L-1) 

Filtração a vácuo com 
membrana de fibra de vidro 

0,45μm de porosidade – 
Secagem a 103°C – 105°C APHA et al. 

(2005) 
Sólidos Inorgânicos Suspensos – SIS (mg L-1) 

Filtração a vácuo com 
membrana de fibra de vidro 

0,45μm de porosidade – 
Ignição 500–550ºC 

Sólidos Suspensos Voláteis – SSV (mg L-1) 

Clorofila-a (μg L-1) 
Espectrofotométrica – 
Extração a quente com 

Metanol 

JONES, 
(1979) 

Radiância Espectrorradiômetro 
MILTON 

(1987) 
 

De acordo com a Tabela 4, os reservatórios podem ser classificados em alguns 

níveis, dependendo das concentrações de clorofila presente. 
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Tabela 4 – Níveis tróficos em reservatórios e concentração de clorofila-a 
Nível Trófico Clorofila-a (μg L-1) 

Ulraoligotrófico Cl-a ≤ 1,17 
Oligotrófico 1,17 < Cl-a ≤ 3,24 
Mesotrófico 3,24 < Cl-a ≤ 11,03 
Eutrófico 11,03 < Cl-a ≤ 30,55 
Supereutrófico 30,55 < Cl-a ≤ 69,05 
Hipereutrófico Cl-a > 69,05 

Fonte: Adaptado de Lamparelli (2004). 

 

3.3 Validação dos Modelos de Estimativas das concentrações de Clorofil-a 

Os modelos testados (Tabela 5) abrangem regiões bem distintas e desta forma 

também apresentam resultados que podem não apresentar respostas positivas ou significativas 

para a região semiárida do açude Pereira de Miranda. 

 

Tabela 5 - Comparação entre autores para modelos de três bandas 
Autores Bandas (nm) R² 

(DALL’OLMO; GITELSON, 2005) (λ1) = 671; (λ2) = 710; (λ3) = 740 0,94 
(GITELSON et al., 2007). (λ 1) = 675; (λ 2) = 695; (λ 3) = 730 0,81 
(CHEN et al., 2011) (λ 1) = 684; (λ 2) = 690; (λ 3) = 718 0,81 
(LOPES, 2013) (λ 1) = 660; (λ 2) = 690; (λ 3) = 717 0,88 

Fonte: Autor. 
 

Os modelos de três e duas bandas de Dall’olmo e Gitelson (2005), foram 

desenvolvidos em Nebraska. Chen (2011) desenvolveu um modelo de três bandas na área de 

estudo em Pearl River Estuary (PRE), China. A estimativa remota das concentrações de 

clorofila-a em águas de estuários de Chesapeake Bay, Estados Unidos, foi feita utilizando os 

modelos de três e duas bandas por Gitelson et al. (2007).  

Outros estudos vêm sendo desenvolvidos para a região do semiárido. Lopes 

(2013), desenvolveu ajustes para o açude Orós, principal reservatório da bacia do Alto 

Jaguaribe, região Sul do estado do Ceará. 

Para avaliar estatisticamente o desempenho dos modelos, calcularam-se 

indicadores estatísticos comparando-se os valores estimados e os medidos não empregados na 

análise de regressão. Os indicadores estatísticos utilizados nessa avaliação foram: coeficiente 

de correlação (r); coeficiente de determinação (R2); índice de Willmott (d); coeficiente de 

Nash-Sutcliffe (NSE); erro médio absoluto (EMA) e raiz do erro médio quadrático (REMQ).  

O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação linear 

entre duas variáveis quantitativas. A precisão é dada pelo coeficiente de correlação que indica 
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o grau de dispersão dos dados obtidos em relação à média, ou seja, o erro aleatório (LOPES et 

al., 2015). 

O coeficiente de determinação, R², é a porcentagem da variação da variável 

dependente explicada pela(s) variável (eis) independente(s), equação 2.  

R2 = [ ∑ (Xi− X̅)ni=1 (Yi− Y̅)√(∑ (Xi− X ̅ni=1 )2 )    √(∑ (Yi− Y̅ni=1 )2 )]
2
 ............................................................... (2) 

onde, o coeficiente de determinação deve ser interpretado como a proporção de variação total 

da variável dependente Y que é explicada pela variação da variável independente X (LOPES, 

2013). 

O índice de Willmott (d) foi calculado pela equação 3, (WILLMOTT et al., 1985), 

cujos valores variam de zero, para nenhuma concordância, a 1, para a concordância perfeita. 

Valores acima de 0,75 são considerados satisfatórios. d = 1 −  ∑(Pi−OI)2∑(|Pi−OI|+ |Oi−O|)2   .................................................................................. (3)  

onde: d é o índice de concordância de Willmott; Pi - expressa o valor estimado da variável; Oi 

- representa o valor observado; e O - define a média dos valores observados. 
O coeficiente definido por Nash e Sutcliffe (1970) traduz a similaridade da 

variabilidade entre duas varáveis; é um indicador da similaridade de quantificação, é um 

critério estatístico importante para avaliar a precisão de modelos (MACHADO et al., 2003). 

Foi determinado pela equação 4. 𝑁𝑆𝐸 = 1 −  [ ∑(Ym− Yc)2∑(Ym− Y̅m)2]   .......................................................................... (4) 

onde: NSE - coeficiente de Nash e Sutcliffe, (-∞<NS≤1); Ym - valor medido; Yc - valor 

calculado; e �̅�𝑚 - média dos valores medidos. 

O erro médio absoluto (EMA) é definido como sendo a diferença entre a previsão 

e a observação, dividida pelo número de observações - equação 5. 𝐸𝑀𝐴 =  1N  ∑ |Xi′ −  Xi|Ni=1                                                                                       (5) 

em que: Xi - dados medidos; Xi’ - dados estimados; N - números pares de pontos utilizados.  

A raiz do erro médio quadrático (REMQ) indica o grau de similaridade entre os dados 

medidos e os estimados usando os modelos, sendo o valor ideal igual a zero. O REMQ foi 

obtido pela equação 6. 𝑅𝐸𝑀𝑄 =  √1N  ∑ [X′i − Xi]ni=1 ²                                                                            (6) 

em que: Xi - dados medidos; Xi’ - dados estimados; e N - número pares de pontos utilizados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A dinâmica observada no sistema aquático de um reservatório encontra-se 

intimamente relacionado aos sistemas terrestre e climático. Portanto, os resultados observados 

devem-se a fatores internos e externos, como o uso do solo nas bacias de captação ou o 

regime sazonal das temperaturas e precipitações pluviométricas. 

 

4.1 Análise dos atributos  

Os resultados dos atributos limnológicos encontram-se relacionados a influências 

desses dados às repostas espectrais, assim como nas aplicações dos modelos de três bandas 

para estimativas das concentrações de clorofila-a. Ressalta-se que todos os resultados 

apresentam relação direta com a sazonalidade e fatores climáticos da região. Para tal 

discussão, todos os resultados são apresentados para as cinco coletas executadas no 

reservatório Pereira de Miranda, considerando que abrange períodos distintos. 

Em alguns estudos desenvolvidos pela Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH e 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME do Estado do Ceará, 

foram observadas onde associações de altas concentrações de clorofila-a a outros fatores 

externos como a intermitência dos rios devido a escassez pluviométrica em determinados 

meses do ano, implicando em flutuações nos níveis de águas dos reservatórios (períodos de 

seca e cheia), que por sua vez influenciam na disponibilidade de nutrientes e de luz para o 

fitoplâncton. 

As concentrações apresentaram-se com valores elevados para todas as campanhas 

de coletas (Figura 11). Esse fato revela os impactos no reservatório, pois as concentrações de 

clorofila-a estão relacionadas ao estado trófico do açude, bem como à qualidade da água. As 

concentrações de clorofila-a (ug L-1) do reservatório Pereira de Miranda, encontram-se todas 

classificadas entre os níveis de eutróficos a hipereutróficos segundo os limites de classificação 

da Tabela 4.  

Observa-se que as menores concentrações de clorofila-a são para os pontos P04 e 

P05, exceto para a 5ª coleta, onde a concentração no P05 é a maior, próxima a 100 (ug L-1). 

Tal resultado está associado a processos antropogênicos. 
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Figura 11 – Concentrações de clorofila-a (μg L-1) para o reservatório Pereira de Miranda, 
Ceará, para o período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015 

 
Fonte: Autor. 

 

O nível trófico do açude Pereira de Miranda, confirma a existência de atividades 

antrópicas impactantes no estudo realizado por Lopes et al. (2015), que relaciona esses 

impactos ao desmatamento nas margens dos mananciais, ao uso e a ocupação irregular 

existente nas suas margens e em suas bacias hidrográficas, às atividades agrícolas,à criação de 

peixes em tanque redes, à pecuária e à presença das residências. 

Outro fator que determina e influencia nas respostas espectrais são os sólidos 

suspensos, que são derivados de argila e silte, microrganismos e restos de pequenos animais e 

vegetais com diâmetro superior a 10 μm (VON SPERLING, 1996).  

Na Figura 12 observa-se uma dinâmica na concentração dos sólidos suspensos 

totais, fixos e voláteis. A coleta que apresenta a maior concentração compreendeu a um 

período chuvoso na região, que consequentemente levou a um aumento no volume 

armazenado durante a 2ª coleta (Tabela 2), o que explica este comportamento, pois as 

precipitações pluviométricas que ocorreram anteriormente à coleta são responsáveis por 

transportar para dentro do reservatório, através do escoamento sedimentos de solos, matéria 

orgânica e restos de pastagens. 
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Figura 12 – Concentração de Sólidos Suspensos (Totais, Fixos e Voláteis) (mg L-1) para 
campanhas realizadas no período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015 

 
Fonte: Autor. 

 

O reservatório também recebe descarga de esgotos residências. Durante as coletas 

também foi observada a presença de bovinos pastando na área. Contudo, segundo os valores 

de sólidos suspensos totais estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para Águas 

Doces Classe 1 e 2 que é de 500 mg L-1, as concentrações no reservatório Pereira de Miranda 

estão dentro do limite estabelecido, sendo que na maioria dos pontos amostrais observam-se 

valores bem inferiores.  

 

4.2 Análise dos dados espectrais  

Para análise dos espectros utilizou-se a faixa entre 400 a 900 nm, por esta 

apresentar menor quantidade de ruídos e corresponder à faixa de interesse na identificação dos 

componentes opticamente ativos da água. Os dados apresentados, demostram o 

comportamento espectral das águas do reservatório Pereira de Miranda em períodos diferentes 

durante os anos de 2014 e 2015.  

O comportamento das curvas espectrais quando na presença de clororfila-a, 

seguem um determinado padrão, com picos de absorção, como de reflectância, dependentes 

das concentrações de clorofila-a, como também pode sofrer interferência das concentrações 

de sólidos suspensos.  

Na Figura 13 observa-se uma menor reflectância entre 400 e 500 nm, aumentando 

com o comprimento de onda; este comportamento está relacionado às concentrações de 

sólidos suspensos totais, embora, apresentando os picos de absorção característicos da 

presença de clorofila-a em torno de 438 e 675 nm. Na Figura 11, o P01 e P03 na primeira 
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coleta são os que apresentam maior concentração de clorofila-a. Já as concentrações de 

sólidos estão baixas em todos os pontos da primeira coleta, exceto para o P05, que apresenta e 

SSV com as maiores concentrações e, consequentemente, este ponto é o que apresenta menor 

reflectância.   

 

Figura 13 – Resposta espectral do sistema aquático do reservatório Pereira de Miranda, Ceará, 
03 de dezembro de 2014 

 
Fonte: Autor. 

 

Há duas regiões principais de absorção dos pigmentos fitoplanctônicos: a região 

do azul (400-515 nm) e do vermelho (620-700) as quais podem ser visualizadas na Figura 13. 

Na região do verde (515-600 nm) há um aumento da reflectância, atribuído ao espalhamento 

interno das células dos organismos fitoplanctônicos, já que as algas são partículas refratoras e 

que também aumentam o espalhamento em comprimentos de onda do infravermelho (IV) 

(KIRK, 1994; MOBLEY, 1994; ESTEVES, 1998; NOVO, 2001). Ainda no verde, há a 

exceção de algumas bandas de absorção atribuídas às biliproteinas (NOVO, 2001). 

De acordo com a Figura 5, que representa um experimento realizado por 

Rundquist et al. (1996) com utilização de diferentes concentrações de clorofila-a, é possível 

verificar baixa reflectância entre 400 e 500 nm devido à absorção da luz azul (com um 

mínimo em 438 nm - absorção pela clorofila-a), aumento da reflectância por volta de 520 nm 

(com pico entre 560 e 570 nm) e ponto máximo de absorção típico da clorofila-a em 675 nm. 

Porém, na Figura 14, que corresponde ao período chuvoso, observa-se elevada 

reflectância com o aumento do comprimento de onda (500 a 700 nm), estando este 

comportamento relacionado às altas concentrações de partículas inorgânicas suspensas na 
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coluna d’água (Figura 12). Conforme Lopes (2013), este comportamento pode ser função do 

coeficiente de retroespalhamento e que este, por sua vez, é altamente correlacionado com a 

concentração de sólidos em suspensão.  

 

Figura 14 - Resposta espectral do sistema aquático do reservatório Pereira de Miranda, Ceará, 
07 de abril de 2015 

 
Fonte: Autor. 

 

O aumento na concentração de sedimentos deve-se ao incremento de substâncias 

que podem ser levadas para dentro do reservatório, devido às chuvas que ocorreram no 

período chuvoso, assim como nas datas mais próximas houve um aumento no volume do 

reservatório (Tabela 2). Os pontos P04 e P01 apresentam a maior reflectância, pois mesmo 

não apresentando as maiores concentração de sólidos suspensos, apresentam concentrações de 

clorofila-a menores.  

Este comportamento de elevada dispersão da reflectância é explicado em estudos 

desenvolvidos por Corazza (2010), onde ressalta que o principal fator de dispersão são as 

substâncias dissolvidas e partículas suspensas no meio líquido de diferentes tamanhos e 

atividade óptica. E de acordo com Esteves (1998) quanto menor o tamanho das partículas 

maior o efeito da dispersão.  

Para as Figuras 15, 16 e 17, observam-se valores de reflectância baixos e mais 

uniformes na faixa do visível entre 400 e 500 nm. Essa região do visível é caracterizada por 

um pico de absorção, porém para essas coletas não está bem definido, justamente por 

apresentar baixa reflectância. Já para a região do vermelho (620-700 nm), o pico de absorção 

que ocorre nessa região está bem especifico. Segundo Novo e Ponzoni (2001), este 
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comportamento é observado para a clorofila-a, que apresenta coeficientes de absorção em 

dois pontos máximos, na região do azul em torno de 438 nm, e outro na região do vermelho, 

em torno de 675 nm. 

 

Figura 15 - Resposta espectral do sistema aquático do reservatório Pereira de Miranda, Ceará, 
13 de julho de 2015 

 
Fonte: Autor. 

 

Observa-se que para a Figura 15, o P03 apresenta menor reflectância do que nas 

coletas anteriores, este comportamento pode estar relacionado com as concentrações de SSF, 

pois nessas coletas, os mesmos apresentaram concentrações baixas, o que também explica as 

curvas mais uniformes.  

Resultado diferente para a Figura 16, no qual se constata uma reflectância mais 

elevada e curvas mais dispersas, comportamento já discutido, resultante das concentrações 

dos SSF. A menor reflectância no P03, observado também na Figura 15, pode ser explicado 

pela baixa concentração de sólidos fixos e concentrações mais elevadas de clorofila-a. 

Segundo estudos de Barbosa (2005) o aumento da concentração de sedimentos resulta num 

aumento da reflectância em toda faixa, mas a presença da clorofila também afeta a forma da 

curva. 
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Figura 16 - Resposta espectral do sistema aquático do reservatório Pereira de Miranda, Ceará, 
28 de setembro de 2015 

 
Fonte: Autor. 

 

Essa relação de aumento de concentração de sedimentos e o deslocamento do pico 

de reflectância,  conforme Corazza (2010) é bem definido em 550 nm, e se desloca em 

direção aos comprimentos de onda maiores, tornando-se um pico mais achatado e menos 

definido. O mesmo é observado para a Figura 17, onde o comportamento apresentado resulta 

de altas concentrações de clorofila-a e sedimentos, o que caracteriza maior reflectância entre 

500-700 nm, deslocando os picos, porém com curvas sem dispersão associadas às 

concentrações de sedimentos. 

 

Figura 17 – Resposta espectral do sistema aquático do reservatório Pereira de Miranda, Ceará, 
04 de dezembro de 2015 

  
Fonte: Autor. 
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4.3 Análise de Modelos de estimativa de clorifila-a 

Para identificar as posições espectrais de maior correlação com os atributos 

limnológicos, a reflectância espectral dos pontos amostrais foi correlacionada com as 

concentrações de clorofila-a, do reservatório Pereira de Miranda, Ceará e construído o 

correlograma, (Figura 18), expressando a correlação entre o FRB e a variável clorofila-a. 

O correlograma justifica o uso de modelos de três bandas no estudo, e não 

somente de uma banda, pois o mesmo não teve respostas siginificativas. Através do 

correlograma acima percebe-se que há uma relação linear entre as variaveis clorofila-a e 

comprimento de onda. Porém, a mesma demostra uma correlação inversa, ou seja, quando 

uma das variáveis cresce a outra decresce. 

 
Figura 18 – Correlograma entre o fator de reflectância e as concentrações de clorofila-a 

 
Fonte: Autor. 

 

Os resultados para os modelos testados (Tabela 4), demostram correlações fortes 

variando de r = 0,87 – 0,89 (Figura 19), mostrando resultados significativos para que os 

mesmos possam ser testados na estimativa da concentração de clorofila-a. Porém, para a 

validação dos modelos, devem-se levar em consideração todos os parâmetros estudados. A 

raiz do erro médio quadrático (REMQ) e o erro médio absoluto (EMA) são fatores 

determinantes para aplicação dos modelos. 
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Figura 19 – Validação dos modelos: (A) Dall’Olmo; Gitelson(2005), (B) Gitelson et al. 
(2007), (C) Chen et al. (2011) e (D) Lopes (2013) 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Para os modelos da Figura 19-A, ocorreu  um ressultado inferior com R² igual a 

0,75, nesse modelo Dall’Olmo e Gitelson (2005) obtiveram um R² de 0,94; para o modelo de 

Gitelson et al. (2007) com R² de 0,81, apresentando um valor satisfatório, bem próximo ao 

encontrado pelos autores de 0,79. Observa-se também os valores de REMQ, que para este 

modelo foi o menor. 

Para os modelos de Chen et al. (2011), que tiveram R² de 0,81, o resultado foi 

0,80, mostrando aproximação, porém como erro de 12,14 μg L-¹; Lopes (2013), em seu 

estudo obteve um R² de 0,88, mostrando um desempenho inferior na aplicação, pois o 

coeficiente encontrado apresenta valor de 0,75. 

O desempenho dos modelos também foi avaliado levando em consideração os 

valores do coeficiente NSE, que é considerado adequado e bom se o valor superar 0,75, e é 
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considerado aceitável entre 0,36 e 0,75. Os modelos que apresentaram os valores mais 

aproximados foram de Gitelson et al. (2007) e Lopes (2013), ambos com NSE de 0,74. 

Diante dos resultados encontrados, os modelos que apresentaram melhor 

desempenho e menor erro foram o de Gitelson et al. (2007) e Lopes (2013). Os mesmos 

foram utilizados para estimar concentrações de clorofila-a para os cincos pontos de coletas, 

referentes aos meses de abril e setembro de 2015 (Figura 20 – A e B). 

Na coleta de abril, período chuvoso, observa-se que as concentrações estimadas 

pelos modelos estão próximas das concentrações medidas, exceto para o ponto P04, utilizando 

o modelo de Lopes (2013), pois se observa que a concentração de clorofila-a foi 

superestimada. Em P04, a superestimação do modelo de Lopes pode estar relacionada às 

baixas concentrações de clorofila-a e concentrações mais elevadas de sólidos suspensos, 

principalmente dos SSF. 

 

Figura 20 – Estimativas das contrações de clorofila-a usando os modelos do Gitelson et al. 
(2007) e Lopes (2013): abril de 2015 (A). 

 
Fonte: Autor. 

 

Para a coleta de setembro, observam que os pontos P01, P03 e P05 são os que 

apresentam valores mais dispersantes. Em P01, o comportamento que se destaca é que ambos 

os modelos subestimam as concentrações, e para P03 e P05, os valores são superestimados. 
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Figura 21 – Estimativas das contrações de clorofila-a utilizando os modelos do Gitelson et al. 
(2007) e Lopes (2013): setembro de 2015 (B) 

 
Fonte: Autor. 

 

Os resultados para ambos os modelos, indicam que estes comportamentos podem 

estar relacionados às altas concentrações de clorofila-a e menores de sedimentos, 

principalmente os SSF, respectivamente. Porém para os pontos P03 e P05, os mesmos 

apresentam uma complexidade maior no sistema aquático.  

Devido às características da região, estes comportamentos também podem estar 

relacionados a fatores como velocidade do vento no momento da coleta, assim como para o 

ponto P05, localizado à montante do reservatório. 

Ressaltando que para a aplicação de ambos os modelos, os mesmos indicam a 

necessidade de um aprofundamento, pois os comportamentos apresentados podem ser devido 

a outros fatores climáticos e as bandas utilizadas nos modelos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 Através dos dados limnológicos coletados, contatou-se que a qualidade da água do 

reservatório Pereira de Miranda apresenta classificação de níveis tróficos e hipereutróficos, 

considerando apenas as concentrações de clorofila-a, resultado de ações antrópicas, bem 

como por fatores climáticos, como a intermitência dos rios devido à escassez pluviométrica 

em determinados meses do ano, que por sua vez influenciam a disponibilidade de 

nutrientes. 

 Os dados de sensoriamento remoto permitiram estudar/avaliar as respostas espectrais 

geradas para cada coleta, ressalta-se que para os mesmos os que fatores que influenciam 

são clorofila-a e sólidos suspensos.  

 A aplicação dos modelos para as coletas de abril e setembro de 2015 apresentam valores 

aproximados e validados. Apesar disso, recomenda-se um aprofundamento nas pesquisas 

para selecionar as bandas espectrais adotadas nos modelos para a região semiárida do 

Nordeste brasileiro. 

 Os componentes opticamente ativos modelando a forma dos espectros foram a clorofila-a e 

os sedimentos em suspensão.  

Os resultados, de uma forma geral indicam que, para que se desenvolvam bons 

métodos de monitoramento dos corpos d’água interiores, é necessário conhecer os fatores 

atuantes nesses ecossistemas, pois os mesmos apresentam uma dinâmica muito significativa. 

Ressaltando-se o período no qual o estudo foi desenvolvido de anos consecutivos de baixas 

precipitações pluviométricas. Portanto o sensoriamento remoto, apesar de apresentar 

limitações referentes ao conhecimento mais dinâmico das áreas, é uma alternativa importante 

e viável para pesquisas de monitoramento de qualidade de água em reservatórios no 

semiárido.   
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