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RESUMO 

 

A energia solar que chega à superfície da Terra representa um fenômeno essencial para a 

manutenção da vida e o conhecimento de sua dinâmica contribui para a compreensão de 

processos complexos, como o comportamento espectral da água. Dentre as principais 

propriedades que interagem com radiação eletromagnética encontram-se a clorofila-a os sólidos 

em suspensão. Nessa perspectiva, o presente estudo tem por objetivo analisar em 40 pontos de 

coleta de dados, a influência dos Componentes Opticamentes Ativos no comportamento 

espectral das águas, do reservatório da Usina hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO). Para 

obtenção dos dados, foram realizadas quatro campanhas de campo, as quais ocorreram em 

10/fevereiro/2016 e 28/janeiro/2017 (maiores precipitações) e 04/agosto/2016 e 07/julho/2017 

(menores precipitação). Os dados espectrais, foram obtidos por meio de espectrorradiômetro 

portátil, modelo FieldSpec® Hand Held. A análise de clorofila-a seguiu a proposta de 

Mackinney (1941), os dados de sólidos em suspensão a metodologia de Wetzel e Likens (1991; 

2000) e APHA (1998; 2005) e a transparência da água realizada conforme Esteves (1998) e 

Peixoto et al. (2015). O diagnóstico das principais informações dos espectros de reflectância da 

água ocorreu com aplicação de técnicas: remoção do contínuo, derivada, análise cluster, 

extração da reflectância de superfície da imagem do satélite Landsat 8-OLI. Com base nos 

resultados, verificou-se diversos fatores de atuação no comportamento espectral das águas do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), como a sazonalidade climática (período 

chuvoso e seco) e as formas do uso e ocupação da terra, distintas pelas produções agrícolas, 

aspectos esses, que favorecem nos campos de fevereiro/2016 e janeiro/2017, valores mais 

elevados de sólidos em suspensão e clorofila-a menores transparência da água, resultando em 

maiores reflectância nas faixas espectrais do verde (500 nm a 600 nm) e vermelho (600 nm a 

700 nm). Nos campos realizados em agosto/2016 e julho/2017, os níveis da reflectância 

influenciados por sólidos em suspensão e clorofila-a são baixas e as transparências da água 

apresentou maiores profundidade, devido a maior absorção da radiação eletromagnética na água 

nas bandas espectrais do azul (400 nm a 500 nm) e infravermelho (700 nm a 900 nm). Desse 

modo, as geotecnologias aplicadas neste estudo, evidenciaram diversas possiblidades para 

interpretação da informação espectral da água. 

 

Palavras-Chave:  Componentes Opticamente Ativos; Reflectância da água; Clorofila-a; 

Sólidos em Suspensão; Transparência da água. 

  



ABSTRACT 

 

The solar energy that arrives at the Earth surface is an essential phenomenon for the life 

maintenance and the knowledge of its dynamics contributes to the understanding of complex 

processes, like the water spectral behavior. Among the main properties that interact with 

electromagnetic radiation are chlorophyll "a" and suspended solids. In this sense, this study 

aims to analyze the influence of the Active Optical Components on the water spectral behavior 

of reservoirs of the Barra dos Coqueiros hydroelectric power plant (GO) at 40 data collection 

sites. To obtain the data, four field campaigns were carried out on February 10, 2016 and 

January 28, 2017 (higher precipitation) and 04 / August 4, 2016 and July 7, 2017 (lower 

precipitation). The spectral data were obtained using a portable spectroradiometer, FieldSpec® 

Hand Held model in spectral bands of 400 nm to 900 nm. The analysis of chlorophyll "a" 

followed the proposal of Mackinney (1941), suspended solid data followed Wetzel and Likens 

(1991; 2000) and APHA (1998; 2005) and the water transparency was according to Esteves 

(1998) and Peixoto et al. (2015). The analysis of the main information of the water bi-

directional reflectance spectra occurred with the application of techniques: continuous removal, 

1st and 2nd derivative, cluster analysis, surface reflectance extraction from the Landsat 8-OLI 

satellite image. Based on the results, there were several factors of performance in the spectral 

behavior of waters in Barra dos Coqueiros HPP reservoir, such as the climatic seasonality (rainy 

and dry periods) and the types of land use and occupation, due to the different agricultural 

production. These aspects favor higher values of suspended solids and chlorophyll a and lower 

water transparency in fields work of February/2016 and January 2017, resulting in higher 

reflectance in green (500 nm to 600 nm ) and red (600 nm at 700 nm) spectral ranges.  In the 

field studies conducted in August/2016 and July/2017, reflectance influenced by suspended 

solids and chlorophyll a was low and the water transparency showed higher depth due to the 

higher levels of absorption of electromagnetic radiation in the water in the spectral bands of 

blue (400 nm to 500 nm) and infrared (700 nm to 900 nm). Thus, the geotechnologies applied 

in this study evidenced several possibilities for interpretation of water spectral information. 

 

Keywords: Optically Active Components; Chlorophyll "a"; Suspended Solids; Water 

transparency. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O planeta Terra, visto por imagens de satélite, revela a predominância de água em sua 

superfície, recurso esse que representa a vida e também é a causa de diversos conflitos entre os 

seres humanos, ocasionados principalmente por seus múltiplos usos (produção de energia, uso 

para agricultura, consumo humano, etc.), estes que resultam em impactos ambientais. 

Na gestão das águas é fundamental a aplicação de uma legislação descentralizada por 

região e bacia hidrográfica, como ressaltado na Lei nº 9.433/1997, que considera a bacia 

hidrográfica como unidade territorial básica de planejamento dos recursos hídricos, por ser uma 

área formada pela integralização dos aspectos físicos (pedologia, geomorfologia, geologia, 

clima), biológicos (espécies de fauna e flora) e das atividades antrópicas (uso da terra) 

(TUNDISI, 2005). 

Apesar da biodiversidade presente em uma bacia hidrográfica, esses locais são marcados 

por transformações em seus espaços geográficos, ocasionados principalmente por atividades 

antrópicas, como a construção de Usinas Hidrelétricas (UHEs), as quais provocam diversas 

alterações no curso hídrico, comprometendo a dinâmica natural desses ambientes. 

Nas últimas décadas, ampliaram-se as técnicas para a compreensão dos processos de 

alteração nos cursos hídricos, principalmente através do uso das geotecnologias, como o 

Sensoriamento Remoto (SR), Sistemas de Informação Geográfico (SIGs), Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) e, recentemente, os Espectrorradiômetros, métodos esse, que 

possibilitaram uma melhor analise da dinâmica dos ambientes aquáticos e o estudo do 

comportamento espectral da água, que representa as interações entre os Componentes 

Opticamente Ativos (COAs) e a radiação solar que atinge a superfície aquática. 

Wachholz (2007) ressalta os processos que influenciam a radiação solar na água, 

correspondem principalmente à absorção e o espalhamento, determinados pela concentração e 

os tipos de materiais suspensos ou dissolvidos na água, conhecidos como Componentes 

Opticamente Ativos (COAs). Dentre os principais COAs, destaca-se a Clorofila-a (pigmento 

fotossintetizante presente nas plantas) e os sólidos em suspensão (areia, argila e silte), 

elementos esses que alteram a transparência e o comportamento espectral da água. 

Nesse sentido, a partir de 1990, estudos voltados para o comportamento espectral da 

água, ganham destaque, devido advento dos espectrorradiômetros de melhor resolução 

espectral e radiométrica, contribuindo juntamente com análises limnológicas para a 
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compreensão de como o tipo e concentração de materiais no volume de água interferem na 

reflectância espectral (NOVO, 2010). 

Outro procedimento para auxiliar na coleta de informações espectrais da água se dá por 

meio dos sensores orbitais.  Conforme Rudorff et al. (2009) em junho de 1972 foi lançado pelos 

norte-americanos o primeiro satélite de sensoriamento remoto óptico para observação dos 

recursos terrestres: o Landsat 1 (Land Remote Sensing Satélite), desde então, diversos países 

iniciaram seus programas espaciais lançando vários satélites desta natureza, como da série 

SPOT na França, da série CBERS, resultante de uma parceria entre o Brasil e a China no fim 

da década de 1980, entre outros, sendo um dos mais recente a série Landsat-8 sensor OLI 

(Operational Land Imager),  utilizado para monitoramento do ambiente aquático, como em 

pesquisas realizada por Toniolo (2016) constatou-se os COAs (clorofila-a, sólidos em 

suspensão) presente nas águas do Lago Guaíba (RS). 

Através das imagens de satélite e dos dados coletados com os espectrorradiômetro é 

possível desenvolver modelos bio-óptico, os quais, têm a finalidade de através de cálculo 

estatístico estimar os COAs, presentes na água. Chengfeng et al. (2011) e Rodrigues et al. 

(2016) aplicaram modelos bio-ópticos, por exemplo, segunda derivada, razão de duas bandas 

espectrais, Índice de Clorofila da Diferença Normalizada (NDCI) e Razão de Bandas (TWICE); 

e obtiveram resultados eficazes das faixas espectrais de maior relação com os COAs. 

Apesar dos benefícios do uso de imagens orbitais, espectrorradiômetros e modelos bio-

óptico, existe uma carência em investigações que utilizem essas técnicas em ambientes 

aquáticos no Brasil. Nessa perspectiva, delimitou-se como área dessa pesquisa o reservatório 

da Usina hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros, localizado no Centro-Oeste do Brasil, na 

microrregião de Quirinópolis. 

O reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, encontra-se entre dois municípios no sul 

do estado de Goiás, sendo Caçu com 46% e Cachoeira Alta 54% da área total do território. A 

UHE Barra dos Coqueiros apresenta um reservatório com 25,48 km² e um potencial de 

produção energética de 90 MW (propriedade da Empresa Gerdau Aços Longos S/A) suas obras 

foram iniciadas em 2005 e seu funcionamento em 2010 (NOVELIS, 2005). 

A bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO) (Mapa 1) tem como principal 

curso hídrico o rio Claro, região de intensivo uso da terra, voltado para prática de pecuária e 

produções agrícolas, as quais, durante os períodos de maiores precipitações pluviométricas, 

provocam o carreamento de partículas presentes no solo e fertilizantes para os cursos hídricos, 

resultando em diversos alterações no comportamento espectral das águas (ROCHA et al. 2014; 

PEREIRA et al. 2016; CABRAL e PEREIRA FILHO 2018). 
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Mapa 1- Bacia hidrográfica do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros (GO). 

 

Organização: Própria autora (2018).
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Dessa maneira, a presente pesquisa tem por objetivo geral avaliar a influência dos 

Componentes Opticamentes Ativos no comportamento espectral das águas do reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

Para atingir o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Verificar as interferências das características físicas do uso da terra e cobertura vegetal 

na resposta espectral das águas. 

 Identificar os comprimentos de onda da radiação eletromagnética de maior sensibilidade 

às variáveis limnológicas (clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência da água). 

 Analisar o emprego de técnicas de sensoriamento remoto (análise derivativa, cluster, 

remoção do continuo) para mensuração dos componentes opticamente ativos (COAs). 

 Examinar a função do uso de imagens do Landsat 8, Sensor OLI, de cada banda do 

Landsat 8 - OLI e a respectiva banda do espetro na relação entre o valor de reflectância 

de uma banda OLI individual e a banda do espectro de reflectância bidirecional coletada 

com o espectrorradiômetro, visando estimar os níveis de concentração in situ de 

clorofila -“a”, sólidos em suspensão e transparência da água. 

 

Com finalidade de uma melhor estruturação dessa pesquisa, foram determinados sete 

(7) capítulos, distribuídos conforme apresentado na figura 1, que ressalta desde a importância 

da ciência limnológica e conhecimento da legislação à aplicação de diferentes técnicas para o 

monitoramento do comportamento espectral da água, especialmente no reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros (GO). 
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Figura 1– Fluxograma com a estrutura da dissertação.  

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

Portanto, o desenvolvimento desse estudo encontra-se norteado na necessidade de 

pesquisas que visem monitorar a qualidade hídrica, com uso de instrumentos diversificados, 

como exemplo, a espectrorradiometria, técnica essa de auxílio na mensuração de componentes 

opticamente ativos nas águas. 
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CAPÍTULO I 

A impotância da análise espectral em ambientes aquáticos 

 

Resumo 

O comportamento espectral em ambientes aquáticos, como de uma bacia hidrográfica, 

apresenta a influência das interações físicas e biológicas, que formam esses espaços 

geográficos. Nessa perspectiva, o presente capítulo visa realizar uma revisão de literatura 

integrando as geotecnologias à ciência limnológica e à legislação para o monitoramento das 

influências das bacias hidrográficas em alterações na qualidade hídrica, principalmente no 

comportamento espectral da água. Para concretização deste estudo, foram consultados 

periódicos especializados com obras de importantes autores. Por meio dessa análise, constatou-

se que o comportamento espectral da água é complexo e para sua melhor compreensão são 

indispensáveis conhecimentos que abrangem a legislação vigente, as variáveis limnológicas de 

interferência nos recursos hídricos e, principalmente, as técnicas de interpretação da informação 

espectral da água, que podem ser realizadas com auxílio das geotecnologias, com destaque para 

a espectrorradiômetria de campo. 

  

Palavras Chave: Componentes opticamente ativos. Bacia hidrográfica. Geotecnologias. 

 

1 Introdução 

As bacias hidrográficas são unidades hidrogeomorfológicas da paisagem, com distintas 

formações, dependendo da interação dos meios físicos e biológicos (CASTRO, 2009). 

Conforme Ab’ Saber (1977), o rio, ao construir sua rede de drenagem, forma a bacia 

hidrográfica, delimitada por fronteiras física. Nesse sentido Tundisi e Matsumura Tundisi 

(2008) ressalta que a bacia hidrográfica apresenta várias escalas espaciais, desde pequenas 

bacias de 10, 20 ou 100 a 200 km² até grandes bacias hidrográficas, como a bacia do Prata 

(3.000.000 km²). 

Nas últimas décadas, os cursos hídricos das bacias hidrográficas vêm sendo alterados 

por ações voltadas para produtividade econômica, como por meio da implantação de 

empreendimentos e usinas hidrelétricas, as quais demandam a inundação de grandes extensões 

de terra para construção de reservatórios, provocando, assim, diversos impactos positivos e 

negativos nos ecossistemas aquáticos e terrestres (ROCHA et al. 2015; WATANABE, 2015). 

A instalação de uma Usina hidrelétrica (UHE) é considerado em muitos países como 

sinônimo de desenvolvimento econômico, devido a construção de barragem de cursos hídricos 

contribuir para a geração de emprego, irrigação, distribuição energética para abastecimento da 
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população, entre outros aspectos, que tornam a energia hidroelétrica fundamental para o bem-

estar das sociedades (DERROSSO; ICHIKAWA, 2014). 

No entanto, a construção de reservatórios acarreta também impactos negativos, por 

exemplo, o assoreamento de rios, processo que consiste na deposição de sedimentos no curso 

hídrico, ocasionado, principalmente, pela redução da velocidade da água e aumento da seção 

transversal, o que proporciona a quebra do equilíbrio fluvial em relação à dinâmica de 

transporte no sistema (CARVALHO, 2008; CABRAL et al, 2010). 

Outro impacto ocasionado com a construção de empreendimentos hidráulicos refere-se 

à aceleração do processo de eutrofização dos cursos hídricos, resultado do modelo de uso da 

terra e a não retirada da vegetação no período de enchimento dos reservatórios. Desse modo, as 

vegetações encobertas pelas águas entram em decomposição, alterando a qualidade física, 

química e biológica das águas (ROCHA e CABRAL, 2017). 

Conforme Wachholz (2011), a inserção das barragens em rios afeta as características 

hidrodinâmicas e de qualidade das águas. A medida que o rio avança até a barragem ocorre a 

formação de compartimentos descritas, por Kimmel et al. (1990) em três zonas: rio, transição e 

lago. Nesses compartimentos, as características limnológicas são diferenciadas e influenciadas 

pelos fatores externo e internos. 

Breunig et al. (2017) ressalta que as construções de reservatórios comprometem a 

qualidade hídrica, por isso a importância do constante monitoramento dos níveis de nutrientes, 

sólidos suspensos e outros elementos presentes na água, conhecidos como Componentes 

Opticamente Ativos (COAs), que alteram o comportamento espectral. Assim, o estudo dos 

COAs auxilia na identificação das feições espectrais dos intervalos de comprimento de onda 

com maior ou menor interferência na reflectância da água e consequentemente possibilita a 

obtenção de conclusões importantes sobre a qualidade da água. 

Nesse contexto, nas últimas décadas surgiram importantes pesquisas no Brasil e em 

outros países com finalidade de análise a dinâmica espectral da água, obtendo resultados que 

comprovam que as regiões do espectro eletromagnético da água apresentam feições 

diferenciadas, ocasionadas principalmente pelas concentrações de sólidos suspenso, clorofila-a 

impurezas de produtos químicos, por exemplo, fertilizantes. 

Dessa maneira, objetivo nesse capítulo apresentar uma análise de literatura associando 

as geotecnologias à ciência limnológica e à legislação para o diagnóstico de alterações na 

qualidade hídrica e, consequentemente, no comportamento espectral da água. A justifiativa da 

geração de uma análise, nessa perspectiva, consiste em proporcionar uma melhor compreensão 

do comportamento espectral da água. 
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2.1 Limnologia e a legislação: A base para gestão das águas continentais 

No monitoramento do comportamento espectral da água é essencial o conhecimento 

sobre a limnologia, uma ciência interdisciplinar que integra estudos sobre a temática química, 

biológica, geológica e física das águas encontradas dentro dos continentes (TUNDISI; 

MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

De acordo com Esteves (1988), a limnologia fornece importantes orientações em gestão 

ambiental das águas de ambientes como: rios, lagos e reservatórios. Estudos relacionados à 

Limnologia iniciaram-se no século XVIII, a partir da medição de temperaturas em lagos. De 

acordo com Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), François-Alphonse Forel (1841-1912), 

considerado o pai da limnologia, dedicou grande parte de sua vida ao estudo da biologia, 

química e física do Lago de Genebra, na Suíça, sendo em 1868 ocorreu a criação do termo 

limnologia (estudo dos lagos), nomeação que vem da raiz limné com significado de "lago" e 

logia "o estudo de". 

No Brasil a limnologia ganha destaque científico no século XX, momento do 

desenvolvimento de diversos estudos com aplicações em áreas como a microbiologia, a 

hidrobiologia e pesquisas sobre processos sazonais, sendo esse último voltado para 

compreensão da interação entre ciclos climáticos, hidrológicos e a produtividade primária 

planctônica e os ciclos biogeoquímicos. É também durante o século XX que a limnologia se 

volta para o estudo do ecossistema aquático, como um conjunto funcional dos componentes 

(TUNDISI, 1977. TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

O desenvolvimento científico da limnologia intensificou-se nos últimos anos, e ocorreu, 

simultaneamente, a compreensão de que os sistemas continentais estão submetidos a impactos 

ambientais a partir das bacias hidrográficas (TUNDISI, 2005). Desse modo, a limnologia 

apresenta diversos princípios para monitoramento da qualidade das águas com base em análises 

de suas características físicas, químicas e biológicas, fatores que a torna fundamental para 

desenvolvimentos de medidas que visam gerenciamento dos recursos hídricos. 

De acordo com Tundisi (p.103, 2005), “os usos múltiplos e os impactos nos recursos 

hídricos do Brasil são de variada magnitude e distribuição pelo país. Eles se devem em parte à 

urbanização e aos usos agrícolas e industriais”. Devido às alterações ocasionadas pelas ações 

humanas, foram aprovadas diversas leis, no Brasil e em outros países, para a gestão territorial 

e ambiental das águas. De acordo com Carvalho et al. (2008), a partir de 1964, durante o regime 

militar no Brasil, ocorreu a centralização da gestão dos recursos hídricos e a hegemonia do setor 

elétrico, deixando de lado a questão dos usos múltiplos e da qualidade das águas. 
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No ano de 1972, durante a conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre 

o Meio Ambiente (United Nations Conference on the Human Environment), também conhecida 

como Conferência de Estocolmo, ocorreu a primeira grande reunião mundial de chefes de 

estados para discussão da necessidade de medidas para a proteção dos recursos naturais, como 

a água, que é ressaltada como questão fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento 

econômico das sociedades de todos os países (DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA 

ONU, 1972). 

Um marco histórico na legislação brasileira ocorreu com a constituição de 1988, a qual 

instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), que definiu 

critérios de outorga de direitos para seu uso (BRASIL, 1988). Outro importante momento 

aconteceu com a aprovação da Lei nº 9.433 de 1997, que tornou a bacia hidrográfica como 

unidade territorial básica de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

reconheceu a água como um bem econômico, de conflitos entre os múltiplos interesses e usos 

(BRASIL, 1997). 

Em 20 de junho de 2000, aprovou-se, no Congresso Nacional, o projeto de lei de criação 

da Agência Nacional de Águas (ANA), resultando na lei nº 9.884. A ANA é vinculada ao 

ministério do meio ambiente, tem autonomia administrativa e financeira, sendo um de seus 

principais objetivos disciplinar a utilização dos recursos hídricos do Brasil de forma evitar a 

poluição e o desperdício (BRASIL, 2000). 

No ano de 2005, ocorreu a aprovação da Resolução nº 357/CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), a qual estabelece diretrizes para classificação das águas, para 

lançamento de efluentes, além de determinar padrões para os indicadores da qualidade hídrica, 

como para concentração de clorofila-a, densidade de cianobactérias, totais de sólidos suspensos, 

turbidez, transparência da água, entre outros (BRASIL, 2005). 

Em 2009, entra em vigor a Lei nº 13.542, sancionada pelo Governo do Estado de São 

Paulo, que altera o nome de CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) 

para Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mantendo a função de órgão fiscalizador 

e licenciador de atividades consideradas potencialmente poluidoras e passa, também, a impor 

penalidades para os infratores da legislação sobre o uso e ocupação do solo em áreas de proteção 

de mananciais (CETESB, 2009). 

Em 2012, é aprovada o Código Florestal Brasileiro nº12.651, que dispões sobre Áreas 

de Preservação Permanente (APP), estabelecendo normas para exploração florestal e 

manutenção do equilíbrio ambiental.  
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Outro importante meio na gestão das águas ocorreu com as implantações dos comitês 

de bacias hidrográficas, os quais reúnem representantes de usuários das águas da sociedade civil 

e do governo para discussão e decisão dos usos dos recursos hídricos. 

No Brasil, existem diversos comitês de bacias hidrográficas, por exemplo, o do rio 

Paranaíba, que, durante o período de 2010 a 2013, subsidiou a elaboração do “Plano de 

Recursos Hídricos e do Enquadramento dos Corpos Hídricos Superficiais da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paranaíba (PRH Paranaíba)”, no qual subdividiu à bacia hidrográfica em dez Unidades 

de Gestão Hídrica (UGH), definidas em conjunto com os órgãos gestores de recursos hídricos 

das quatro unidades da federação, que abrangem a bacia do Rio Paranaíba, Distrito Federal, 

Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, conforme ressaltado na figura 2 (PRH, 2013).  

O estado de Goiás adotou como uma de suas UGH os rios Claro, Verde, Correntes e 

Aporé ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba, região caracterizada pelo desmatamento do 

bioma Cerrado e Mata Atlântica, em função da expansão de atividades antrópicas, como a 

instalação de usinas hidrelétricas e atividades agrícolas (PRH, 2013). 

 

Figura 2-Localização das Unidades de Gestão Hídrica (UGH) na Bacia hidrográfica do Rio 

Paranaíba. 

 

 
 

Fonte: PRH-PARAÍBA (2013). 

 

O PRH da bacia hidrográfica do Paranaíba, assim como os gerados para outras regiões, 

representa um dos meios de realização das estratégias de gestão ambiental, principalmente em 
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aspectos de intervenções à poluição hídrica, degradação da flora e fauna, além de auxiliar o uso 

sustentável dos recursos hídricos, contribuindo, juntamente com outras ações, para identificar 

e ressaltar soluções de alterações da qualidade da água. 

 

2.3 Técnicas de extração da informação espectral da água com auxílio de geotecnologias 

e sensoriamento remoto 

 

Na literatura clássica existem diversas definições para as técnicas de sensoriamento 

remoto, enfatizando, principalmente, os termos de distância, como captação de informação sem 

contato físico, que de fato estão associados à sua fundamentação. Mas, de alguma forma, 

acabam ofuscando os conceitos principais aos usuários da técnica de sensoriamento remoto, 

como os relacionados aos processos de interação entre a radiação eletromagnética e os objetos, 

conhecidos como “alvos” terrestres, que incluem os diversos recursos naturais, como a água, 

os solos, as rochas, a vegetação, dentre outros (PONZONI, et al. 2012). 

Uma das técnicas utilizadas para a detecção da energia que interage com os objetos 

(alvos) é a espectrorradiometria, que apresenta como principal instrumento o 

espectrorradiômetro, equipamento que captura a radiação refletida pelos alvos terrestres em 

diferentes comprimentos de onda, de maneira que se possa medir a resposta do alvo quase de 

maneira contínua ao longo do espectro eletromagnético (NOVO, 2010; CORAZZA, 2013). 

Dentre os espectrorradiometros disponíveis no comércio destaca-se o Spectron SE 590 

e o Analytical Spectral Device (ASD) FieldSpec, instrumentos que apresentam unidades 

detectoras que transformam o fluxo de radiação eletromagnética em carga elétrica, processo 

realizado de modo proporcional à quantidade de energia incidente. 

Conforme Steffen (1996), o espectrorradiômetro SPECTRON SE 590 apresenta duas 

unidades detectoras, das quais uma é apontada para a placa de referência (podendo ser de 

Sulfato de bário- BaSO4 ou Spectron) e a outra é direcionada para a água, sob um ângulo de 

45º graus. Nessa segunda unidade detectora é instalado um filtro polarizador orientado de forma 

a minimizar a amplitude da radiância do céu, especialmente a refletida pela superfície da água 

na direção do radiômetro, conforme destacado na figura 3 (STEFFEN, 1996). 
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Figura 3- O Sistema ME-1 Embarcado. 

 

 

Fonte: STEFFEN, C. A. (1996). 

 

O espectrorradiômetro FieldSpec® Hand Held corresponde a um modelo com 

configurações mais avançadas (figura 4), sendo inicialmente aplicado à otimização e, em 

seguida, a calibração do espectroradiômetro, apontando o detector para uma placa de referência 

denominada Spectron, que possui um perfil de reflectância extremamente lambertiana (100% 

de reflectância). 

 

Figura 4 – Fisionomia do aparelho espectrorradiômetro (Modelo FieldSpec® Hand Held) de 

campo sobre a embarcação. 

 

Fonte: Própria autora (2018). 
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Para Meneses (2001), a energia radiante medida por um espectrorradiômetro define-se 

como reflectância. Corazza (2013) aponta que a medida de reflectância pode ser expressa 

graficamente, em porcentagem na forma de curvas, denominadas de espectros de reflectância, 

as quais representam a resposta espectral do alvo. 

O estudo do comportamento espectral dos alvos é realizado por meio de métodos 

experimentais de laboratório e campo, sendo que a grandeza radiométrica utilizada é uma 

medida que estima a reflectância, no entanto, é fundamental ressaltar que o fluxo radiante, ao 

interagir com um objeto da superfície terrestre apresenta a tendência de ser totalmente ou 

parcialmente refletido, conforme equação de Novo (2010): 

 (1) 

𝑝 =
r

𝑖

 

Onde  

p= refere à refletância. 

r = fluxo radiante incidente. 

i = fluxo radiante refletido. 

 

Novo (2010) afirma que, na prática, os fluxos considerados na determinação da reflexão 

estão contidos em dois ângulos sólidos, os quais são envolvidos na determinação da reflectância 

e denominada de reflectância bidirecional, que é a razão entre radiância (La) da amostra e a 

área de uma superfície lambertiana ideal (Lr) nas mesmas condições de iluminação e 

observação. 

No processo de aquisição dos espectros de reflectância é essencial a verificação das 

condições do tempo, sendo necessário sol e superfície da água sem ondas para possibilitar uma 

avaliação dos dados com seus valores absolutos. Essa realidade é oposta em ambientes com 

presença de vento e céu nublado, devido o vento minimizar o albedo1, enquanto o céu nublado 

aumenta o albedo (PEREIRA FILHO, 2013). 

De acordo com Cabral et al. (2003), os estudos de comportamento espectral da água 

podem ser baseados na aquisição simultânea de dados espectroradiométricos e dados in situ de 

parâmetros de qualidade da água, correspondendo, principalmente, na faixa espectral entre 350 

nm e 700 nm, região essa da Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR). De um modo geral, a 

                                                 
1 A fração de energia refletida por uma superfície em relação ao total de energia nela incidente (expresso 

em percentagem) é conhecida como albedo. 
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reflectância da água limpa diminui com o aumento dos comprimentos de onda, o que revela 

maior reflectância na região do visível, mais especificamente nos comprimentos de onda entre 

o azul e verde, decrescendo gradualmente na direção do infravermelho, o que torna a região do 

espectro do visível de essencial importância em estudos de qualidade da água (ROBERT et al. 

1995; apud CABRAL et al. 2003). 

Para Barbosa (2005), as medidas espectrorradiométricas de reflectância, realizadas in 

situ, descrevem, com maior fidelidade, a água e seus constituintes opticamente ativos do que as 

imagens de satélite, pela menor influência dos efeitos atmosféricos e de escala. No entanto, uma 

das grandes dificuldades do uso dos espectrorradiometros, no Brasil, refere-se aos seus os 

elevados valores financeiros, dessa forma, são poucas instituições privadas ou públicas que 

possuem o instrumento, dificultando, assim, o desenvolvimento de pesquisas que utilizam esses 

instrumentos, tornando importante a adoção de outras técnicas, como as imagens orbitais, as 

quais apresentam vantagens e limitações 

Rudorff et. al. (2007) apontam que os obstáculos do uso das imagens orbitais estão 

relacionados às características dos instrumentos em termos de resoluções espaciais, espectrais 

e radiométricas, além das dificuldades metodológicas de isolar o componente da reflectância 

da água, que traz a informação sobre os COAs dos demais fluxos de radiação detectados pelos 

sensores e os efeitos de misturas espectrais que ocorrem entre os COAs. 

Yang e Anderson (2016) ressaltam a importância do avanço tecnológico para auxiliar 

na estimativa dos Componentes Opticamente Ativos (Clorofila-a, sólidos em suspenção, entre 

outros), por exemplo, com o início do funcionamento do satélite Landsat-8 OLI, possibilitou, 

através da resolução espectral (30 m) uma melhor analise da dinâmica dos cursos hídricos. 

Outra importante fase no estudo do comportamento espectral da água corresponde a 

interpretação das curvas de reflectância, processo que deve ser realizado por seus usuários 

através das técnicas de análise da informação espectral, como exemplificado no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Síntese das principais funções das técnicas espectrais. 

Técnica Função principal Autores principais, que 

aplicaram a técnica ou a 

desenvolveram 

  

Média Móvel Suavização das curvas de 

reflectância, ocassionadas por ruído.  

Watanabe (2010), Corazza 

(2010), entre outros. 

Correlogramas Geração da correlação entre as 

variáveis limnológicas e a 

reflectância espectral em formas de 

Watanabe (2010). 

Tretin (2009). 

Corazza (2010). 

Watanabe (2010). 
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gráficos, correlogramas, tabelas, 

entre outros. 

 

Analise Cluster ou de 

agrupamento. 

Seleciona aspectos similares entre as 

variáveis. 

Liden (2009).  

Derivada Representa um cálculo matemático, 

que evidencia mudanças bruscas 

entre os níveis de reflectância e os 

comprimentos de onda (nm), 

podendo ser realizada a primeira 

derivada para realçar as feiçoes de 

clorofila-a sólidos em suspensão e a 

segunda derivada para realçar os 

efeitos apenas de clorofila-a.   

Goodin (1993) . 

Rudorff et al. (2007). 

Watanabe et al. (2010). 

Le Chengfeng et al., (2011).  

 

Remoção do 

Contínuo 

Processo de isolamento de bandas de 

absorção, específicas dos espectros 

de reflectância e acentuação das 

feições de interesse em um estudo. 

Clark e Rough (1984), criadores 

da técnica. 

Breunig et al. (2007). 

 Organização: Própria autora (2018). 

 

Diferentes pesquisadores utilizam as técnicas de análise da informação espectral em 

ambientes aquáticos, de modo a ressaltar sua importância para uma interpretação dos fatores 

presente no curso hídrico, como os COAs de interferência na curva de reflectância na água. As 

técnicas de análise espectral, também, auxiliam na geração de modelos bio-ópticos para estimar 

variáveis como a clorofila, sólidos em suspensão e outras de constante atuação na dinâmica 

aquática. 

 

2.2 As interações entre reflectância espectral e os componentes opticamentes ativos 

(COAs) 

A compreensão da dinâmica física e biológica de áreas de reservatório de usinas 

hidrelétricas é um processo complexo, devido às interferências diretas dos Componentes 

Opticamente Ativos (COAs), representado pelas variáveis limnológicas (como exemplo; 

clorofila-a, sólidos em suspensão, matéria orgânica, etc.), as quais interferem na absorção e 

espalhamento da radiação solar em determinadas comprimentos de ondas eletromagnéticas que 

atingem a superfície da água (NOVO, 2010). 

Os diversos comprimentos de onda formam o espectro eletromagnético, o qual apresenta 

regiões espectrais específicas, variando desde os comprimentos de onda muito curtos, como os 

raios cósmicos, até as de baixa frequência e maiores comprimentos de ondas, como as de rádio 

(figura 5). 
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Figura 5- Espectro Eletromagnético: Principais regiões. 
 

 

Fonte: INPE (2011). 

 

O sol é a principal fonte de radiação eletromagnética, as reações geradas no seu interior 

se propaga na forma de ondas e fótons, partículas de luz emitidas pela radiação solar e alterada 

ao atingir a atmosfera e seus componentes terrestres (NOVO, 2010). 

Tundisi e Matsumura Tundisi (2008) apontam que a radiação solar ao atingir o topo da 

atmosfera (processo esse denominado constante solar) tem sua intensidade alterada pelo 

processo de espalhamento das moléculas de ar e por meio da absorção pelo vapor d’água (H2O), 

Ozônio (O3), Dióxido de Carbôno (CO2) e elementos presentes na atmosfera. Nessas regiões, a 

atmosfera barra quase toda radiação antes de sua interação com a superfície terrestre, entre essas 

barreiras de absorção encontram-se regiões relativamente transparentes, conhecidas como 

janelas atmosféricas (NOVO, 2010). 

As principais regiões do espectro eletromagnético, para estudos do comportamento 

espectral da água, encontram-se na região do visível2 e infravermelho próximo (400 nm a 900 

nm). Nesse sentido, Martins (p.29, 2015) afirma que “corpos d’água diferentemente da 

                                                 
2 Região visível, geralmente é utilizada para referir a faixa espectral a qual o olho humano é sensível. 
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vegetação e dos solos, apresentam maiores valores de reflectância dentro da faixa do visível 

absorvendo totalmente a Radiação eletromagnética (REM) para comprimento de onda acima 

dessa faixa”. 

Desse modo, quando a energia emitida pela radiação solar incide sobre a água, uma 

parte é refletida, outra espalhada em todas as direções do meio incidente, e uma determinada 

porção é transmitida por meio da interface entre os dois meios, sendo, geralmente, essa energia 

absorvida e reemitida por processos termais, eletrônicos e/ou dissipada na forma de calor 

(NOVO, 2010). 

De acordo com Wachholz (2011) a reflectância da água pode ser registrada por sensores 

remotos e suas feições espectrais representam o grau de participação das propriedades 

limnológicas. Na figura 6 é destacado algumas das principais interações da radiação 

eletromagnética em ambientes aquáticos, ressaltando os processos de absorção e reflectância 

da radiação solar, fundamentais para os organismos produtores realizarem a conversão da 

energia luminosa pela fotossíntese. No entanto, é importante ressaltar que a “intensidade da 

radiação que chega à superfície de lagos, oceanos e continentes variam com a latitude, estação 

do ano, hora do dia e o estado da cobertura de nuvens” (p.65, TUNDISI, MATSUMURA 

TUNDISI, 2008,). 

Figura 6- Processo de interação da radiação eletromagnética em ambientes aquáticos. 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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O fitoplâncton 3 , por meio dos pigmentos fotossintetizantes, representam um dos 

principais constituintes responsáveis pela absorção da luz no meio aquático. Em função dos 

elementos utilizados para a fotossíntese, as propriedades de absorção influenciam na 

diminuição da reflectância da água na região do azul, passando o máximo no verde e um 

aumento da energia refletida no vermelho, devido à fluorescência de clorofila-a (DEKKER, 

1993; NOVO, 2001; BARBOSA, 2005; WACHHOLZ, 2011). 

Nesse sentido, os pigmentos presentes no fitoplâncton, como a clorofila4, causam a 

absorção seletiva da radiação eletromagnética que adentra na água. De acordo Streit et al. 

(2005), as clorofilas são moléculas formadas por complexos derivados da porfirina, tendo como 

átomo central o Mg (Magnésio). Streit et al. (2005) aponta que uma das principais 

características químicas que difere a clorofila-ade seus pigmentos acessórios, como clorofila 

“b”, referre a clorofila-a apresentar o anel de porfirina do grupo metil (-CH3) no C-3 e um grupo 

aldeído (-CHO), que substitui o grupo metil-CH3, conforme destacado na figura 7. 

 

Figura 7- Estrutura química da Clorofila-a (Chl-a) e Clorofila “b” (Chl-b). 

 

 
 

Fonte: STREIT et al., (2005). 

 

                                                 
3 O fitoplâncton é um grupo heterogêneo, composto principalmente por algas fotossintetizantes (com 

principais grupos: Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Chrysophyta e Pyrrophyta), que se distribui 

por grande parte dos ambientes aquático (CORAZZA, 2010; WACHHOLZ, 2007). 
4 A clorofila é um dos pigmentos fotossintetizantes, que encontram nas células das plantas (CORAZZA, 

2010). 
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Conforme Zhou et al. (2013) a Clorofila-a (Chl-a) é encontrada em todos os grupos de 

algas em sistemas marinhos e de água doce, sendo sua concentração utilizada para identificar a 

proliferação de cianobactérias, além disso, a estimativa de Chl-a possibilita uma melhor 

compreensão sobre o índice do estado trófico e a qualidade hídrica. 

Domingues et al. (2011) desenvolveram pesquisas com finalidade de correlacionar os 

níveis de Chl-a com o comportamento espectral da água no Reservatório Rodolfo Costa e Silva 

(RS), obtendo dados para 11 estações amostrais, em 13 de janeiro de 2010. O estudo revelou 

que as curvas de reflectância apresentavam um padrão semelhante, caracterizado por 

decréscimo na banda espectral do azul e do vermelho e um aumento na banda espectral do 

verde, causada pelas altas concentrações de clorofila-a. 

Outro aspecto nítido, na pesquisa de Domingues et al. (2011) refere-se às feições 

características da ficocianina5 nas bandas entre 625 nm - 630 nm, explicadas pelas elevadas 

concentrações de gêneros potencialmente tóxicos de cianobactérias identificadas no mesmo 

período, conforme apresentado na figura 8. 

 

Figura 8- Espectros de reflectância da água, reservatório Rodolfo Costa e Silva (RS). 

 

 
 

Fonte: Domingues et al. (2011). Obs: Setas indicam as bandas de absorção (ABS) e picos de 

reflectância para pigmentos Chl-a e ficocianina. 

 

                                                 
5  Ficocianina- Pigmento presente nas cianobactérias e em elevadas concentrações representa a 

eutrofização das águas (CORAZZA, 2010). 
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Em estudos desenvolvidos por Santos (2012), nas águas do reservatório Passo Real 

(RS), durante outubro de 2009 e março de 2010, constatou-se um gradual aumento da 

reflectância na faixa do verde, especificamente na banda de 585 nm, em outubro de 2009 e 575 

nm em março de 2010. 

Watanabe et al. (2015) com auxílio de técnicas de espectrorradiometria e imagens do 

Landsat-8 OLI, avaliou a concentração de Clorofila-a do Estado Trófico (IET) no Reservatório 

da UHE Barra Bonita (SP), durante campos realizados em maio de 2014 (figura 9-a) e outubro 

de 2014 (figura 9-b), período esse verificado um pico de reflexão na região verde e uma 

absorção acentuada na faixa espectral entre 620 nm a 630 nm, associada a presença de 

ficocianina. 

 

Figura 9 - Espectros de reflectância (Rrs) nos comprimentos de onda de 400 nm a 900 nm; (a) 

– Campo: 05 a 09 de maio de 2014, (b) - 13 a 16 de outubro de 2014. Reservatório da UHE 

Barra Bonita (SP). 

 

 
 

Fonte: WATANABE et al,. (2015). 

 

Em pesquisas realizadas por Zhou et al. (2013) no lago Dianshan, o maior lago de 

Xangai, uma metrópole no leste da China, detectaram uma reflectância da água em nível 

relativamente reduzido na faixa azul (400 nm - 495 nm), uma gradativa elevação na gama verde 

(495 nm -570 nm) e um pico de reflectância em torno de 650 nm, gerada pela elevada 

concentração de cianobactérias. 

Para Zhou et al. (2013) o comportamento espectral nas aguas do Lago Dianshan (China), 

caracterizam-se por um aumento gradual da reflectância entre 690 nm e 715 nm, explicada pela 

alta concentração de Chl-a na região NIR (Infravermelho próximo) e o canal de reflectância 

realçado na faixa de 730 nm, provocado pela forte absorção de água pura (figura 10). 
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Figura 10- Espectros de reflectância das águas do Lago Dianshan (China). 

 

Fonte: ZHOU et al. (2013). 

 

Outro componente opticamente ativo de interferência direta na água corresponde a 

Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS)6. De acordo com Kirk (2011), ambientes com 

elevadas CSS são capazes de uma maior reflectância nos comprimentos de onda do vermelho 

o inverso ocorre em ambientes com altas concentrações de organismos fotossintetizantes, 

ascendendo um decréscimo na reflectância nas faixas do vermelho (630-700 nm) e azul (400-

515 nm), devido à absorção de clorofila, tendo seus picos de reflectância na faixa do verde 

(515-600 nm) (WACHHOLZ, 2011; WATANABE, 2012). 

Le Chengfeng et al. (2011) desenvolveram uma pesquisa para estimar clorofila-am 

ambientes complexos de águas extremamente turvas e com elevados níveis de Concentração de 

Sólidos em Suspensão (CSS), em três ambiente áquatico; Lago Taihu, com 75 pontos de 

amostragem, Lago Chaohu, com 32 pontos e no Reservatório de Três Gargantas, 20 pontos, 

localizados na China, sendo as campanhas de campo ocorreram em: 2005-2009 no lago Taihu 

(figura 11 A-B), e em Lago Chaohu e Três Gargantas ocorreram no ano de 2009. 

A figura 11-C evidencia o pico de reflectância na região NIR, que é comparável ao da 

região verde para a maioria das amostras. Na figura 11-D ambas as características foram 

indistintas nos espectros de reflectância. A pesquisa de Chengfeng Le et al. (2011) demonstra 

que águas com influência de CSS e clorofila-a apresentam uma ascensão da reflectância em 

todos os comprimentos de onda, com picos nas faixas do verde e vermelho. 

 

                                                 
6 CSS, corresponde os sólidos inorgânicos (minerais de silte, argila, sílica e coloides) e orgânicos (exemplo 

fitoplâncton, zooplâncton e as substâncias húmicas), com um diâmetro superior a 0,45 μm, podendo ser carreados 

de ambientes terrestres para os cursos hídricos através de diferentes processos, como a chuva, vento, entre outros. 

(ESTEVES, 2011). 
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Figura 11 – A e B – Espectros de Reflectância obtidos na China. A e B- lago Taihu, 

respectivamente em 2005 e 2009. C - Lago Chaohu em 2009 e D - Reservatório de Três 

Gargantas em 2009. 

 

 
 

Fonte: Le CHENGFENG et al. (2011). 

 

Desse modo, a reflectância espectral da água, correlacionada com sua transparência, 

pode ser mesurada utilizando o disco de Secchi, instrumento que utiliza um método simples, 

capaz de determinar o limite da zona eufótica. Conforme estudos desenvolvidos por Peixoto et 

al. (2011), nas águas do Reservatório Passo Real (RS), durante dois campos ocorrido em 04 de 

julho e 28 de outubro de 2009, em 31 pontos de amostragem, constatou-se que o satélite 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) apresenta correlação com a 

transparência da água obtida in situ com valores superiores a 0,5 metros. 

Nesse contexto, são notórias as pesquisas sobre comportamento espectral das águas em 

diferentes regiões do Brasil e de outros países. No entanto, para determinados ambientes 

aquáticos permanece uma carência, como para a região do centro-oeste brasileiro, ainda com 

poucas pesquisas, destacando a desenvolvida por Queiroz Júnior (2015), com campos 

realizados em 01 de agosto de 2014 e 27 de janeiro de 2015, correlacionando variáveis 

limnológicas (clorofila-a e sólidos em suspensão) com a reflectância espectral dos 

compartimentos aquáticos do reservatório da Usina hidrelétrica (UHE) Caçu, localizada no sul 

do estado de Goiás. 

Portanto, é fundamental a ampliação de pesquisas sobre a influência dos Componentes 

Opticamente Ativos (COAs) na água, como a clorofila-a, concentração de sólidos em suspenção 

e outros, empregando, além de espectrorradiometria de campo, a utilização de imagem de 



42 

 

sensores remotos e técnicas para extração das informações sobre os espectros de reflectância, 

alternativas essas de maior possibilidade de compreensão dos fatores de influência na dinâmica 

aquática. 

 

2. 4 Uso de modelos bio-ópticos na estimativa dos componentes opticamente ativos  

Os modelos bio-ópticos surgiram em estudos voltados para águas oceânicas (conhecidas 

como de caso 1), considerando os comprimentos de onda na faixa do azul (440 nm) e verde 

(550 nm) (MOREL; PRIEUR, 1977). No entanto, em pesquisas relacionadas em águas 

continentais (também denominadas de Caso 2) essas regiões espectrais não são adequadas, 

devido aos efeitos de absorção dos COAs na água, como a Chl-a, sólidos suspensos e matéria 

orgânica. (LE CHENGFENG et al. 2011). 

Desse modo, é evidente que muitas substâncias afetam as propriedades ópticas das águas 

continentais, sendo que um modelo bio-óptico é capaz de explicar a concentração de substâncias 

para a água de um determinado local, mas não a variedade de substâncias encontradas em 

diferentes regiões do mundo, fato que torna fundamental que os modelos bio-ópticos sejam 

desenvolvidos ou adaptados de acordo com as características específicas de cada ambiente 

aquático (LE CHENGFENG et al. 2009; 2011). 

Zhou (2013) e Rodrigues et al. (2016) apontam que, para os modelos bio-ópticos serem 

aplicados em águas continentais de forma mais consistente, é fundamental a utilização das 

faixas espectrais associadas à banda de absorção da clorofila-a. Nesse sentido, Le Chengfeng 

et al. (2009; 2011) ressaltam diversos algoritmos desenvolvidas para estimar a Chl-a em 

diferentes ambientes aquáticos, sendo que a variável amplamente utilizada é a relação entre a 

reflectância do pico NIR (Infravermelho próximo) e a reflectância perto de 675 nm, que 

representa o pico de absorção na faixa do vermelho. 

Gitelson et al. (2008) desenvolveram e validaram um algoritmo semi-analítico para a 

estimativa de Chl-a em águas turvas esse algoritmo requer reflexão em três bandas espectrais, 

λ1, λ2 e λ3, na forma: [Rrs-1 (λ1) -Rrs-1 (λ2)] * Rrs (λ3)]. A primeira banda λ1 é altamente 

sensível à absorção de fitoplâncton; a segunda banda λ2 minimiza o efeito da absorção de 

sedimentos suspensos, absorção de matéria dissolvida e absorção de água pura e a retrodifusão 

de sedimentos em suspensão é minimizada pela terceira faixa λ3, sendo que o algoritmo de três 

bandas, baseado nesses pressupostos pode ser expresso conforme a equação (2): 

 (2) 

[𝑅𝑟𝑠 − 1(𝜆1)  − 𝑅𝑟𝑠 − 1 (𝜆2)] ∗  𝑅𝑟𝑠 (𝜆3) = [𝑎𝑐ℎ𝑙𝑎(𝜆1) + 𝑎𝑤(𝜆1) − 𝑎𝑤(𝜆2)]/ 𝑎𝑤(𝜆3)  
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Onde: Rrs = Reflectância em sensoriamento remoto  𝜆 = Comprimento de onda (nm). 

𝑎𝑐ℎ𝑙𝑎 = Clorofila-a 

Um algoritmo de quatro bandas, desenvolvido por Le Chengfeng et al. (2009), tendo em 

conta a absorção de sedimentos suspensos na banda λ3. O algoritmo substitui o termo Rrs (λ3) 

no algoritmo de três bandas por [Rrs-1 (λ4) -Rrs-1 (λ3)]
-1, onde: a posição de λ3 pode ser igual à 

de λ2, conforme a equação (3): 

(3) 

[𝑅𝑟𝑠 − 1(𝜆1)– 𝑅𝑟𝑠 − 1(𝜆2)] [𝑅𝑟𝑠 − 1(𝜆4)– 𝑅𝑟𝑠 − 1(𝜆3) ] − 1 

=  (𝑎𝑐ℎ𝑙𝑎(𝜆1)  +  𝑎𝑤(𝜆1) − 𝑎𝑤(𝜆2) ] ÷ [𝑎𝑤(𝜆4) − 𝑎𝑤(𝜆3)] 

 

Le Chengfeng et al. (2011) compara a equação 3 com a 4, verificando que o último 

modelo remove a absorção e retrodifusão de sólidos suspensos na região NIR, o que 

proporcionou ao algoritmo de quatro bandas melhores resultados que em relação ao algoritmo 

de três bandas em águas altamente turvas no Lago Taihu (China). 

Na pesquisa realizada por Le Chengfeng et al. (2011) é também desenvolvido um 

modelo bio-óptico com base nos algoritmos semi-analíticos (algoritmo de três e quatro bandas) 

para estimar Chl-a usando quatro conjuntos de dados independentes, coletados durante os 

períodos de 2006 a 2009, no Lago Taihu, Lago Chaohu e Reservatório de Três Gargantas, 

localizados na China. A técnica de classificação óptica da reflectância é realizada com base em 

3 bandas, sendo representada por:  

 Rrs (G) representa a reflectância máxima no intervalo verde e (G) localização 

desse pico, que pode variar de 550 nm a 580 nm, dependendo da concentração 

de sedimento em suspensão. 

 Rrs (650) é a reflectância na banda de 650 nm. 

  Rrs (NIR) é o pico de reflectância na região do infravermelho próximo e indica 

a localização das faixas de pico de 690 a 715 nm, dependendo da concentração 

de clorofila. 

A partir dessas três bandas, Le Chengfeng et al. (2011) realizou o cálculo para (S1), que 

representa a inclinação entre Rrs (G) e Rrs (650), e para (S2), que refere as faixas de inclinação 

entre Rrs (650) e Rrs (NIR), conforme destacado respectivamente nas equações 4 e 5. 

(4) 

𝑆1 =  [𝑅𝑟𝑠(𝐺) − 𝑅𝑟𝑠(650)]/ (𝐺 − 650) 
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(5) 

𝑆2 =   𝑅𝑟𝑠(650) − 𝑅𝑟𝑠(𝑁𝐼𝑅)/ (650 − 𝑁𝐼𝑅) 

Le Chengfeng et al. (2011), com base nas bandas do algoritmo de três e quatro bandas, 

realizou o erro padrão resultante da estimativa de Clorofila-a(STE) para um conjunto de dados 

na faixa espectral de 400 nm a 750 nm, conforme a equação (6); 

(6) 

𝑆𝑇𝐸 = [∑`(𝐶ℎ𝑙𝑎𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖– 𝐶ℎ𝑙𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑, 𝑖)2/(𝑁 − 2)]0.5 

Onde; Chlameasurement é a concentração de clorofila-a, medida em laboratório, Chlapredicted 

representa concentração de clorofila predefinida a partir de modelos, i é o comprimento de onda, 

e N-2 representa os graus de autonomia (LE CHENGFENG et al. 2011). 

Com base nos resultados obtidos na pesquisa de Le Chengfeng et al. (2011) constatou-

se que os modelos bio-ópticos têm um bom desempenho na estimativa de Chl-a em águas 

eutróficas altamente turvas e produtivas, mas não foram satisfatórios para estimativa de Chl-a 

em níveis baixos, especialmente inferior a 30 mg m-3. Para minimizar os erros na estimativa de 

Chl-a, Le Chengfeng et al. (2011) realizaram a técnica de reclassificação óptica, por meio da 

qual, as amostras de Chl-a menores que 30 mg m-3, apresentaram uma diminuição da média de 

erro para o algoritmo de três bandas de 59,3% para 20,8% e para o algoritmo de quatro bandas 

de 49,3% para 19,6%. 

Rodrigues et AL (2016) e Le Chengfeng et al (2011) apresentaram uma variedade de 

métodos existentes para avaliar a estimativa da concentração de Chl-a em águas continentais. 

Em pesquisas de Rodrigues et al. (2016), foram selecionadas as áreas dos reservatórios de Barra 

Bonita (BB) e de Nova Avanhandava (NAV), localizados, respectivamente, no médio e baixo 

curso do rio Tietê, estado de São Paulo (Brasil). Os dados coletados corresponderam à 

radiométricos e limnológicos, durante o período de 28 de abril a 02 de maio de 2014, em 20 

pontos no reservatório de NAV, e em 05 e 09 de maio de 2014, ocorreram a coleta de dados em 

19 pontos do reservatório BB. 

Rodrigues et al. (2016) aplicaram modelos empíricos de 1ª (1D) e 2ª (2D) derivada e, 

em seguida, foram comparados aos modelos de duas (2BD) e três (3BD) bandas, baseados em 

Gordon e Morel (1983) e Gitelson et al. (2007). Outros modelos utilizados por Rodrigues et al. 

(2016) referem o Índice de Clorofila por Diferença Normalizada (NDCI) e a Razão de Bandas, 

nomeado TWICE, desenvolvido com auxílio da ferramenta online ICE (Interactive 

Correlogram Environment) de Ogashawara et al. (2014), que gera um correlograma 
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bidimensional entre uma variável dependente (concentração de Chl-a) e variáveis 

independentes (Reflectância- Rrs). 

Rodrigues et al. (2016) identificaram que o modelo com menor erro associado a 

estimativa de clorofila-a, no reservatório de NAV, corresponde ao TWICE, com ajuste linear 

(RMSE = 2,89 μg/L; ε = 46,48% e δ = 0,45), enquanto que o modelo de 2BD com ajuste 

polinomial (RMSE = 37,49 μg/L; ε = 42,36% e δ = -1,97) representou melhores resultados no 

reservatório BB. 

No estudo de Rodrigues et al. (2016), apesar dos modelos de 1D e 2D terem 

apresentado melhores resultados na calibração para o reservatório de NAV, a validação mostrou 

resultados opostos e, em contrapartida, os modelos 2BD e 3BD com ajuste linear, após 

validação, apresentaram resultados melhores para a estimativa da concentração de Chl-a para 

Nav, e os mesmos modelos com ajuste polinomial para BB, indicando que os modelos podem 

ser aplicados nos dois reservatórios. 

Nesse sentido, a aplicação de modelos bio-ópticos são fundamentais na verificação das 

principais informações presentes no espectro de reflectância da água, além de ser um meio de 

apresentar de forma mais eficaz a estimativa de clorofila-a ou de outros COAs. No entanto, é 

essencial que os modelos bio-ópticos, ao serem desenvolvidos ou baseados em outro já 

existente, sejam adaptados para as características específicas de cada ambiente. 

 

3 Considerações  

Nesse capítulo ressaltou-se a importância da integração das geotecnologias com a 

legislação e à ciência limnológica, processo fundamental para monitoramento e fiscalização dos 

limites de clorofila-a, sólidos em suspensão, entre outros Componentes Opticamente Ativos 

(COAs), que em determinadas concentrações resultam na deterioração da qualidade da água. 

A energia refletida ou absorvida pela água é consequência dos COAs, especialmente, 

clorofila-a sólidos em suspensão, os quais alteram os níveis de transparência de Secchi e o 

comportamento espectral da água. As melhores correlações entre COAs e a reflectância da água 

são identificadas no intervalo espectral de 400 nm a 900 nm.  

Com essa pesquisa contatou-se que existem diversos modelos para estimativa dos 

COAs, conhecidos como bio-ópticos, no entanto a aplicação dos mesmos modelos em pesquisas 

no Brasil, como na área desse estudo, o reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), os 

resultados não seriam iguais ou semelhantes aos dos autores, uma vez que as condições desse 

ambiente apresentam uma dinâmica hídrica, climática e física diferente. As concentrações dos 

COAS no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) são inferiores ás de ambientes 
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aquáticos de várias regiões do país e de outros, como em São Paulo e na China, o que 

impossibilita a aplicação desses modelos sem uma adaptação do método. 

As técnicas de espectrorradiômetria, utilizadas para interpretação da resposta espectral 

da água, como derivada, remoção do contínuo, análise cluster, entre outras, demonstram 

eficientes em diferentes pesquisas desenvolvidas no Brasil e outros país, revelando os novos 

caminhos para a gestão dos recursos hídricos.  
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CAPÍTULO 2 

Caracterização física, modelo de uso e ocupação da terra da bacia hidrográfica da usina 

hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO) 

 

Resumo 

As características físicas e a evolução do uso da terra em uma bacia hidrográfica constituem 

um dos principais fatores para monitoramento de interferências no ambiente aquático, como o 

comportamento hidrológico e espectral das águas. Nessa perspectiva, o presente capítulo 

objetiva identificar as principais características físicas e a evolução do uso e ocupação da terra 

na Bacia hidrográfica da Usina hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO). Dentre as metodologias 

utilizadas, encontra-se a interpretação de aspectos físicos (geologia, pedologia, geomorfologia 

e declividade), com uso de bases cartográficas, disponibilizadas no Banco de dados 

Geomorfométricos do Brasil, Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e Sistema Estadual de 

Geoinformação de Goiás (SIEG). A análise do uso e ocupação da terra, foram realizadas para 

as fases anterior (2005) e posterior a implantação da Usina Hidrelétrica (2016), sendo utilizado 

imagens dos satélites Landsat 5/TM e Landsat 8/OLI, compilados de United States Geological 

Survey (USGS). Com base nos resultados, constatou-se que a Formação geológica 

predominante corresponde a Vale do Rio do Peixe, os Latossolos, as superfícies Regionais de 

Aplainamento III e a declividade entre 0% a 8%, caracterizado por relevo plano e suave 

ondulado, aspectos esses, que favorecem as formas de uso da terra voltada para agricultura e 

pastagem. Entretanto, 4,59% encontra-se em áreas de relevo fortemente ondulado e 

montanhoso, com Formação Marília e solos Neossolos, marcados pela necessidade do manejo 

correto do uso da terra para evitar que desprovidos de vegetação, resultem em processo de 

erosão acelerado. 

 

 

Palavras – chave: Aspectos físicos. Uso e ocupação da terra. Qualidade da água. 

 

1 Introdução 

A análise dos aspectos que formam as bacias hidrográficas representa um meio para 

identificar as feições físicas, biológicas e as ações antrópica de atuação nas transformações da 

dinâmica natural desses espaços geográficos. Segundo Ross (1994) a dinâmica natural de um 

ambiente é constantemente alterada, principalmente, por intervenções antrópicas, que 

ocasionam desequilíbrios temporários ou até permanentes. 

Uma análise das características físicas e das formas de uso e ocupação das terras em 

bacia hidrográfica é fundamental para reconhecer as áreas com potencialidade a produção 

agrícola, vulneráveis a impactos ambientais, e fontes de alterações nos cursos hídricos para 

consequentemente propor ações adequadas a gestão ambiental. 

Nesse contexto, o presente capítulo apresenta o objetivo de verificar as principais 

características físicas (geologia, pedologia, geomorfologia, declividade) e relacionar com a 

evolução do uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros (GO). O 

principal curso hídrico dessa área é o rio Claro (GO), que percorre diversos municípios do 
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sudoeste goiano até deságua no rio Paranaíba, um dos principais afluentes da bacia hidrográfica 

do Paraná. O rio Claro é importante para a região, sendo utilizado para aba cidades, indústrias 

e lavouras (ROCHA, 2017). 

Conforme o relatório do Plano de Recursos hídricos Paranaíba (2013), a Bacia 

hidrográfica do rio Claro representa um dos principais afluentes da margem direita da bacia do 

rio Paranaíba, divisor dos Estados de Goiás e Minas Gerais, região marcada por um potencial 

hidrelétrico extraordinário, devido aos seus aspectos geográfico-climáticos e fatores 

ambientais. Dentre os complexos energéticos dessa região, destaca-se o da usina hidrelétrica 

(UHE) Barra dos Coqueiros, situada na porção sul do Rio Claro, aproximadamente 77,6 Km² 

da foz do rio claro com o Paranaíba, sendo a usina hidrelétrica localizada mais próxima 

corresponde a UHE Caçu, instalada numa distância de 30 km² (PRH-PARAÍBA, 2013). 

Em mapeamento dos biomas do Brasil, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística-IBGE (2006), a bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO), encontra-

se na região de cobertura vegetal, ou seja, área de transição entre os biomas cerrado e mata 

Atlântica, ambientes esses distinguidos por uma variabilidade de espécies, especialmente 

endêmicas, que enriquece a biodiversidade local. 

No entanto, com a implantação de de ecótonos uma série de usinas hidrelétricas e de 

atividades voltadas para agropecuária na região da bacia hidrográfica do rio Claro (GO), 

intensificaram-se as mudanças no modelo de uso da terra e na qualidade hídrica (CABRAL et 

al. 2013). Nessa perspectiva, a seleção do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), 

como objeto dessa pesquisa, ocorreu devido impactos ambientais, originados por ações naturais 

e antrópicas, durante e posterior à fase de implantação da usina hidrelétrica. 

 

2 Material e Método 

A delimitação da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros (GO), ocorreu com uso da 

imagem de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), fornecido através do Banco de 

dados Geomorfométricos (TOPODATA, 2011), e processadas no software ArcGIS 10.1®, com 

base nos procedimentos utilizados por Souza et al. (2013): 

 Ferramentas; 

  Spatial analyst Tools: Hidrology;  

 Fill: Preencher a superfície da imagem, removendo pequenas imperfeições;  

 Flow Direction: Avaliação de direção de fluxo;  

 Flow Acumulation: Fluxo acumulado;  
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 Watershed: Delimitação da bacia;  

 Raster to Features: Conversão da bacia, de imagem para vetor.  

 

Os cálculos geométricos de perímetro das áreas, realizaram-se por intermédio do item 

CalculateGeometry, contido na AttributeTable. E através da imagem SRTM, elaborou-se o 

mapa de declividade, com base na ferramenta Slope e a classificação aplicada em Reclassify, 

com base nos limites estabelecidos na proposta de Embrapa (1983), quadro 2. 

Quadro 2- Classificação da declividade. 

Classes Relevo 

0 a 3% Plano 

3 a 8% Suave ondulado 

8 a 20% Relevo ondulado 

20 a 45% Relevo fortemente ondulado 

> 45 Relevo montanhoso 
Fonte: EMBRAPA (1983). 

 

Os aspectos físicos de geologia, pedologia e geomorfologia foram elaborados com base 

do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e disponibilizados pelo Sistema Estadual de 

Geoinformação de Goiás (SIEG) em formato shapefile (shp), recortadas para área da bacia 

hidrografia, através da ferramenta clip na interface gráfica do ArcGIS10.1®, licenciado para o 

Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regional de Jataí. 

O monitoramento das transformações do uso da terra e cobertura vegetal ocorreu com a 

aplicação da técnica de interpretação das imagens dos satélites Landsat-5 Sensor TM e do 

Landsat-8 Sensor Operational Land Imager (OLI), órbita 223, ponto 73, composição colorida 

RGB, adquiridas pelo sistema EarthExplorer do United State Geological Survey (USGS), 

gerido pela National Aeronautics And Space Administration (NASA). 

A seleção das imagens de satélite, selecionou-se com uso das cenas de melhor qualidade 

e com menor cobertura de nuvens, com base em quatro (4) períodos: 1º - 2005, fase anterior à 

construção do reservatório; 2º - 2009, fase da implantação do reservatório, 3º- 2010, ano de 

início do funcionamento da UHE Barra dos Coqueiros; 4º- 2016, período posterior ao início da 

implantação da UHE (Quadro 3). 

Quadro 3-Características das imagens, selecionadas para o mapeamento do uso da terra. 

Data da 

Imagem 

Órbita Ponto Satélite Bandas RGB Resolução Espacial 

22-08-2005 223 73 Landsat 5 TM  

5, 4, 3 

 

30 m x 30 m 30-06-2009 223 73 Landsat 5 TM 

03-07-2010 223 73 Landsat 5 TM 

19-07-2016 223 73 Landsat 8 OLI 6, 5, 4 

Organização: Própria autora (2018). 
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Com a geração da composição colorida (RGB) para cada imagem, foram em sequência 

utilizado a ferramenta “Iso Cluster” para classificação dos usos da terra na bacia, realizado por 

meio da classificação não supervisionada, agrupa os pixels segundo as suas características 

espectrais, organizando-os em agrupamentos e pelo usuário da técnica nesse estudo determinou 

o número mínimo e máximo de classes desejadas para espacialização dos parâmetros em análise 

(BERNARD, 2013). 

Na classificação dos usos da terra, considerou-se os elementos de interpretação da 

imagem, como: tonalidade/cor, textura (impressão de rugosidade), tamanho, forma, sombra, 

altura, padrão (arranjo espacial do objeto), localização e contexto. De modo geral, as formas 

irregulares, indicam áreas naturais, enquanto as formas geométricas sugerem objetos culturais 

(FLORENZANO, 2008). 

 

3 Resultados e discussões 

3.1 Geologia 

A bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO) apresenta três Formações 

geológicas: Marilia, Vale do Rio Peixe e Serra Geral. Nas bordas da bacia predominam a 

Formação Marília, constituída basicamente por arenitos argilosos, os quais ocupam a parte de 

maior declividade dos interflúvios, sendo essa formação identificada principalmente próximo a 

nascentes dos afluentes do rio Claro, e Córrego Sucuri, Córrego da Matriz, Córrego da 

Guariroba e Córrego Cachoeirinha.  

A bacia hidrográfica se assenta predominantemente na unidade litoestratigráfica Vale 

do Rio do Peixe, representada litologicamente por estratos tabulares de arenitos finos a muito 

finos, de coloração cinza claro, bege a rósea (FERNANDES, 1994; FILHO et al. 1999).  

No vale fluvial e nas margens do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) 

verifica-se a Formação Serra Geral, caracterizada por derrames vulcânicos, principalmente de 

natureza basáltica. As rochas basálticas apresentam-se normalmente com aspecto maciço, cor 

cinza escura, granulação fina a média ocasionalmente com a presença de amígdalas (FILHO et 

al. 1999).  

Na área com Formação Serra Geral verificou-se solos latossolos e relevo predominante 

da Superfície Regional de Aplainamento II (SRAII), aspectos esses que evidencia 

características físicas semelhantes nesse espaço geográfico. Com finalidade de ressaltar a 

distribuição das principais Formações geológicas da bacia hidrográfica da UHE Barra dos 

Coqueiros, elaborou-se o mapa 2. 
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Mapa 2-Geologia da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

 
Organização: Própria autora (2018).
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As características geológicas influenciam diretamente na qualidade hídrica, como 

verificado por Rocha (2013) no afluente do córrego Coqueiro da margem esquerda e Córrego 

Vaú, os quais fornecem para as águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) 

material a partir da alteração e erosão das rochas e solos, respectivamente oriundos da Formação 

Marília e Formação Vale do Rio do Peixe. Portanto, o diagnóstico das características 

geológicas, com base no estudo da litologia, representa um meio para verificar os fatores que 

comprometem as propriedades físicas, químicas e biológicas das águas. 

 

3.4 Pedologia 

A potencialidade dos solos e suas características químicas e físicas possibilitam o 

desenvolvimento de técnicas voltadas para uso e manejo adequado a cada tipo de solo. A partir 

do mapeamento pedológico (mapa 3) da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros, verificou-se 

maiores áreas com presença dos Latossolos e em menor proporção detectado áreas com 

Neossolos e Argissolos. 

Os Latossolos são solos em avançado estágio de intemperização ocorrem em antigas 

superfícies de erosão, normalmente em relevo plano e suave ondulado, em geral, são solos 

fortemente ácidos, que necessitam de correção da acidez para torna produtiva suas terras 

(LEPSCH, 2011). Na bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros (GO) foram verificados dois 

subgrupos de Latossolos: vermelho distrófico, verificados nas áreas centrais da bacia 

hidrográfica, caracterizadas com Formação geológica Vale do Rio Peixe; e os vermelho 

distróférrico, encontrados as margens do reservatório, com Formação geológica Serra Geral. 

No trecho inicial do reservatório, em áreas próximas aos Latossolos, são encontrados 

dois níveis categórico dos solos Argissolos; vermelho amarelo distrófico, solos esses de baixa 

fertilidade, enquanto os Argissolos vermelhos eutrófico são de alta fertilidade (EMBRAPA, 

2014). Nas áreas de maior declividade e com Formação geológica Marília encontra os 

Neossolos Litólico Eutrófico, com limitações ao uso da terra, devido à pouca profundidade e 

aos declives acentuados (EMBRAPA, 2014). Estes fatores limitam o uso de máquinas agrícolas 

e elevam o risco de erosão, sendo indicado em ambientes com Neossolos serem utilizados para 

a manutenção da flora e fauna. Os Neossolos Quartzarênicos ocorrem nas áreas de influência 

dos córregos Matriz e Guariroba, os quais apresenta limitações para prática agropastoril, devido 

‘à baixa fertilidade natural, a textura extremamente arenosa, com baixa capacidade de retenção 

de água e nutrientes (EMBRAPA, 2014). 
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Mapa 3 - Pedologia da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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Os solos predominantes na bacia do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) 

expõem diferentes características pedológicas para a região, revelando a necessidade de 

cuidados em relação ao modelo de uso das terras, o que torna fundamental seu manejo de forma 

planejada para evitar impactos ambientais, como a erosão. 

 

3.2 Geomorfologia 

Resultado da combinação de diferentes componentes da natureza, o relevo é um 

importante recurso para a delimitação das paisagens e para condicionar as formas de uso e 

ocupação do solo (CASSETI, 2005). A evolução geomorfológica da Bacia hidrográfica da UHE 

Barra dos Coqueiros (GO) gera diferenciações nas unidades de relevo e juntamente com as 

modificações das sociedades humanas, constroem unidades de paisagem territorialmente bem 

marcadas. 

Carvalho et al. (2008) destacam que as formas denudacionais predominante podem ser 

classificadas em Superfícies Regionais de Aplainamento (SRA), distinguidas na bacia 

hidrográfica Barra dos Coqueiros (GO) por superfície Regional de Aplainamento II (SRAII) e 

Superfície Regional de Aplainamento III (SRAIII). 

A SRAII predomina na bacia hidrográfica, sendo representada pelos chapadões 

tabuliformes e derrames basálticos da formação Serra Geral. Os principais aspectos da SRAII, 

refere serem encontradas em rochas sedimentares da Bacia do Paraná, como constatado na área 

desse estudo (LATRUBESSE; CARVALHO, 2005). 

Em relação à superfície Regional de Aplainamento III (SRAIII), corresponde às áreas 

da bacia da UHE Barra dos Coqueiros (GO) com rochas basálticas da formação Serra Geral e 

argilito arenoso de Formação Vale do Rio do Peixe (Mapa 4).
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Mapa 4 - Geomorfologia da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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No relatório de Impactos ambientais (RIMA), realizado por Novalis (2005), ressalta-se 

que o relevo da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros caracteriza-se por quatro 

segmentos, apresentados no quadro 4. 

 

Quadro 4- Compartimentos do relevo da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

1° Compartimento de morros testemunhos, representados por elevações com padrão de mesas 

com topos planos, sustentados por arenitos, aspecto esse de destaque na bacia hidrográfica. 

2° Compartimentos de chapada, refere a todo relevo plano a suave ondulado, predominante na 

bacia hidrográfica, área com uso da terra voltado para agropecuária. 

3° Compartimento de Rebordo, correspondente a processos de frequente assoreamento. 

4° Compartimento de Vale do Rio Claro - apresenta padrão de relevo ondulado, ocupado 

basicamente por pecuária extensiva e culturas de subsistência, devido apresentar declividade 

moderada, evita o desenvolvimento de culturas mecanizadas. 

Fonte: NOVELIS (2005).  Organização: Própria autora (2018). 

 

Nesse sentido, a compreensão dos principais aspectos geomorfológicos representa um 

meio para identificar a evolução das formas do relevo e da distribuição geográfica das classes 

de uso da terra e ocupação, consequentemente, auxiliar na identificação das alterações na 

dinâmica aquática do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

 

3.3 Declividade 

Outro aspecto que interfere na dinâmica ambiental da bacia do reservatório da UHE 

barra dos Coqueiros, refere-se à declividade, que é a inclinação de seu relevo em relação ao 

plano horizontal (FLOREZANO, 2008). Conforme Höfig (2015), a declividade é um dos 

principais fatores geomorfológicos limitantes à utilização de máquinas agrícola, além disso, a 

declividade pode influenciar diretamente na quantidade de radiação solar que chega às 

superfícies da bacia hidrográfica e explica as diferenças observadas na distribuição e nas 

propriedades do solo. Na bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO), a declividade 

caracteriza-se por áreas nas classes de 3% a 8%, correspondendo ao relevo plano e suave 

ondulado (Tabela 1). 

  



60 

 

Tabela 1– Valores em Km² e (% ) da declividade da bacia hidrográfica do reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

Classes Km² % Relevo 

0 a 3% 116,40 22,46% Plano 

3 a 8% 321,89 62,11% Suave ondulado 

8 a 20% 56,16 10,84% Ondulado 

20 a 45% 20,82 4,02% 

Fortemente 

ondulado 

> 45 2,95 0,57% Montanhoso 

Total 518,22 100,00% 
Organização: Própria autora (2018). 

 

Conforme os dados apresentados na tabela 1, o relevo suave ondulado (62,11%) 

predomina, nessas áreas encontram a unidade geomorfológica Regional de Aplainamento III 

(SRAIII), enquanto 4,59% da declividade classificam-se entre relevo fortemente ondulado e 

montanhoso,  

Na bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO) prevalece o relevo de 

superfície Regional de Aplanamento III, área essa com declividade de relevo plano e suave 

ondulado (classes entre 0% a 8%), locais com condições favoráveis à desenvolvimento das 

atividades agrícolas. No entanto ao serem desenvolvidas sem planejamento, resultam na 

degradação da vegetação natural e erosões do solo. 

Nas bordas da bacia (Mapa 5) hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO), são 

encontradas as áreas de maior declividade (20% a 45% e > 45%), ambientes esses com rochas 

da Formação Marília e Vale do Rio do Peixe, formados por solos Neossolos e Argisolos, 

caracterizados por serem susceptíveis à erosão. 

A declividade da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO) explica diversas 

características físicas e revela a necessidade de seu conhecimento para realização de distintas 

atividades antrópicas, como as formas de uso da terra. 
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Mapa 5- Declividade da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

 

 

 
Organização: Própria autora (2018).

Pecuária 
Declividade Plano 

Declividade ondulado 
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3.5 Uso e ocupação da terra 

O conhecimento do uso e ocupação da terra auxilia na identificação de padrões de 

utilização do espaço por parte do homem e da caracterização dos tipos de vegetação que reveste 

os solos (LEITE; ROSA. 2012). No decorrer das últimas décadas, aconteceram fundamentais 

alterações na bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros (GO), como as apontadas por Rocha 

(2011), que ressalta importantes acontecimentos ocorridos no ano 2000, especialmente as 

propostas do governo federal para produção de energia renovável, que favoreceram a expansão 

das indústrias sucroalcoleiras e a inserção da agricultura (produções de cana-de-açúcar, milho, 

soja, entre outras) em toda a região, principalmente a partir do ano de 2009 (tabela 2). 

 

Tabela 2– Síntese da área de uso e ocupação da terra nos anos de 2005, 2009, 2010 e 2016, na 

bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

Uso da terra Datas de análise da imagem 

22/08/2005 30/06/2009 03/07/2010 19/07/2016 

Água 

km² 

5,2 5,3 22,22 22,22 

% 1,00% 1,00% 4,29% 4,29% 

Vegetação 

km² 

108,54 104,61 100,49 93,34 

% 20,93% 20,17% 19,38% 18,00% 

Agricultura 

km² 

- 29,7 34,61 28,51 

% - 5,73% 6,67% 5,50% 

Pastagem 

km² 

402,38 374,8 358,9 518,52 

% 77,60% 72,28% 69,22% 69,81% 

Solo exposto 

km² 

2,39 4,21 2,3 12,45 

% 0,46% 0,81% 0,44% 2,40% 

Organização: Própria autora (2018). 

 

Com base na tabela 3, áreas ocupadas com massa d’água aumentaram entre 2005 e 2016, 

explicado pela inundação do curso hídrico para a formação do reservatório da Usina 

Hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros, que entrou em funcionamento no ano de 2010. 

Dentre as principais modificações de 2005 a 2016, na área de influência da bacia 

hidrográfica, refere-se à redução de áreas com vegetação nativa, com o decréscimo nesse 

intervalo temporal de 2,93 km² ocasionado pela ampliação da agricultura, principalmente, a 

produção de cana-de-açúcar, considerada uma das bases econômicas da região. 

No ano de 2009 a agricultura, ganha destaque, como nova forma de uso da terra na bacia 

hidrográfica, atividade essa inexistente em 2005 e com uma ampliação de 4,91 km² entre 2009 



63 

 

e 2010. Enquanto em 2016 ocorre uma redução em relação ao período anterior, devido ao 

aumento de áreas com pastagem e solo exposto. 

A classe pastagem corresponde o uso da terra com maior proporção na bacia hidrográfica, 

no entanto, a evolução entre 2005 e 2016 indica uma redução da área original de 40,38 km², 

explicado pelo sistema de rotação de produções agrícolas, que contribuíram para o aumento de 

locais com solos expostos, os quais, ao não serem manejados de forma correta resulta nos 

períodos de maior precipitação pluviométrica no escoamento superficial de partículas presentes 

nos solos para os cursos hídricos, favorecendo o desequilíbrio natural e alterando as 

concentrações de Componentes Opticamente Ativos na água, como clorofila-a sólidos em 

suspensão. 

A gradativa redução de vegetação na bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros 

representa os mesmos fatores evidenciados em pesquisa de Franco (2016) e Lopes (2016), para 

as bacias hidrográficas do córrego Cerrado/Cadunga (MG) e Ribeirão Paraíso (GO), ambientes 

esses de expansão de uso da terra voltado para atividades agropecuárias e com redução de áreas 

de vegetação nativas, como o cerrado, mantidas apenas nas Áreas de Preservação Permanente 

(APPs).  

Dessa maneira, no mapa 6 são representadas as principais formas de uso e ocupação da 

terra da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros. Em 2005, a vegetação (predominante de 

cerrado) e a pastagem, marcavam as fisionomias da área. Enquanto em 2009 constatou-se as 

primeiras áreas voltadas para agricultura e ambientes com solos expostos, especialmente 

próximos aos Córregos Guariroba, Sucuri, Vaú e Pontizinha. No ano de 2010, finalizou–se as 

obras de implantação do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

O uso da terra para o ano de 2016 evidencia uma área de agricultura com equivalente a 

28,51 km², e com solos expostos de 12,45 km², no entanto é importante destacar que esses 

valores são influenciados pela imagem de satélite utilizada, pertencente ao período de 

julho/2016, época essa de colheita das produções agrícolas na região (mapa 7). 
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Mapa 6 – Uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO) para os anos de 2005, 2009 e 2010. 

 

 

Organização: Própria autora (2018)
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Mapa 7– Uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros para o 

ano de 2016. 

 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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Em visitas a campo na bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO), verificou-

se a presença de um frigorífico (figura 12 – A), que devido estar instalado às margens do 

reservatório, lança seus efluentes (figura 12 –B) no curso hídrico, favorecendo a geração de 

processos de eutrofização, devido a proliferação de algas nas águas, o que dificulta a passagem 

da radiação solar, resulta em alterações de processos naturais presentes nos ambiente aquático 

como a fotossíntese e a resposta espectral da água. 

 

Figura 12- A – Frigorífico bovino as margens do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

(GO) B-Vertedouro do Frigorífico. 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

De acordo com o relatório do Impacto ambiental (RIMA), desenvolvido por Novalis 

(2005), a bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO) apresenta uma variabilidade 

em biodiversidade extraordinária, exemplo disso, é a existência de aproximadamente 1003 

espécies de aves na região, sendo uma das principais o Tuiuiú (figura 13 A), conhecido 

cientificamente como Jabiru mycteria e o Pato mergulhão, cientificamente denominado Mergus 

octosetaceus (figura 13-B). 

  

A B 
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Figura 13 – A -Ave tuiuiú - B - Pato mergulhão, as margens do reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros (GO).  

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

A bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (GO) distingue-se pelo uso da terra 

voltado para produções agrícolas e pastagem, atividades essas, que precisam ser desenvolvidas 

com planejamento para a preservação da biodiversidade presente nesse ambiente e para evitar 

alterações nos cursos hídricos, como no comportamento espectral da água. 

 

4 Considerações  

As características físicas da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros evidenciam a 

predominância do relevo suave ondulado (62,11%), com áreas favoráveis ao desenvolvimento 

de atividades agrícolas. No entanto 4,59%, encontra-se em áreas de relevo fortemente ondulado 

e montanhoso, com presença de rochas areníticas, oriundas da Formação Marilia, que deram 

origem aos Neossolos, solos esses que desprovidos de vegetação sofrem processo de erosão 

acelerado. 

Desse modo, o uso e ocupação da terra, voltado para atividades agrícolas e pastagem, 

necessitam ser manejados corretamente, por exemplo, através do uso do plantio direto, que é 

baseado no desenvolvimento sustentável e utiliza uma técnica de manter sempre o solo com 

cobertura de resíduos vegetais e plantas, minimizando os efeitos da chuva e do escoamento 

superficial, que interferem diretamente na qualidade hídrica, principalmente na reflectância da 

água. 

Nessa perspectiva, torna-se fundamental o monitoramento constante das características 

físicas e do modelo de uso e ocupação da terra, ações essas que contribuem para a implantação 

de políticas públicas e desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental atuante, no qual a 

sociedade local e de outras regiões colaboram na realização de medidas para reduzir os impactos 

nos recursos naturais, cumprindo as leis e normas ambientais vigentes.  

A 
B 
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CAPÍTULO III 

Aplicação de espectrorradiometria na análise do comportamento espectral nas águas do 

reservatório da usina hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO) 

 

Resumo 

A sazonalidade climática representa um dos principais fatores de interferência na distribuição 

dos componentes opticamente ativos na água, como exemplo, clorofila-a, sólidos em suspensão, 

os quais refletem na resposta espectral da água. Nessa perpectiva, objetiva-se, neste capítulo, 

monitorar as variáveis: clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência da água com a 

finalidade de identificar alterações nas feições das curvas de reflectância bidirecional da água. 

Para concretização deste estudo, coletou-se, in situ, variáveis limnológicas e espectro de 

reflectância da água em 40 pontos de coleta no reservatório da Usina hidrelétrica Barra dos 

Coqueiros (GO). As campanhas de campo aconteceram em fevereiro/2016 e janeiro/2017 

(maiores precipitações) e agosto/2016 e julho/2017 (menores precipitações). Os dados 

espectrais foram obtidos com uso do espectrorradiômetro modelo FieldSpec® Hand Held. 

Conjuntamente a obtenção dos dados espectral ocorreu a coleta de água para mensuração de 

clorofila-a e sólidos em suspensão, enquanto a transparência da água adquiriu-se em campo. 

Com base nos resultados, constatou-se que as bandas espectrais verde e vermelho apresentam 

maiores reflectâncias nos períodos de fevereiro/2016 e janeiro/2017, explicado por maiores 

concentrações das variáveis limnológicas na água. 

 

Palavras-Chave: Reflectância bidirecional. Sólidos em Suspensão. Clorofila-a. Transparência 

da água. Precipitação pluviométrica. 

 

1 Introdução 

O regime fluvial de uma bacia hidrográfica é influenciado por diversos fatores que 

abrangem, principalmente, a quantidade de água que eles recebem, que varia em função da 

intensidade e da quantidade de chuva, da natureza do solo ou rocha e da declividade da 

superfície sobre os quais eles derivam (PEIXOTO, 2017). 

Os ambientes com solos frágeis ou sem cobertura vegetativa são mais vulneráveis à 

erosão hídrica, processo esse que provoca a remoção de propriedades do solo como areia, argila, 

silte, matéria orgânica e agrotóxicos, os quais, ao serem carreados para o curso aquático alteram 

a qualidade hídrica. Nesse sentido, Buffon (2016) ressalta que a presença de sólidos em 

suspensão e clorofila-a no curso hídrico, refletem na ampliação da região espectral de máxima 

reflectância da água, ou seja, nos comprimentos de onda de 500 nm a 700 nm (bandas espectrais 

do verde e vermelho), modificando o comportamento espectral da água (BUFFON, 2016). 

Wachholz (2007, p.31) afirma que “ a porcentagem de energia refletida pelos corpos da 

água é relativamente menor que aquela refletida pela vegetação e solo exposto”, fato esse 

explicado pelos componentes opticamente ativos, que determinam a intensidade da radiação 

refletida e ou absorvida, o que resulta na resposta espectral da água. 
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Streher (2013, p.7) ressalta: 

Existem quatro constituintes de águas naturais que interagem com a radiação 

eletromagnética, alterando o espectro de reflectância: as próprias moléculas 

de água, a matéria orgânica dissolvida (coloured dissolved organic matter - 

CDOM), o fitoplâncton e os sólidos totais em suspensão (TSS). 

 

Portanto, para compreensão do comportamento espectral na água, torna-se 

imprescindível o conhecimento integrado dos constituintes opticamente ativos e de outros 

elementos físicos e biológicos que interferem diretamente na resposta espectral. Nesse contexto, 

o presente capítulo objetiva identificar os comprimentos de onda da radiação eletromagnética 

de maior sensibilidade às variáveis limnológicas (clorofila-a, sólidos em suspensão e 

transparência da água), durante campanhas de campo nas águas do reservatório da Usina 

Hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros (GO). 

 

2 Material e Método 

2.1 Seleção dos pontos de amostragem 

O reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), localizado no sul do estado de Goiás, 

entre os municípios de Cachoeira Alta e Caçu, apresenta uma área inundada de 25,48 km² 

devido, essa extensão, foram selecionados 40 pontos de amostragem da água, determinados 

conforme proposta de Kimmel (1990) et al. (mapa 8). 

As análises clorofila-a, concentração de sólidos em suspensão e espectrais (reflectância 

bidirecional), nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, ocorreram em quatro (4) 

campanhas de campo: 06 de fevereiro/2016, 03 de agosto/2016, 28 de fevereiro de 2017 e 07 

de julho/2017, meses caracterizados, respectivamente, como de alta e baixa precipitação no 

cerrado brasileiro. 
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Mapa 8 - Pontos de amostragem na bacia hidrográfica do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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Com a finalidade de evidenciar essa sazonalidade climática, consultou-se uma série 

histórica, de 1987 a 2017, de quatro estações pluviométricas (Campo Alegre, Pombal, Itarumã 

e Cachoeira Alta) da Agência Nacional das águas (ANA), instaladas adjacentes à bacia 

hidrográfica, as quais foram analisadas com base na precipitação média mensal. 

Para complementação da análise da variação pluviométrica, utilizou-se valores de 

precipitação de sete (7) postos pluviométricos (Fazenda Santa Maria, Fazenda Cervo da 

Guariroba, Fazenda Serra Negra, Fazenda Matriz, Fazenda Pedra Branca e Fazenda Pingo de 

Ouro), instalados na bacia hidrográfica, conforme destacado no mapa 9. 

A seleção das estações pluviométricas da ANA ocorreu com base em critérios de banco 

de dados completos, sem necessidade de preenchimento de falhas e localização próxima ao 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). Os valores de precipitação dos postos 

pluviógrafos seguiram a proposta de Wachholz et al. (2011), que destaca a importância da 

análise dos dados dos sete (7) e vinte seis (26) dias anteriores à data de amostragem das 

variáveis em campo. 
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Mapa 9– Estações pluviométricas da ANA e Postos pluviométricos, instaladas adjacentes à bacia hidrográfica do reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros (GO) 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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2.2 A coleta e o processamento dos espectros de reflectância bidirecional da água 

A coleta das variáveis limnológicas Clorofila-a (Chl-a), Concentração de Sólidos em 

Suspensão (CSS) e Transparência da Água (Secchi) ocorreu conjuntamente com os espectros 

de reflectância bidirecional da água. Todas as campanhas de campo foram realizadas entre às 

10h00m e 15h00m (horário de Brasília), para, assim, minimizar efeitos de geometria de 

iluminação e visada do sensor durante a aquisição dos dados. 

Na análise dos espectros, utilizou-se o instrumento espectrorradiômetro portátil de 

campo, modelo FieldSpec® Hand Held, que produz dados na faixa de 325 nm a 1.075 nm 

(visível e infravermelho próximo) do espectro eletromagnético. Entretanto, neste estudo, foi 

necessário apenas os comprimentos de onda entre 400 nm e 900 nm, devido a menor quantidade 

de ruído e corresponder à faixa de interesse para identificação dos componentes opticamente 

ativos da água (PEREIRA FILHO et al., 2005). 

As medidas do espectro em cada ponto amostral seguiram as propostas de Rudorff 

(2006), Corazza (2009) e Wachholz (2011) conforme esses autores a análise espectral da água 

deve ocorrer com base nos seguintes aspectos: 

 Espectrorradiômetro posicionado dentro do barco, de forma perpendicular à direção do 

sol, com 90° de azimute solar, uma inclinação do sensor de 45º em relação à vertical, e 

uma altura, aproximadamente, de 2 m acima do nível da água; 

 Com um domínio do fluxo de radiação solar direto no campo de irradiação, ou seja, com 

o mínimo possível de nuvem devido à radiação difusa aumenta o albedo; 

 E, com a menor quantidade de vento possível, pois a rugosidade da água pode 

comprometer a interpretação das curvas espectrais. 

Os valores obtidos por meio do espectrorradiômetro correspondia, inicialmente, a 

valores em radiância, posteriormente convertidos para fator de reflectância bidirecional, com 

auxílio do software do próprio aparelho, que gera um cálculo automático desse processo 

baseado na equação 7,  representando uma razão entre o fluxo refletido por uma superfície ou 

alvo terrestre (água) e o fluxo refletido por uma superfície lambertiana ideal na mesma 

geometria (mesmas condições de iluminação e observação) (NOVO, 2010). 

Equação (7): 

R água (λ)= 
 Lágua (λ)

Lplaca (λ)
x R placa(λ) 

 

Em que: Rágua (λ) é o fator de reflectância bidirecional da água; Lágua (λ) é o valor da 

radiância medido sobre a água; (λ) placa L é o valor da radiância medido sobre a placa de 
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referência; e (λ) placa R é o fator da reflectância bidirecional das placas de referência. Desse 

modo, o fator de reflectância é uma relação existente entre a radiância do alvo e a radiância de 

da placa padrão. 

A superfície - padrão perfeitamente difusora (superfície lambertiana ideal) é 

denominada placa de referência e o material de referência utilizado, nesta pesquisa, refere-se 

ao Spectralon, que, conforme Jensen (2009), corresponde a uma resina termoplástica branca 

(ou cinza), que possui um perfil de reflectância extremamente lambertiano. 

Para processamento dos dados obtidos no instrumento do espectrorradiômetro, 

inicialmente, ocorreu a importação desses dados para o software do aparelho denominado de 

HH2 Sync, posteriormente, salvos em arquivos do tipo texto utilizando o aplicativo 

ViewSpecProTM, da empresa ASD. Conforme Watanabe (2016), o software ViewSpecProTM 

permite a visualização dos espectros das grandezas radiométricas registradas e o cálculo de suas 

derivadas, sendo os arquivos de textos gerados no formato de tabelas, contribuindo, assim, para 

a manipulação dos dados. Após os espectros serem baixados no software do aparelho, foram 

transferidos para o programa Excel e realizados a interpretação das curvas de reflectância.  

Para suavizar os ruídos constados nos espectros de reflectância bidirecional, aplicou-se 

o procedimento de filtragem por média móvel, sendo neste estudo adotado os filtros de 

suavização linear de média móvel de 5 pontos. Segundo Watanabe (2016), a média móvel é um 

método realizado por meio do cálculo da média aritmética de um conjunto de dados de 

reflectância vizinhos em comparação a um determinado intervalo de comprimento de onda, 

sendo gerado com base na equação (8): 

Equação (8): 

 

 

Onde: S(λi) = é o novo valor obtido para o ponto médio dentro da janela de filtragem; S(λi) é o 

sinal do espectro verdadeiro; n é o número de pontos de amostragem ou tamanho do filtro; e, j 

é o índice do ponto médio do filtro. Dessa forma, a média móvel contribuiu, neste estudo, na 

interpretação das curvas espectrais, devido à quantidade de pontos selecionados para filtragem, 

pois, assim, não houve alteração significativa a posição das feições λmax e λmin (BREUNING 

et al., 2007; PEREIRA, 2015).  
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2.3 Monitoramento da concentração de Clorofila-a 

Para análise de concentração de clorofila-a em μg/L, foram realizadas as coletas de água 

em sub-superfície, aproximadamente nos 20 cm de profundidade, que corresponde à camada 

mais superficial do corpo d'água (epilímnio), local que ocorrem as maiores temperaturas 

(ESTEVES, 1998). 

Com o auxílio de garrafas de volumes de 1L, foram coletadas as amostras de água em 

cada ponto de monitoramento. Em campo, foram realizadas as filtragens das amostras de água 

(volume de 200 ml), em uma bomba de sucção à vácuo, com uso de filtros de microfibra de 

vidro da marca Milipore AP20, com 47 mm de diâmetro e capacidade de retenção nominal 0,8 

a 8,0 micra posteriormente, foram devidamente embalados e mantidos a uma temperatura de 

no máximo 15º C até o procedimento de análise laboratorial. 

Em laboratório, as amostras filtradas foram imersas no metanol 100% (10 ml) para 

extração do pigmento, deixando em recipiente fechado a uma temperatura de 4ºC de 12 a 24 

horas. Em seguida, realizou-se a medida de absorbância, segundo o método 

espectrofotométrico, sem acidificação (sem a determinação da feofitina), proposta por 

Mackinney (1941), em comprimento de onda de 663 nm e em 750 nm. 

A leitura dos resultados de clorofila realizou-se com auxílio do instrumento 

espectrofotômetro modelo UV – 1000, faixa de operação de 320 nm à 1100 nm, sendo na figura 

14 ilustrado os principais procedimentos de análise. 

 

Figura 14– A - Bomba de sucção a vácuo, utilizada para filtragem. B-Filtros com metanol, 

embalados em papel alumínio. C- Espectrofotômetro, modelo UV – 1000. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

Com os resultados obtidos através do espectrofotômetro, realizou-se a tabulação e 

cálculos dos dados no Excel e determina os valores finais de clorofila-a em μg/L, conforme 

equação 9: 

 (9) 

Chl a (μg/L) = Abs (663 – 750) × 12,63 × Vmet (ml) × 1000. 

 

A B C 
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Onde: 

Chl a =Clorofila-a (μg. L-1); Abs = medida de absorbância; 12,63 = constante; 

Vmet = Volume de metanol; 1000 = constante; V= volume da amostra. 

 

2.4 Análise da transparência da água (Secchi -m) 

A transparência da água (Transp) é uma variável limnológica que, juntamente com os 

componentes opticamentes ativos (Chl-a e a CSS), influenciam diretamente o comportamento 

espectral da água. Ferreira et al. (2011) destacam que a transparência da coluna d’água pode 

variar desde alguns centímetros até dezenas de metros, sendo essa região da coluna d’água 

denominada zona eufótica e sua extensão depende, principalmente, da capacidade do meio em 

atenuar a radiação subaquática. 

Nesse estudo, aplicou-se a proposta de Esteves (1998) e Peixoto et al. (2015) para 

mensurar a transparência da água, realizada por meio do instrumento do disco de Secchi, 

formado por dois quadrantes alternados de preto e branco com 20 cm de diâmetro e suspenso 

por um cabo graduado a medida é verifica-se ao mergulhar o disco no lado oposto à sombra do 

barco, e com os resultados obtido em metros (m). A análise da transparência da água (Secchi) 

foi realizada simultaneamente à obtenção dos espectros de reflectância e coleta de água para 

avaliação em laboratório da Chl-a e CSS, conforme representado na figura 15. 

 

Figura 15-A – Barco utilizado nas coletas dos dados. B – Disco de Secchi sendo colocado na 

água. C- Obtenção da Profundidade da transparência da água (m). 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

2.5 Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) 

A análise de Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) baseou-se nas propostas de 

Wetzel e Likens (1991; 2000) e APHA (1998; 2005). Para determinação de CSS foram 

coletados 1000 ml de água em cada ponto de análise, posteriormente filtrados com 300 ml de 

água, utilizando uma bomba de sucção a vácuo e filtros de fibra de microfibra de vidro, modelo 

AP20, da marca Millipore©, com porosidade de 0,8 a 8 μm, diâmetro de 47 mm. 

A B C 
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Os filtros são, inicialmente, secos em uma estufa, durante o tempo de uma hora, a 105 

°C e pesados em balança analítica, obtendo o peso inicial. E os filtros, com os sólidos (filtrados), 

são secos em estufa, a 60°C por 24 horas, obtendo-se o peso final alguns dos instrumentos 

adotados na medição de CSS são ressaltados na figura 16. 

 

Figura 16- A- Filtro de microfibra de vidro. B- Balança analítica. C- Estufa de secagem. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

A quantificação da concentração de sólidos em suspensão (CSS) foi realizada pela 

subtração dos pesos dos filtros finais e iniciais pelo volume da água da filtragem (300 ml), 

sendo, em sequência, obtido o valor final da CSS em mg/L, conforme apresentado na equação 

10: 

 (10) 

 

CSS = 

(Pf -Pi)

V
 ∗ 1000 

 

Onde: Pf = é o peso final (g); Pi = é o peso inicial dos filtros (g); V = volume de água 

filtrada (L); 1000 = constante. 

2.6- Interpolação das variáveis limnológicas e espectrais 

A partir dos dado obtidos nos 40 pontos de coleta, utilizou-se o método de interpolação 

para estimar os valores na área do reservatório não amostrado devido à quantidade de pontos, 

verificou-se uma aplicação mais eficaz para todas as campanhas de campo quando utilizado o 

método Krigagem, selecionado, principalmente, pela possível geração de uma superfície 

contínua a partir de um conjunto de dados amostral, com base na “autocorrelação espacial das 

variáveis regionalizadas para atribuir pesos a cada amostra (baseado no semi-variograma)” 

(BREUNING, p.7, 2012). 

C B A 
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O software utilizado na espacialização foi o ArcGIS 10.5®, licenciado para o 

laboratório de Geotecnologias (LabGeotec), da Universidade Federal de Santa Maria. A 

extensão utilizada para interpolação no software ArcGIS 10.5® consistiu a ferramenta 

Geostatistical Analyst e as classes geradas na ferramenta Geometric Intervals, que possibilitou 

uma melhor visualização das distribuições das variáveis. 

 

2.7 - Aplicação da estatística básica para correlação entre variáveis limnológicas e 

espectrais. 

Para diagnosticar o nível de interferência entre duas variáveis, como por exemplo, da 

faixa espectral com a clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência da água e descobrir com 

precisão o quanto uma dessas variáveis afetou no resultado da outra, foram elaborados 

diagramas de dispersão de Pearson, conforme exposto em Callegari-Jacques (2008). 

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

entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1, sendo o valor 

0 (zero) indicativo de uma não relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o 

valor -1 também indica uma relação linear perfeita, mas inversa, ou seja, quando uma das 

variáveis aumenta a outra diminui. Desse modo, quanto mais próximo os resultados estiverem 

de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis (BARBETTA, 2017), como 

representado na figura 17. 

 

Figura 17- Coeficiente de correlação linear de Person. 

 
Fonte: Adaptado de BARBETTA (2017). 

 

Para a verificação da existência ou não de correlação significativa entre os dados 

espectrais e as variáveis limnológicas, foram calculados coeficientes de correlação linear e 

testados com o teste de hipótese de Student (t), como é destacado na equação 11; 

(11) 
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𝑡𝑐𝑎𝑙 =
𝑟

√1 − 𝑟²
𝑛 − 2

 

 

Onde: t: distribuição t de Student; n - 2 graus de liberdade; r: coeficiente de correlação 

e r²: coeficiente de determinação. 

Outras análises de estatísticas básicas aplicadas nesta pesquisa referem-se a: Média = 

Soma dos divididos pelos valores observados. Máximo e mínimo = valor maior e menor do 

conjunto de dados. Desvio Padrão = representa a dispersão (variância ou heterogeneidade dos 

valores). 

 

 

3 Resultados e discussão 

 

3.1 Variação pluviométrica e seus efeitos no comportamento espectral da água 

A variação pluviométrica exerce forte influência no ciclo hidrológico, na distribuição 

de espécies da flora e fauna, na manutenção de atividades agrícolas e na qualidade do ambiente 

aquático. Nesse sentido, Monteiro (1971) aponta a importância de estudos sobre o clima de um 

local (ou região), a compreensão do sistema meteorológico atuante diariamente, pois pode 

possibilitar a representação das variações cronológicas dos elementos atmosféricos, operando 

em um espaço geográfico. 

Na região centro-oeste do Brasil, um dos elementos atmosféricos de atuação é a Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que exerce influência na precipitação pluviométrica 

da região, caracterizada por duas estações bem definidas: uma estação seca e outra chuvosa 

(NIMER, 1979). 

Estudos realizados por Novelis (2005), Mariano (2005), Rocha (2012), Lima (2013), 

Lopes et al. (2018) mostram a variabilidade e a distribuição da precipitação pluviométrica, 

temperatura do ar e outros elementos climáticos da área de influência da bacia hidrográfica da 

UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

Rocha (2012), por exemplo, identificou nos afluentes da bacia hidrográfica do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, que entre meses de outubro de 2010 a abril de 2011, 

o valor precipitação médio correspondia de 105 mm a 405 mm, intervalo temporal classificado 

como chuvoso, enquanto período de baixa precipitação verificado nos meses de maio a 

setembro de 2011, a distribuição dos valores pluviais variou de 0 mm a 34 mm. 
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Aspectos semelhantes aos verificados por Rocha (2012) foram constatados nesta 

pesquisa, por meio da análise da série histórica de 1987 a 2017, referente às estações da ANA, 

instaladas adjacentes à bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros (GO), as quais demonstraram 

que os meses de setembro a abril são os com maiores médias mensais (208,73 mm) de 

precipitação pluviométrica, com valor máximo de 302 mm (fevereiro) na estação Cachoeira 

Alta. Já os meses de junho a agosto, são aqueles com menor índice de precipitação, atingiu o 

mínimo de 12,97 mm (julho), na estação Pombal, conforme ressaltado na figura 18. 

 

Figura 18- Variação da precipitação (mm) mensal entre os anos de 1987 a 2017 das estações 

pluviométricas da ANA, adjacentes a UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

 
Legenda:  As setas na cor roxo representam os meses selecionados para a realização dos campos in situ 

no ano de 2016, e as setas na cor vermelho marcam os meses do campo de 2017. Organização: Própria 

autora (2018).  

 

Desse modo, é fundamental o monitoramento da variação pluviométrica em diferentes 

escalas temporais e espaciais de interferência na área de estudo, aspecto realizado nesta 

pesquisa por meio da análise da precipitação pluvial, acumulada nos 26 dias e 7 dias anteriores 

a cada campo de amostragem da água, dados obtidos com auxílio dos pluviógrafos instalados 

na bacia hidrográfica. 

Na figura 19 ressalta-se o posto pluviométrico com maior precipitação nos 26 dias 

anteriores ao campo, referente ao Pingo de Ouro (258,67 mm, campo janeiro/2017), localizada 

as margens do afluente Pirapitinga, área próxima aos pontos 11 a 16 de coleta no reservatório, 

como apresentado anteriormente no mapa 9. O posto pluviométrico, com menores valores de 

precipitação nos 26 dias anteriores aos campos do período chuvoso e seco, correspondeu ao 

posto Fazenda Serra Negra, área próxima ao Córrego Guariroba (mapa 9), com valores máximo 
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de 44,32 mm (janeiro/2017) e mínimo de 0,0 mm (julho/2017), conforme representado na figura 

19. 

 

Figura 19- Precipitação acumulada  26 dias anteriores às análises de dados em todas as missões 

de campo nos postos pluviométricos instalados, adjacentes ao reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros (GO). 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

Nos 7 dias anteriores aos campos, constatou-se que o posto pluviométrico Pingo de Ouro 

apresentou maior precipitação em todas as campanhas de campo, incluindo do período seco, 

com uma precipitação média de 17,99 mm em julho/2017. Outros postos pluviométricos com 

maiores precipitações, nos 7 dias anteriores às missões de campo, correspondem à Fazenda 

Pedra Branca e Fazenda Matriz, como destacado na figura 20. 

 

Figura 20– Precipitação acumulada 7 dias anteriores às análises de dados em todas as 

missões de campo nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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Com base nos valores dos 26 e 7 dias anteriores aos campos, averiguou-se as diferenças 

pluviométricas na área de influência da bacia hidrográfica, as quais classificam o local com um 

verão chuvoso e inverno seco de acordo com a classificação Köppen (1931), o clima da região 

é tropical quente Sub-úmido do tipo Awa. As variações pluviométricas nas datas anteriores aos 

campos representam aspectos microclimáticos, que atuam na diferença espacial e temporal da 

dinâmica ambiental das águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

Portanto, o clima influencia a qualidade hídrica do reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros (GO), assim como, as características físicas da região como ressaltado no capítulo 

2, que aponta que as formações Geológicas Marília e Vale do Rio do Peixe, fornecem material 

a partir da alteração e erosão das rochas e solos para o curso d’água, principalmente em áreas 

próximas aos afluentes do Córrego Pirapitinga e Vaú, trecho inicial do reservatório, local em 

que estão instalado os posto pluviógrafos de Fazenda Pedra Branca e Fazenda Pingo de Ouro, 

os quais apresentaram as maiores precipitações pluviométricas, principalmente nos campos de 

fevereiro/2017 e janeiro/2017. 

O trecho inicial do reservatório é o único com presença dos Argissolos Vermelho 

Eutrófico, que são solos suscetíveis aos processos erosivos, principalmente quando o uso do 

solo não é manejado de forma correta. Devido nessa área encontrar a declividade de relevo 

plano (0 a 3%) favorece o desenvolvimento de atividade associado a agricultura e a pastagem, 

desse modo, torna-se fundamental a adoção de práticas conservacionistas para o controle da 

erosão e de outros impactos nessa área da bacia hidrografia, que como ressaltado anteriormente 

corresponde ao local com maiores precipitações pluviométricas durantes todas as campanhas 

de campo. 

 

3.2 Influência dos componentes opticamente ativos no comportamento espectral da água 

Os Componentes Opticamente Ativos (COAs) são propriedades presentes na água que 

interagem com a radiação eletromagnética, como os sedimentos em suspensão, pigmentos 

fotossintetizantes (exemplo: clorofila-a), matéria orgânica dissolvida, os quais determinam o 

comportamento espectral da água (RUDORFF, 2006; BARBOSA, 2005). 

Nessa perspectiva, nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, a 

Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) representa um dos principais COAs, 

especificamente durante as missões de campo realizadas nos períodos de maior precipitação 

pluviométrica (fevereiro/2016 e fevereiro/2017) do que em relação aos de baixa precipitação 

(agosto/2016 e julho/2017). 
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Nos 26 dias e 7 dias anteriores aos campos de fevereiro/2016 e janeiro/2017, os postos 

pluviográfos Pedra Branca e Fazenda Pingo de Ouro, apresentaram os níveis máximo de 

precipitação acumulada, que representa maior transporte de sólidos em suspensão para as águas 

do reservatório através dos córregos Pedra Branca, Pirapitinga e Vaú.  

No estudo realizado por Wachholz (2012), na bacia do reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros (GO), o autor verificou a existência de três compartimentos aquáticos no 

reservatório, sendo o setor: rio (0 a 7 km², trecho inicial), zona de transição (7 a 12, 5 km², 

trecho médio) e zona de lago (12,5 km² a 28, 9 km²), os quais são essenciais na compreensão 

da distribuição espacial e temporal de variáveis como a CSS. 

Nesse sentido, as áreas com maiores CSS do campo de fevereiro/2016, abrangem o 

trecho de rio, correspondendo aos trechos entre os pontos 01 ao 09 (valor de CSS entre 10,05 

mg/L a 11, 09 mg/L), área que recebe sólidos provenientes, principalmente, dos córregos Água 

Fria e córrego da Pedra Branca. Aspecto semelhante aos do campo de fevereiro/2016 ocorreram 

na campanha de campo de janeiro/2017, sendo, também, identificado maiores concentração de 

sólidos no trecho inicial, especificamente entre os pontos 01 ao 14 com valores entre 9,33 mg/L 

a 18, 67 mg/L. 

Outra característica marcante das campanhas de campo de fevereiro/2016 e 

janeiro/2017, refere-se a gradativa redução da CSS, no decorrer dos compartimentos aquáticos 

do reservatório, sendo encontrado na zona de lago os menores valores da CSS, com uma 

variação entre os pontos 32 ao 40 de 5,4 mg/L a 8,3 mg/L (campo de fevereiro/2016), nesses 

mesmos pontos verificado valores de 3,0 mg/L a 5,0 mg/L no campo de janeiro/ 2017. 

Para Corazza (2009), Cabral et al. (2013) e Queiroz Júnior (2016), esse processo de 

redução dos níveis de CSS nos compartimentos aquáticos, principalmente nas zonas de 

transição e zona de lago, ocorre devido à decantação (gerada pelo efeito da gravidade) e 

deposição de sedimentos provocado pela diminuição da velocidade de escoamento da água. 

Braga et al. (2012), analisando os afluentes da bacia hidrográfica da UHE Barra dos 

Coqueiros (GO), verificou baixos níveis da CSS, principalmente no período seco, realidade 

constatada também em pesquisas realizadas por Queiroz Júnior (2016), nas águas do 

Reservatório da UHE Caçu (GO), ambiente localizado a montante da UHE Barra dos Coqueiros 

(GO). Nesse local à variação da CSS foram de 0,17 mg/L a 4,5 mg/L, em agosto/2014, e 0,5 

mg/L a 18,83 mg/L, durante janeiro/2015, valores semelhantes aos obtidos nesse estudo. 

Desse modo, durante as campanhas de campo para os períodos seco (agosto/2016 e 

julho/2017), constatou-se uma similaridade dos valores da CSS nas águas com uma variação de 
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0,7 mg/L (ponto 06) a 5,80 mg/L (ponto 21), no período de agosto/2016, e 1,20 mg/L (ponto 

28) a 4,60 mg/L (ponto 18) em julho/2017.  

Na figura 21 ressalta-se os principais aspectos estatísticos da CSS entre todas as missões 

de campo, a qual sucintamente revela a predominância da concentração de Sólidos em 

Suspensão (CSS) no período chuvoso, com valor máximo (18,67mg/L) na missão de campo de 

janeiro/2017. 

 

Figura 21-Estatística descritiva da CSS (mg/L) para todas às campanhas de campo. 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

As águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), em ambos os campos 

realizados no período chuvoso fevereiro/2016 e janeiro/2017 (Mapa 10), são caracterizadas pela 

máxima concentração de sólidos em suspensão, aspecto explicado pela chuva, visto que 

contribuiu para a exposição da superfície do solo, devido à força erosiva de suas gotas, 

provocando o escoamento de sedimentos para os cursos hídricos, aumentando a concentração 

de CSS. 
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Mapa 10-Variação espacial e temporal da CSS (mg/L), em todas às campanhas de campo. 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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Outro componente opticamente ativo mensurado nas águas do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros, refere-se à clorofila-a, pigmento fotossintetizante, que, no campo de 

fevereiro/2016, teve mínimas concentrações entre os pontos 02 a 07 com valores de 0,0 μg/L a 

4,21 μg/L, área que recebe influência, principalmente, dos córregos Água Fria e Pedra Branca. 

Apesar da Chl-a se apresentar em menores concentrações no trecho inicial (setor rio) do 

reservatório, exatamente nesse trecho foram diagnosticadas as concentrações máximas de 

sólidos em suspensão. Essas concentrações foram verificadas nas áreas com valores mínimos 

da CSS, que ocorrem na zona de transição e zona de lago (ponto 20 a 23), atingindo o nível 

máximo no ponto 22 de 25,26 μg/L. 

Portanto, existe uma relação inversa entre os pontos de mínima e máxima concentração 

de Chl-a e CSS, como identificado para a campanha do campo de janeiro/2017, com valor 

máximo de Chl-a de 7,16 μg/L, verificado no ponto 29 (margens do córrego Matriz). Na 

campanha de campo de agosto/2016, os valores de Chl-a oscilaram de 0,70 μg/L (ponto 6) a 

5,80 μg/L (ponto 21) e, em julho/2017, variaram de 0,42 μg/L (pontos 5, 6, 7, 8) a 2,95 μg/L 

(ponto 20), valores inferiores aos de fevereiro/ 2016 e janeiro/2017 (figura 22). 

 

Figura 22– Estatística descritiva da Chl-a (μg/L) para todas às campanhas de campo. 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

As mínimas concentrações de Chl-a apresentadas para os campos de agosto/2016 e 

julho/2017, são semelhantes aos resultados adquiridos por Cordeiro (2013), nas águas do 

mesmo reservatório, durante campanhas de campo realizadas em julho/2013, com uma média 

de 2,7 μg.L. Desse modo, as águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros apresentam 

uma tendência de Chl-a com mínimas concentrações no período seco e máxima concentrações 

durante o período chuvoso (Mapa 11), explicado pelas influências pluviométricas na bacia 

hidrográfica.
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Mapa 11 – Concentração de Chl-a (μg.L) nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), em todas as campanhas de campo.  

 

 
 

Organização: Própria autora (2018). 
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Os constituintes opticamente ativos presentes na água, como os sólidos em suspensão e 

a clorofila-a, influenciam variáveis ópticas aparente da água, como a transparência da água, a 

qual, no campo de fevereiro de 2016, teve uma variação de 0,44 m (ponto 4) a 0,78 m (ponto 

38), valores que mantiveram uma variação aproximada ao campo realizado em janeiro de 2017, 

com níveis entre 0,33 m (ponto 08) a 0,93 m (ponto 21). Nas águas do reservatório Barra dos 

Coqueiros (GO), os locais diagnosticados com menor transparência da água no período chuvoso 

(fevereiro/2016 e janeiro/2017) correspondem ao trecho inicial do reservatório (pontos 02 a 

08), aparência semelhante aos resultados obtidos por Santos (2015), nas águas do reservatório 

Passo Real (RS). 

Em comparação, no campo de agosto/2016, a transparência da água oscilou de 1,90 m 

(ponto 20) a 3,38 m (ponto 37), enquanto em julho/2017 variou de 1,50 m (ponto 16) a 2,50 m 

(ponto 13). Coerentemente, aos resultados obtidos para a transparência das águas do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) foram identificadas em estudos realizados por 

Silva et al. (2009), no reservatório de Peti (MG), local observado no período chuvoso baixa 

Transparência da Água (média 0,5 m) e no período de estiagem maior transparência (média 1,5 

m). Na figura 23 é demonstrado algumas medidas estatísticas que revelam a menor visibilidade 

da água no período de fevereiro/2016 e janeiro/2017. 

 

Figura 23- Estatística descritiva da transparência da água (m) nas campanhas de campo. 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

No mapa 12 é destacado, na tonalidade verde, o período com mínima visibilidade da 

água (julho/2016 e agosto/2017) e, em azul, aqueles com máxima transparência (fevereiro/2016 

e 2017), explicado pela maior concentração de clorofila-a e sólidos em suspensão.
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Mapa 12- Transparência nas águas (Secchi (m)) do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), em todas às campanhas de campo. 

 

 
 

Organização: Própria autora (2018).



92 

 

As mínimas transparências da água, durante as campanhas de campo de fevereiro/2016 

e 2017, ocorre devido a fatores como: colheita e preparo dos solos para produções agrícolas, 

favorecendo o lixiviamento e o carreamento de nutrientes, fertilizantes e partículas como areia, 

silte e argila para os cursos hídricos, resultando em maiores concentrações de sólidos em 

suspensão e clorofila-a, aspectos que interferem na passagem da radiação solar no ambiente 

aquático e afeta os níveis de absorção e reflectância nos comprimentos de onda (nm) da água. 

 

3.3 Efeitos dos Componentes Opticamente Ativos na reflectância bidirecional da água 

O conhecimento dos efeitos que atuam no comportamento espectral da água é um 

processo imprescindível para obtenção de informações eficazes sobre os elementos nela 

dissolvidas capazes de alterar o equilíbrio natural de um curso hídrico. Nas águas do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, destaca-se os COAs; Chl-a e a CSS, que influenciam 

a profundidade da transparência (Secchi) e os níveis de reflectância da água. 

Estudos voltados para a compreensão dos efeitos dos COAs nas águas consideram as 

faixas espectrais de 400 nm a 900 nm (visível e infravermelho próximo) como as bandas de 

maior interação com a radiação eletromagnética, aspecto identificado em pesquisas de Barbosa 

(2003), Rudorff (2005), Novo (2010), e, também, verificado nas águas do reservatório Barra 

dos Coqueiros (GO), local com uma resposta espectral de características distintas para cada 

período de análise. 

A reflectância bidirecional do campo de fevereiro/2016 e janeiro/2017 são marcadas, 

respectivamente, por uma variação de aproximadamente 0,33% e 0,22%, com ascendência 

constante nas bandas do verde (500 nm a 600 nm) e vermelho (600 nm a 700 nm), 

particularidades ocasionadas pela presença na água de Chl-a e CSS. 

As feições espectrais determinadas pela Chl-a, nas águas do reservatório da UHE Barra 

dos Coqueiros, representam o centro de absorção fotossintética do curso aquático e possuem 

dois picos de absorção, como ressalto em estudo de Galo (2013) um no azul 433 nm, (chamado 

de “Soret”) e o outro no vermelho em 687 nm (chamado pico “alpha”). Em relação à inflexão 

formada nas bandas espectrais de 814 nm, durante o campo de fevereiro/2016, e 829 nm, no 

campo de janeiro/2017, tem como provável explicação corresponderem aos picos de absorção 

de oxigênio (O2), como apresentado na figura 24. 
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Figura 24 -Espectros de reflectância bidirecional obtidos in situ. A – Campo 05-fevereiro de 

2016. B – Campo 24-janeiro de 2017 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

Na figura 25, evidencia-se a reflectância bidirecional na água durante os campos 

realizados em agosto/2016 e julho/2017 (período de baixa precipitação pluviométrica), 

marcados por mínimas reflectâncias entre as faixas espectrais de 400 nm a 900 nm, com picos 

máximos apenas na faixa do verde de 0,22 % no campo de agosto/2016 e reflectância de 0,16% 

em julho/2017. 

A 

B 
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Nos campos de agosto/2016 e julho/2017, o componente opticamente ativo de 

predominância na água é a clorofila-a, com uma resposta espectral de curvas acentuadas nas 

bandas do verde. No entanto, os sólidos em suspensão, que influenciam o comportamento 

espectral da água durante os campos de agosto/2016 e julho/2017, através das curvas espectrais 

na faixa do vermelho (600 nm a 700 nm), como ressaltado na figura 25. 

 

Figura 25- Espectros de reflectância bidirecional coletados in situ. A - Campo 03-agosto de 

2016. B- Campo 05 de Julho/2017. 

 
Organização: Própria autora (2018). 

A 

B 
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Nas faixas espectrais do azul (400 nm a 500 nm) ocorre mínima reflectância da água, 

visto que são nessas bandas espectrais que tendem a ocorrer a absorção de matéria orgânica e 

inorgânica (CDOM) e nas bandas do infravermelho (700 nm a 900 nm), além da absorção do 

CDOM, as máximas absorção de oxigênio (O2) e os COAs são aspectos que influenciam nas 

curvas espectrais de cada período de análise em campo. 

As maiores profundidades da transparência da água ocorreram em agosto/2016 e 

julho/2017, fato explicado pela máxima absorção da radiação eletromagnética na água e mínima 

reflectância nas faixas do vermelho e verde, devido as baixas concentrações de clorofila-a e 

sólidos em suspensão. Em comparação, nos campos de fevereiro/2016 e janeiro/2017, os 

valores da profundidade da transparência da água foram mínimos, enquanto a reflectância 

máxima, ocasionadas por alta concentração de sólidos em suspensão e clorofila-a, que provoca 

maior espalhamento da radiação eletromagnética (REM) nas águas do reservatório. 

 

3.4 Correlação entre as variáveis limnológicas e a reflectância bidirecional da água 

Com a finalidade de identificar as bandas espectrais de maior correlação com as 

variáveis limnológicas, a clorofila-a, os sólidos em suspensão e a transparência da água foram 

elaborados correlogramas de correlação de Person para cada campanha de campo. Desse modo, 

para a coleta de dados, realizada em 05/fevereiro/2016, verificou-se que a concentração de 

sólidos em suspensão e a clorofila-a apresentaram as melhores correlações entre os COAs e os 

comprimentos de onda, com R² = 0,54. Enquanto no campo de agosto/2016, a CSS e a Chl-a 

apresentaram os mesmos níveis de correlação em toda a faixa espectral de 400 nm a 900 nm 

com valor de R²= 0,53. 

Em relação ao campo de janeiro/2017 constatou-se baixas correlações entre os COAs e 

as faixas espectrais, sendo que a maior correspondeu a variável CSS, com R²=0,26. Em 

julho/2017 a transparência da água obteve a melhor correlação com R²= 0,82. 

Com a aplicação do teste T, realizado para alfa =0,05 e graus de liberdade n - 2, 

diagnosticou-se que as correlações mostraram para todas as missões de campo, que os dados 

são estatisticamente significativos para um nível de confiança de 95%, estando restritas a 

algumas faixas de comprimentos de onda, conforme figura 26 com as linhas tracejadas em 

vermelhos. 

. 
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Figura 26– Correlações entre reflectância bidirecional e COAs com as datas de coleta in situ. As setas indicam as bandas espectrais com máxima 

reflectância entre as variáveis. 

 

 

Organização: Própria autora (2018).
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Em relação às faixas espectrais, com valores máximo de reflectância determinados pelos 

COAs (Concentração de Clorofila-a, Sólidos em Suspensão e Transparência da água), 

correspondem, para o campo de fevereiro/2016, o comprimento de onda de 677 nm e, no campo 

de janeiro/2017, a banda de 690 nm, demonstrando, assim, a influência dos sedimentos 

inorgânicos suspensos e da clorofila-a, que provocam o deslocamento do pico de reflectância 

desde a faixa do verde (500 a 600 nm) até aos maiores comprimentos de onda presentes na faixa 

do vermelho (600 nm a 700 nm) (HAN e RUNDQUIST, 1997). 

No campo de agosto/2016, o pico de reflectância ocorreu por volta de 565 nm e, em 

julho/2017, na faixa de 575 nm, evidenciando que nesse período os componentes de principal 

interferência na água é, respectivamente, Chl-a e transparência da água. 

Dentre os principais fatores que explicam, durante as campanhas de campo, de 

fevereiro/2016 e janeiro/2017, as máximas reflectância da água na faixa do vermelho, refere-se 

à interferência da precipitação pluviométrica, que nesse período apresentou níveis elevados em 

todos os postos pluviométricos. Por exemplo, o posto Pingo de Ouro, obteve nos sete dias 

anteriores ao campo, de fevereiro de 2016, o valor de precipitação de 127,65 mm e, em 

janeiro/2017, o valor de 131 mm. Em agosto/2016, a precipitação na estação Pingo de Ouro 

correspondeu a 0,33 mm e, em julho/2017, o valor de 17, 99 mm, valores extremamente 

inferiores aos constatados em fevereiro/2016 e janeiro/2017. 

Em todas as campanhas de campo realizadas no período de maior precipitação 

pluviométrica, verificou-se um comportamento espectral da água com uma variação da 

reflectância distinta em cada compartimento do reservatório, aspecto esse diagnosticado em 

estudos desenvolvidas por Wachholz (2012), nas águas do mesmo reservatório desta pesquisa, 

sendo constatado que na zona de rio (aproximadamente entre pontos 1 ao 12) corresponde a de 

maior albedo de reflectância, provavelmente ocasionada pela maior concentração de sólidos em 

suspensão e clorofila-a. Enquanto a zona de transição (entre os pontos 14 e 25), refere-se a área 

que ocorre a redução da reflectância, ou seja, quando ocorre a deposição do material suspenso 

e a zona de lago, a mais extensa (26 a 40), a reflectância se mantém quase constante até a 

barragem, aspectos que pode ser analisado no mapa 13, que ressalta os comprimentos de onda 

com máxima reflectância da água. 
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Mapa 13-Espacialização dos comprimentos de onda com máxima reflectância bidirecional, em todas as campanhas de campo. 

 

 

Organização: Própria autora (2018).
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Desse modo, a figura evidencia importantes características do comportamento espectral 

do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), principalmente em fevereiro/2016 com a 

tendência de maior concentração de clorofila-a e sólidos em suspensão, que resultou as maiores 

reflectâncias da água na banda 667 nm (faixa do vermelho). Dentre os fatores desses resultados 

encontra-se as de uso da terra e variação pluviométrica. 

 

4 Considerações 

A variação pluviométrica, durante as campanhas de campo, evidencia duas estações bem 

definidas, na área de influência do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). Campos de 

fevereiro/2016 e janeiro/ 2017, corresponde ao período chuvoso, devido as maiores 

precipitações, o que contribuiu para os níveis mais elevados de CSS, Chl-a e reflectância 

bidirecional da água, que em relação a agosto/2016 e julho/2017. 

Os aspectos físicos da bacia hidrográfica, como as formas de uso da terra são 

caracterizados pela crescente expansão de atividades agrícolas e retirada de vegetação nativa, 

que resulta no carreamento de fertilizante, matéria orgânica e inorgânica, entre outras, para o 

curso hídrico, provocando a elevação de CSS e Chl-a, consequentemente, é gerado a redução 

da transparência da água e o aumento da reflectância bidirecional, como diagnosticado nas 

campanhas de campo realizadas em fevereiro/2016 e janeiro/2017. Os resultados da aplicação 

do Teste t, evidenciaram uma significância estatística (p<0,05) de 95 % em relação ao período 

de estiagem e chuvoso. 

Desse modo, o comportamento espectral das águas do reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros apresenta atuação de diversos fatores (físicos, climáticos, limnológicos, etc.), que 

resulta na resposta espectral da água. Os métodos adotados para análise da clorofila “a”, sólidos 

em suspensão, transparência da água, demonstraram eficientes e capazes de auxiliar na 

identificação da resposta espectral da água, analisada com base na interpretação da reflectância 

bidirecional da água na faixa de 400 nm a 900 nm, intervalo espectral, que evidencia a atuação 

direta dos COAs, que quanto mais elevado, maior reflectância em determinados comprimentos 

de onda. 

Dentre as limitações das técnicas de espectrorradiometria, encontra-se a presença de 

ruídos nas curvas espectrais, sendo necessário além da determinação das melhores condições 

de tempo e horário para coleta do dado em campo, a análise criteriosa dos filtros de média 

móvel, que devem ser aplicados de modo a não mascarar os resultados reais. Portanto é 

essencial o planejamento do monitoramento em campo e o conhecimento de diferentes técnicas 

de interpretação dos resultados, como remoção do contínuo, derivada, entre outras.  
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CAPÍTULO IV 

 

Aplicação da técnica remoção do contínuo na análise das águas do reservatório da usina 

hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO) 

 

Resumo 

A técnica de remoção do contínuo refere-se a uma função matemática que isola as bandas de 

absorção particulares dos espectros de reflectância e mede as suas feições de absorção, 

possibilitando assim, uma melhor compreensão dos diferentes parâmetros das bandas 

espectrais. Nesse sentido, o presente capítulo objetiva aplicar a remoção do contínuo para 

discriminar as variações espectrais nas bandas de absorção de clorofila-a e sólidos em 

suspensão nas águas do reservatório da usina hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO). A geração 

da remoção do contínuo realizou-se no programa computacional Excel e no software ENVI 5.3. 

Com a geração na remoção do contínuo nas faixas espectrais de 400 nm a 900 nm, verificou-se 

uma intensa atuação dos sólidos em suspensão e clorofila-a nas bandas do verde e vermelho, 

sendo identificado as principais feições de absorção nas faixas de 480 nm a 580 nm. 

 

Palavras-Chave: Reflectância bidirecional. Clorofila-a. Remoção do Contínuo. 

1 Introdução 

O comportamento espectral da água é um processo determinado por diferentes fatores; 

clima, características físicas, modelos de uso da terra, entretanto é influenciado, principalmente, 

pelos Componentes Opticamente Ativos, que atuam diretamente com a radiação solar que 

atinge a superfície aquática. Nesse sentido, torna-se fundamental a compreensão da 

espectrorradiometria de refletância, que é um meio para estimar em diferentes comprimentos 

de onda a energia eletromagnética refletida da superfície de alvos terrestres e que pode ser 

interpretado com auxílio de diferentes técnicas, como a remoção do contínuo (MENESES, 

2001). 

Desenvolvida por Clark e Rough (1984), a remoção do contínuo, refere-se à uma função 

matemática, que isola bandas de absorção particulares dos espectros de reflectância e acentua 

as suas feições de absorção e possibilita uma melhor compreensão dos diferentes parâmetros 

das bandas espectrais (CLARK; ROUSH, 1984). 

Na remoção do contínuo, os pontos de máxima reflectância de um espectro são ligados 

por uma reta, que corresponde o contínuo espectral para cada feição, a sua remoção é feita 

dividindo-se o espectro original pela curva do contínuo, para normalizar as bandas de absorção, 

colocando-as em uma referência comum, que varia de 0 a 1 (CLARK; ROUSH, 1984). “Esta 

técnica, portanto, permite que se remova o componente do sinal causado por substâncias que 

não estão sendo estudadas, mas que estão presentes na amostra”. (p.393, LONDE et al., 2005). 
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Londe et al. (2006) aplicaram a técnica da remoção contínuo em espectros de 

reflectância das águas do reservatório Salto Grande (SP) e obtiveram resultados eficientes no 

tratamento dos dados, fornecendo importantes informações sobre a variação da concentração 

de Clorofila-a em função das medidas espectrais. 

Breunig (2007) empregou a técnica remoção do contínuo para a discriminação espectral 

nas bandas de absorção dos dosséis de trigo, tratados com diferentes dosagens de nitrogênio 

(N), sendo constatado, que as bandas de absorção entre 550 nm a 720 nm, apresentaram maior 

profundidade com o aumento da adubação nitrogenada, devido à maior disponibilidade de 

pigmentos clorofilados, os quais atuam no aumento da absorção da radiação eletromagnética 

(REM) nessas faixas espectrais. 

Corazza (2012) utilizou a remoção do contínuo nas águas do reservatório da UHE Dona 

Francisca (RS), com finalidade de normalizar os espectros de reflectância e comparar as feições 

de absorção individuais a partir de uma referência comum, sendo obtido resultados que 

realçaram as bandas de 600 nm a 700 nm, intervalo esse caracterizado por máximas absorção 

dos pigmentos fotossintéticos. 

Em pesquisa desenvolvida por Toniolo (2016) aplicou-se a remoção do contínuo em 

espectros de reflectância das águas do lago Guaíba (RS), com auxílio do software ENVI 5.0, 

especificamente, na ferramenta “Continual removal”, que resultou em gráfico de forma 

automática. Santos (2018) ressalta que outras ferramentas computacionais realizam a remoção 

do contínuo, por exemplo, o programa computacional Microsoft Excel, o qual utiliza uma 

linguagem de aplicação de fórmulas estatísticas manuais, que geram além da remoção do 

contínuo, a largura, assimetria, altura, profundidade da banda, dentre outros parâmetros 

espectrais. 

Nessa perspectiva, objetiva nesse capítulo aplicar a técnica de remoção do contínuo para 

determinação das variações espectrais nas bandas de absorção de clorofila-a sólidos em 

suspensão nas águas do reservatório da usina hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO), coletados 

durante quatro campanhas de campo; 05/fevereiro/2016 e 24/janeiro/2017 (meses de elevada 

precipitação) e 03/agosto/2016 e 05/julho/2017 (meses de baixa precipitação). A justificativa 

para realização desse estudo, refere à necessidade da aplicação de técnicas de remoção do 

contínuo para realçar as principais bandas de reflectância na água e identificar os Componentes 

Opticamente Ativos (COAs), que interferem no comportamento espectral das águas do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 
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2 Material e Método 

O reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, apresenta uma área de 25,48 km², localiza-

se na microrregião de Quirinópolis, estado de Goiás, especificamente, entre os municípios de 

Caçu e Cachoeira Alta (tendo como principal curso hídrico o rio Claro) (mapa 1). Devido a 

extensão do reservatório, foram selecionados 40 pontos de amostragem de coleta dos espectros 

de reflectância da água e das variáveis limnológicas; Clorofila-a (Chl-a) realizada através da 

proposta de Mackinney (1941) e Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) metodologia 

de Wetzel e Likens (1991) e APHA (1998). 

Os campos para obtenção de dados ocorreram nos dias 05/fevereiro/2016 e 

24/janeiro/2017 (elevada precipitação) e 03/agosto/2016 e 05/julho/2017 (baixa precipitação). 

Para análise dos espectros de reflectância da água seguiu às metodologias de; Steffen et al. 

1996, Milton (1987), Pereira Filho et al. (2005), Corazza (2010) e Watanabe (2016), através do 

instrumento espectrorradiômetro portátil de campo, modelo FieldSpec® Hand Held, nos 

comprimentos de onda entre 400 nm e 900 nm. 

A aplicação da remoção do contínuo ocorreu com construção da biblioteca espectral, 

teve como procedimento inicial, a importação dos dados do espectro para o software HH2 Sync 

e em sequência salvos em arquivos do tipo texto (txt), utilizando o aplicativo ViewSpecProTM, 

da empresa ASD. Posteriormente importados para uma planilha do editor de texto, sendo 

organizados em colunas verticais as faixas espectrais de 400 nm a 900 nm e nas colunas 

horizontal distribuídos os valores da reflectância obtido em cada ponto de amostragem (figura 

27). Em sequência, os dados foram inseridos na ferramenta “Library Espectral builder”, 

presente no software ENVI versão 5.3, com licença para o laboratório de Geotecnologias da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

 

Figura 27 -Espectros de reflectância bidirecional com média móvel (Curve Smoothig), plotados 

na biblioteca espectral, ferramenta Library Espectral Buider do software ENVI 5.3. 

  
Organização: Própria autora (2018). 

1º Fase – Organização do 

banco de dados em uma planilha 

no Bloco de notas. 
2º Fase: 

Plotagem 

dos 

resultados

. 
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Através da construção da biblioteca espectral no ENVI 5.3, aplicou-se a remoção do 

contínuo para faixa de 400 nm a 900 nm, na ferramenta “Continual removal”, a qual é gerada 

com base nas equações (12) e (13), apresentada por Breunig et al. (2007). 

(12) 

(𝑘) =
 𝑃2 − 𝑃1 

𝜆2 − 𝜆1)
 

(13) 

𝑤 = [𝑃1(𝜆2 − 𝜆1)] + [−𝜆1(𝑃2 − 𝑃1)}

𝜆2 − 𝜆1
 

 

Onde: k é o coeficiente angular da reta, (w) coeficiente linear (w), λ1 é o comprimento 

de onda do limite inferior da feição de absorção, λ2 o comprimento de onda do limite superior, 

ρ1 representa a reflectância do limite inferior, e ρ2 a reflectância do limite superior. 

Com aplicação da equação anterior é gerado o resultado final da remoção do contínuo, 

com base na equação (14): 

(14) 

𝜌(𝐶𝑅𝜆)  =
 𝜌𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙(𝜆) 

𝜌𝐶𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑜(𝜆)
 

 

Onde: 𝜌(𝐶𝑅𝜆) = é o fator de reflectância direcional cônico com o contínuo removido; 

𝜌𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙(𝜆) = Espectro de reflectância; 𝜌𝐶𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑜 (𝜆) = Curva do contínuo; λ = 

Comprimento de onda. 

Nessa pesquisa, também foram gerados os parâmetros das bandas espectrais (assimetria, 

largura e altura), com base na seleção dos pontos de referência, os quais corresponde o ponto 

com maior e menor valor de clorofila-a e CSS, método esse adotado, visando determinar às 

diferenças na assinatura espectral das curvas de reflectância coletadas em ambos os campos. 

A profundidade de banda está associada à energia absorvida, sendo calculada de acordo 

com a equação 15 (Rough, 1984): 

(15) 

Bd = (1 − pcr𝜆) 

Onde: Bd é a profundidade de banda, 1 é a constante e pcr𝜆 representa o fator de 

reflectância direcional cônico com o continuo removido. 
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3 Resultados e discussões 

A reflectância bidirecional das águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) 

apresentou valores crescente no campo de fevereiro/2016 (0,04% a 0,34%) e janeiro/2017 

(0,02% a 0,20%), período esse chuvoso em que os valores de reflectância, apresentou uma 

ascensão entre as bandas de 480 nm a 580 nm, aspecto esse, que manteve nas faixas de 600 nm 

a 700 nm, sendo verificado um decréscimo acentuado apenas, entre 700 nm a 800 nm, fato esse, 

associado aos constituintes opticamente ativos na água, como clorofila-a sólidos em suspensão. 

Em pesquisas realizadas por Jensen (2009) ressaltou-se, que quando a concentração de 

Clorofila-a aumenta no curso hídrico, ocorre um decréscimo na quantidade relativa de energia 

refletida nos comprimentos de onda do azul (entre 400 nm e 500 nm) e do vermelho 

(aproximadamente em 675 nm), juntamente com um aumento na reflectância do comprimento 

de onda do verde, aspectos esses, identificados no campo de fevereiro/2016 e janeiro/2017 nas 

águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

Outro Constituinte Opticamente Ativo, que influencia o comportamento espectral das 

águas refere-se as Concentrações de Sólidos em Suspensão (CSS), que juntamente com a 

clorofila-a produzem uma resposta espectral diferenciada, caracterizada por um aumento da 

reflectância ao longo de toda a curva espectral do verde e vermelho (JENSEN, 2009). 

Com a plotagem dos espectros de reflectância bidirecional no aplicativo ENVI 5.3, 

utilizando a ferramenta “Continual removal”, gerou-se a remoção do contínuo das bandas de 

400 nm a 900 nm, as quais, evidenciaram principalmente, feições de absorção de clorofila-a e 

sólidos em suspensão. 

Conforme apresentado nas figuras 28 e 29 a reflectância bidirecional da água é maior 

nas faixas espectrais do verde e vermelho, intervalo espectral de importante realce na remoção 

do contínuo do comprimento de onda de 400 nm a 900 nm, especialmente na campanha de 

campo de fevereiro/2016 e janeiro/2017. 
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Figura 28- A- Espectros de reflectância bidirecional com média móvel plotados na biblioteca 

espectral. B - Remoção do contínuo nas bandas de 400 nm a 900 nm. Campo Fevereiro/2016. 

 

Organização: Própria autora (2018). 
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Figura 29- A- Espectros de reflectância bidirecional com média móvel plotados na biblioteca 

espectral. B - Remoção do contínuo nas bandas de 400 nm a 900 nm. Campo Janeiro/2017. 

 

Organização: Própria autora (2018). 
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Em relação aos campos do período de baixa precipitação pluviométrica, constatou-se os 

pontos com maior reflectância da água encontram-se nas bandas de 500 nm a 600 nm (faixa do 

verde). E a remoção do contínuo das bandas de 400 nm a 900 nm dos campos de agosto/2016 

e julho/2017 realçaram os picos de absorção da radiação eletromagnética no azul e de 

reflectância no verde (figuras 30 e 31). 

 

Figura 30- A- Espectros de reflectância bidirecional com média móvel plotados na biblioteca 

espectral B - Remoção do contínuo nas bandas de 400 nm a 900 nm. Campo Agosto/2016. 

 

Organização: Própria autora (2018). 
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Figura 31-A- Espectros de reflectância bidirecional com média móvel plotados na biblioteca 

espectral B - Remoção do contínuo nas bandas de 400 nm a 900 nm. Campo Julho/2017. 

 

Organização: Própria autora (2018). 
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Com a análise da remoção do contínuo nas faixas espectrais de 400 nm a 900 nm para 

o campo de fevereiro/2016 e janeiro/2017, verificou duas feições de absorção; a primeira 

ocorreu em torno de 480 nm a 580 nm, intervalo esse que tende a ocorrer as maiores absorções 

da radiação (banda do azul) e maiores reflectância provocada pela presença de clorofila e 

sólidos em suspensão. E a segunda feição espectral de 750 nm a 790 nm (intervalo do 

infravermelho), bandas associadas principalmente ao espalhamento da radiação 

eletromagnética, provocado pela forte absorção do vapor d’água. 

Desse modo, selecionou a faixa espectral como de maior absorção dos componentes 

opticamente ativos (Chl-a e CSS) analisados in situ (campo fevereiro/2016 e janeiro/2017) o 

intervalo das bandas de 480 nm (limite inferior) a 580 nm (limite superior), comprimentos de 

onda (λ) esses, que ocorrem as maiores profundidades de absorção da reflectância com 

influência da clorofila-a sólidos em suspensão. Nas figuras 32 e 33 são ilustrados a remoção do 

contínuo, gerado para a faixa espectral de 480 nm a 580 nm, durante os campos de 

fevereiro/2016 e janeiro/2017. 

 

Figura 32-Remoção do contínuo nas bandas de 480 nm a 580 nm. Fevereiro/2016.  

 

Organização: Própria autora (2018).  
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Figura 33-Remoção do contínuo nas bandas de 480 nm a 580 nm. Campo Janeiro/2017. 
 

 

Organização: Própria autora (2018).  

 

Os parâmetros das bandas espectrais de 480 nm a 580 nm, no campo de fevereiro/2016, 

ressalta a largura das bandas, com valor igual em todos nos pontos de maior e menor 

concentração dos COAs, enquanto a altura, meia altura, assimetria e posição central da banda 

apresentam uma variação nos valores, conforme apontado na tabela 3. 

Tabela 3 -Parâmetros da banda espectral de 480 nm a 580 nm. Campo Fevereiro-2016. 

Parâmetros da 

Banda entre  

480 nm-580 nm 

Ponto 13 

(Referência 

menor 

concentração 

de Clorofila-

a-valor 0,0 

μm) 

Ponto 22 

(Referência 

maior 

concentração de 

clorofila-a–

valor 25,3 μm) 

Ponto 36 

(Referência 

menor CSS- 

valor 5,40 

mg/L) 

Ponto 01 

(Referência 

maior CSS- 

valor 11,4 mg/L) 

Posição Central (λ) 518 522,00 520,00 523,00 

Altura 0,06 0,06 0,06 0,05 

Meia Altura 0,03 0,03 0,03 0,02 

Largura 62,00 62,00 62,00 62,00 

Assimetria 0,73 0,97 0,81 0,13 

Organização: Própria autora (2018). 

Nas bandas de 480 nm e 580 nm, no campo de fevereiro/2016, identificou-se que o 

ponto 01 é o único com características da faixa espectral diferentes em altura e assimetria (figura 

34), fato esse, associado com as elevadas concentrações de CSS (11,4 mg/L), aspecto esse, 

determinante na resposta espectral na água. 
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Figura 34-Parâmetros das bandas entre 480-580; A- Ponto 13. B- Ponto 22. C- Ponto 36 e D ponto 01.- Campo Fevereiro 2016. 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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Em relação as curvas espectrais dos pontos de maior e menor concentração de sólidos 

em suspenção e clorofila-a do campo de janeiro/2017, constatou-se uma variação da posição 

central da banda de 508 nm à 525 nm, uma assimetria de 0,3 a 0,4 e uma maior largura das 

bandas espectrais nos pontos com as mais elevadas clorofila-a (ponto 30 - Chl-a = 7,16 μm - 

Largura da banda = 65,0 nm) e CSS (ponto 18 - CSS = 4,16 mg/L - Largura da banda = 70 nm), 

como representado na tabela 4. 

 

Tabela 4- Parâmetros da banda espectral de 480 nm a 580 nm. Campo Janeiro-2017. 

Parâmetros 

da Banda 

entre  

480 nm -580 

nm 

Ponto 03 

(Referência 

menor 

concentração de 

Clorofila-a -

valor 0,0 μm) 

Ponto 30 

(Referência 

maior 

concentração de 

clorofila-a valor 

7,16 μm) 

Ponto 28 

(Referência 

menor CSS- 

valor 1,20 

mg/L) 

Ponto 18 

(Referência 

maior CSS- 

valor 4,60 

mg/L) 

Posição 

Central (λ) 
525 

521 508 
523 

Altura 0,11 

 

0,06 

 

0,05 

 

0,10 

 

Meia Altura 0,06 

 

0,03 

 

0,02 

 

0,05 

 

Largura 54,0 

 

65,0 

 

66,0 

 

70,00 

 

Assimetria 0,30 0,30 0,40 0,30 
Organização: Própria autora (2018). 

 

Na figura 35, é destacado a fisionomia da remoção do contínuo nas curvas espectrais de 

480 nm a 580 nm, referente ao campo de janeiro/2017, sendo ressaltado os parametros de banda 

dos pontos com maiores e menores Chl-a e CSS. E na figura 36 destaca-se a profundidade de 

banda dos espectros de reflectância, que apresentou uma média de 0,06 nm no campo de 

fevereiro/2016. Já no campo de janeiro/2017, a média foi de aproximadamente 0,04 nm, 

entretanto em ambos os campos as bandas com maior profundidade ocorreram entre 520 nm a 

550 nm. 
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Figura 35- Parâmetros das bandas entre 480 nm-580 nm; A- Ponto 03. B-Ponto 30. C- Ponto 28 e D- Ponto 18. Campo Janeiro/2017. 

 
Organização: Própria autora (2018).
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Figura 36- Profundidade de banda entre 480 nm e 580 nm. A- Campo Fevereiro-2016. B – Campo Janeiro-2017. 

 

Organização: Própria autora (2018). 

A B 
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Comparando os dados obtidos nos campos de fevereiro/2016 e janeiro/2017, com os 

realizados em agosto de 2016 e julho de 2017, verificou-se uma elevação da reflectância entre 

as faixas de 480 nm a 580 nm e um decréscimo acentuado de 600 nm a 700 nm.  

Estudos realizados por Ventura (2013) apresentam similaridades com o comportamento 

espectral das águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) durante o período de 

baixa precipitação pluviométrica, especificamente na diminuição dos picos de reflectância após 

a faixa do verde, atingindo um mínimo, por volta dos 625 nm, valor esse relacionado à absorção 

pela ficocianina, pigmento presente nas cianobactérias. 

Lobo (2009) aponta que a crescente reflectância na região do verde, com o aumento da 

concentração de Chl-a, ocorre devido à baixa absorção pelos pigmentos nessa região e ao 

processo de espalhamento interno nas células do fitoplâncton, fato esse explicado através dos 

resultados obtidos nos campos de agosto/2016 e julho/2017, nas águas do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros (GO). 

A aplicação da técnica remoção do contínuo nas bandas espectrais de 400 nm a 900 nos 

campos de agosto/2016 e julho/2017, destacou os intervalos espectrais de 480 nm a 580 nm, 

feição selecionada para análise nesse estudo, devido às melhores associações com as variáveis 

limnológicas de Chl-a (banda do verde) e CSS (banda do vermelho), que em relação a outros 

intervalos espectrais de absorção na água, por exemplo, a absorção encontrada nas bandas de 

750 nm a 790 nm (banda do infravermelho). 

Na figura 37, é representado as bandas de absorção nas faixas de 480 nm a 580 nm, 

durante os campos de agosto/2016 e julho/2017, as quais, demonstram-se extremamente 

relacionado com a maior presença de COAs na água, como a Chl-a e CSS, o que resulta no 

aumento da absorção da radiação eletromagnética (REM) nesse intervalo espectral. 
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Figura 37- Remoção do contínuo nas bandas de 480 nm a 580 nm; A- Agosto/2016. B- 

Julho/2017. 

 

Organização: Própria autora (2018). 

 

A 

B 
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Os principais elementos das bandas do intervalo espectral de 480 nm a 580 nm, no 

campo de agosto/2016, são enfatizados na tabela 5, que ressalta o ponto 06, com menor 

concentração de clorofila-a (4,6μm) e CSS (0,70 mg/L). 

 

Tabela 5  -Parâmetros das bandas entre 480 nm-580 nm e pontos de referências. Campo Agosto 

2016. 

Parâmetros 

da Banda 

entre  

480 nm-580 

nm 

Ponto 06 

(Referência 

menor 

concentração 

de Clorofila-a 

valor 4,6 μm e 

CSS- Valor 

0,70 mg/L) 

Ponto 39 

(Referência 

maior 

concentração 

de Clorofila-a 

valor 5,47 μm) 

Ponto 02 

(Referência 

Segundo 

menor valor 

de CSS 1,0 

mg/L) 

Ponto 21 

(Referência 

maior CSS 

5,8 mg/L) 

Posição 

central (λ) 
515,00 494,00 490,00 502,00 

Altura 0,02 0,02 0,02 0,04 

Meia Altura 0,01 0,01 0,01 0,02 

Largura 35 20,00 44,00 37,00 

Assimetria 0,04 0,02 0,02 0,05 
Organização: SANTOS, A. K. F (2017). 

 

Os parâmetros da banda, no intervalo espectral entre 480 nm e 580 nm, para o campo 

de agosto de 2016, são caracterizadas por assimetria, alturas e posição central (λ) inferiores aos 

obtidos em fevereiro/2016 (figura 38). 
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Figura 38 - Parâmetros das bandas, entre 480 nm-580 nm; A- Ponto 06. B- Ponto 39. C- Ponto 02 e D- Ponto 21. Campo Agosto 2016. 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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No campo de julho/2017, verificou-se que a largura das bandas, encontra-se de 52 nm 

(ponto 03) à 60 nm (ponto 28), sendo a assimetria, assim como, os outros parâmetros 

apresentam uma variação em valor semelhante entre os pontos de maior ou menor concentração 

de Chl-a e CSS, como evidenciado na tabela 6. 

 

Tabela 6- Parâmetros das bandas entre 480 nm-580 nm e pontos de referências. Campo 

Julho/2017 

Parâmetros da 

Banda entre  

480 nm-580 nm 

Ponto 05 

(Referência 

menor 

concentração de 

clorofila-a-valor 

0,42 μm) 

Ponto 17 

(Referência maior 

concentração de 

clorofila-a–valor 

2,95 μm) 

Ponto 28 

(Referência 

menor CSS- 

valor 1,20 

mg/L) 

Ponto 18 

(Referência 

maior CSS- 

valor 4,60 

mg/L) 

Posição Central 

(λ) 

517 

 

24 

 

507 

 

504 

 

Altura 0,05 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,06 

 

Meia Altura 0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,03 

 

Largura 52 

 

58 

 

60 

 

49 

 

Assimetria 0,04 0,04 0,3 0,5 

Organização: Própria autora (2018). 

 

Na figura 39, encontra-se as principais feições das bandas de 480 nm a 580 nm, 

correspondendo pontos de maior e menor concentração de Chl-a e CSS para o campo de 

julho/2017, sendo destacado características em fisionomia semelhante ao do campo de agosto 

de 2016. Nesse sentido, a remoção do contínuo dos espectros de reflectância das águas do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), contribuiu, assim como em pesquisas 

desenvolvidas por Breunig et al. (2007) na maximização dos efeitos das feições de absorção 

espectral para as bandas de interesse. 

O cálculo da profundidade de banda para o período de agosto de 2016, detectou uma 

maior absorção de energia na faixa de 480 nm a 524 nm. Em comparação as maiores 

profundidades das bandas espectrais no campo de julho/2017, correspondeu as bandas 

espectrais de 570 nm a 580 nm, conforme representado na figura 40 

Desse modo, os parâmetros das bandas espectrais e a remoção do contínuo, auxiliaram 

na identificação de características pertinentes sobre o comportamento espectral das águas do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). Os resultados obtidos da remoção do contínuo 

para as quatro campanhas de campo (fevereiro/2016, agosto/2016, janeiro/2017 e julho/2017), 

apresentaram-se eficaz para realçar as principais feições de absorção de clorofila-a e sólidos em 

suspensão. 
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Figura 39-Parâmetros das bandas entre 480 nm-580 nm; A- Ponto 05. B- Ponto 17. C- Ponto 28 e D- Ponto 18. Campo Julho/2017. 

 
Organização: Própria autora (2018).
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Figura 40– Profundidade de bandas no intervalo de 480 nm a 524 nm. A – Campo Agosto-2016. B – Campo Julho/2017. 

 

Organização: Própria autora (2018). 

A B 
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4 Considerações 

A criação da biblioteca espectral possibilitou a organização dos dados de reflectância 

bidirecional coletados em campo e subsidiou na aplicação da técnica de remoção do contínuo, 

fornecendo importantes informações sobre as bandas de maior absorção ou espalhamento da 

radiação eletromagnética nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

A remoção do contínuo, no intervalo espectral de 400 nm a 900 nm, apresentou 

variações particulares no espectro de reflectância e na concentração das variáveis limnológicas, 

consequência principalmente da sazonalidade climática, distinta entre os campos de 

fevereiro/2016, e janeiro/2017 (período chuvoso) e agosto/2016 e julho/2017 (período seco). 

Em todas as campanhas de campo, identificou-se, que a remoção do contínuo realçou 

principalmente, as bandas de 480 nm a 580 nm, intervalo de influência direta dos Componentes 

Opticamente Ativos na água, como a Clorofila-a os Sólidos em Suspensão, os quais, apresentam 

maiores reflectância na faixa do verde (500 nm a 600 nm) e infravermelho (600 nm a 700 nm). 

Outra feição espectral verificada na remoção do contínuo, correspondeu às bandas de 

750 nm a 790 nm (intervalo do infravermelho), relacionados principalmente ao espalhamento 

da radiação solar na água, entretanto, essa faixa espectral não apresentou correlações 

representativas com os COAs. 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar a remoção do contínuo aplicada nesse estudo, 

possibilitou a ligação dos pontos de máxima reflectância dos espectros e normalização das 

bandas de absorção em uma referência comum, consequentemente determinou-se as feições 

espectrais de maior correlação com os COAs. A remoção do contínuo permitiu verificar os 

comprimentos de onda com maior absorção ou reflectância, desse modo, demonstra ser uma 

técnica eficiente para interpretação do comportamento espectral da água. 

No entanto, recomenda-se que para uma compreensão mais abrangente do 

comportamento espectral da água é fundamental a aplicação de diferentes procedimentos como; 

derivadas, razão de bandas e Spectral Angle Mapper (SAM), para a representação consistente 

da dinâmica dos cursos hídricos. 
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CAPÍTULO V 

Análise derivativa dos espectros de reflectância nas águas do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros (GO) 

 

Resumo 

A análise derivativa é uma função matemática que, ao ser aplicada a espectros de reflectância 

da água identifica sua variação em relação aos comprimentos de onda e possibilita realçar as 

feições de influência dos componentes opticamente ativos. Nesse contexto, o presente capítulo 

objetiva verificar a aplicabilidade da análise derivativa em dados espectrais coletados in situ, 

visando estabelecer relações empíricas para estimar a distribuição espacial dos componentes 

opticamente ativos na água. Para realização desse estudo selecionou o reservatório da usina 

hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO). As missões de campo, ocorreram durante os períodos 

de maior precipitação pluviométrica (fevereiro/2016 e janeiro/2017) e de menor precipitação 

(agosto/2016 e julho/2017) em 40 pontos de amostragem da água. Os dados foram coletados 

em campo com o espectrorradiômetro modelo FieldSpec® Hand Held, nos comprimentos de 

onda de 400 nm a 900 nm. As primeira e segunda derivada foram realizadas através de cálculos 

estatísticos no Microsoft Excel. Como resultado, constatou-se, que as primeiras derivadas 

realçam as faixas espectrais do infravermelho, com destaque para a banda 668 nm (r²=0,82), no 

campo de fevereiro/2016. No campo de agosto/2016 e janeiro/2017, a melhor correlação 

ocorreu na faixa do infravermelho, respectivamente nas bandas de 713 nm (r²=0,54) e 738 nm 

(r²=0,84) e durante o campo de julho/2017, a melhor correlação corresponde a faixa de 704 nm 

(r²=0,47), indicando uma forte atuação nas águas de sólidos em suspensão, que dificultou 

distinguir na segunda derivada as bandas espectrais características de clorofila-a. 

 

Palavras chave: Comportamento espectral. Clorofila-a. Derivada. Sólidos em suspensão. 

 

1 Introdução 

O comportamento espectral da água é influenciado por diferentes fatores, como; clima, 

tempo, vento e principalmente por Componentes Opticamente Ativos (COAs), representados 

pela Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) e Clorofila-a (Chl-a), os quais, são 

responsáveis pela variação da reflectância em determinados faixas do espectro eletromagnético. 

Geralmente, nos estudos de comportamento espectral da água, utilizam-se as bandas de 

400 nm a 900 nm para identificar a variação dos Componentes Opticamente Ativos (COAs) 

(JENSEN, 2009). Uma das principais técnicas para extrair informações espectrais dos aspectos 

quantitativos dos COAs é com o uso da análise derivativa. 

De acordo com Barbosa (2005), a análise da derivada representa a taxa de variação da 

reflectância espectral do alvo terrestre em relação à variação do comprimento de onda da 

energia incidente, tendo como principais funções; remover o sinal de fundo, eliminar a 

sobreposição de feições espectrais e realçar os componentes de menor intensidade, que 
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compõem o espectro da reflectância, sendo aplicada principalmente em estudos de pigmentos 

fotossintetizantes e Sólidos Suspensos. 

Rudorff et al. (2007) afirmam que na análise derivativa a reflectância espectral da água 

é representada pela soma ponderada de três componentes: água, Concentração de Sólidos em 

suspensão (CSS) e Clorofila-a(Chl-a), além disso, ressaltam que em águas turvas, encontra-se 

sérias dificuldades em estimar a concentração de Clorofila-a, usando a reflectância de forma 

direta e mesmo considerando a razão de bandas em comprimentos de ondas específicos, o que 

torna fundamental, a análise da derivativa, devido ao efeito dos sedimentos em suspensão serem 

removidos com uma derivação de 2ª ordem. 

Conforme Toniolo (2016), a Primeira e a Segunda Derivada podem oscilar com maior 

amplitude do que os espectros primários, no qual um espectro muda repentinamente de uma 

inclinação positiva para uma inclinação negativa. Desse modo, a análise da derivada envolve o 

realce de aspectos que se destacam na assinatura espectral de um alvo, tanto em picos de 

reflectância como bandas de absorção (RUDORFF et al., 2007). 

Nesse contexto, desenvolveu-se o referente capítulo com objetivo de verificar a 

aplicabilidade da análise derivativa em dados espectrais coletados in situ, visando estabelecer 

relações empíricas para estimar a distribuição espacial dos COAs, em especial Clorofila-a (Chl-

a), Sólidos em Suspensão (CSS) e Transparência da água (Secchi), no reservatório da Usina 

Hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros (GO), durante os períodos de maior precipitação 

pluviométrica (fevereiro/2016 e janeiro/2017) e de menor precipitação (agosto/2016 e 

julho/2017). 

A justificativa para aplicação da análise da derivada, nessa pesquisa, ocorreu devido 

possibilitar uma interpretação consistente das relações entre variáveis espectrais de reflectância 

e os Componentes Opticamente Ativos na água. 

 

2 Matérial e Método 

A análise da derivada dos espectros de reflectância ocorreu inicialmente com a seleção 

de 40 pontos de amostragem nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (Mapa 1), 

durante quatro (4) campanhas de campo; 05/fevereiro/2016 e 24/janeiro/2017 (meses de 

elevada precipitação) e 03/agosto/2016 e 05/julho/2017 (meses de baixa precipitação). 

Os dados espectrais coletados in situ, ocorreram com uso do espectroradiômetro, 

modelo FieldSpec® HandHeld. A metodologia de coleta dos espectros de reflectância para a 

superfície da água é descrita por Steffen et al. (1993), em síntese analisado incialmente com a 
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otimização e em seguida a calibração do espectroradiômetro apontando o detector para uma 

placa de referência denominada Spectron, que possui um perfil de reflectância extremamente 

lambertiano (100% de reflectância). 

As análises derivativas nessa pesquisa foram aplicadas, nas curvas de reflectância, sendo 

gerado derivadas de Primeira e Segunda ordem, ambas calculadas no programa Microsoft Office 

Excel. O cálculo da Primeira Derivada do espectro de reflectância, em relação ao comprimento 

de onda (λ) de 400 nm a 900 nm, para cada ponto (n) de amostragem da água, realizou-se com 

a equação (16), apresentada em pesquisas de Rudorff et al. 2007 e Tretin (2009): 

(16) 

𝑑𝑠| 

𝑑𝜆|
𝑖 ≈  𝑠(𝜆𝑖 ) − 𝑠(𝜆𝑗) 𝛥𝜆 

Onde: ds – representa a derivada espectral; s – o sinal verdadeiro da reflectância; (λj – 

maior comprimento de onda e λi – menor comprimento de onda; Δλ – separação entre as bandas 

adjacentes (Δλ = λj – λi), constante. E a Segunda Derivada foi obtida aplicando-se a equação 1 

na curva resultante da primeira derivada. 

Posteriormente, a aplicação da técnica de análise derivativa, os resultados desse 

processamento foram correlacionados com as variáveis concentração de clorofila-a (analisada 

com base na proposta de Mackinney (1941)), concentração de sólidos em suspensão (analisado 

com a metodologia de Wetzel e Likens, 1991 e APHA, 1998) e transparência da água - Secchi 

(medida a partir da profundidade do disco de Secchi (m)), conforme Esteves 1998. 

 

3 Resultados e discussões 

A análise derivativa representa um meio de realce de feições espectrais específicas de 

Componentes Opticamente Ativos, como Clorofila-a Sólidos em Suspensão e a Transparência 

da água. Desse modo, estudos que visam compreender o comportamento espectral da água, 

utilizam a primeira e a segunda derivada com as finalidades ressaltadas na figura 41. 
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Figura 41– Funções da Primeira e Segunda Derivada no espectro de reflectância da água 

 
Organização: Própria autora (2018). Fonte: Métodos de análise de dados hiperespectrais – INPE (2008). 

 

A primeira derivada auxilia na eliminação de sinais de fundo, ocasionadas 

principalmente por sólidos suspenso e realça os componentes de menor intensidade, que atuam 

na composição do espectro (GOODIN et al., 1993). Em comparação a Segunda derivada, atua 

no subsídio da eliminação de efeitos provocados por sólidos em suspensão, realçando as curvas 

espectrais associadas à clorofila (GOODIN et al., 1993, RUNDQUIST et al., 1996). 

Goodin et al. (1993) obtiveram resultados para a Primeira devida de espectros de 

reflectância, que realçou a banda espectral de 720 nm, sendo relacionado aos sólidos presentes 

na água. Enquanto a Segunda derivada ressaltou a banda 685 nm, evidenciando efeitos causados 

pela clorofila. 

Com a análise derivativa dos espectros de reflectância nas águas do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros (GO), verificou-se que no campo de fevereiro/2016, a Primeira derivada 

(figura 42-B), apresentou uma variação constante nas faixas do verde e vermelho, com 

decréscimo da reflectância em torno de 598 nm a 600 nm e entre as 698 nm a 700 nm. 

Enquanto no campo de agosto/2016, a Primeira derivada (figura 42-E), apresentou um 

decréscimo da variação da reflectância nas bandas entre 599 a 600 nm. A Segunda derivada no 

campo de agosto 2016 (Figura 42-F), assim como em fevereiro/2016 (figura 42-C), obteve 

resultados constante em todas as faixas espectrais e com valores próximos a zero, aspecto esse 

descrito por Goodin et al. (1993) como característica de ambientes com presença de clorofila-

a. 

Conforme a discussão teórica, a análise da Segunda derivada deveria acusar a presença 

de Chl-a na água, no entanto, devido às baixas concentração desse componente, no campo de 

1 ' Derivada 
Remove o sinal de reflectância da 
superfície da água, facilitando a 

detecção de sedimentos em suspensão 

2 '' Derivada

Remove o efeito espectral das 
partículas inorgânicas em suspensão, 

mantendo apenas a informação 
associada à presença da Clorofila-a.
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fevereiro/2016 e agosto/2016 não foi possível verificar com nitidez na Segunda Derivada as 

curvas espectrais característica de Chl-a, como ressaltado na figura 42. 

 

Figura 42- A– Espectros de reflectância originais, campo Fevereiro/2016. B - Primeira 

derivada, campo Fevereiro/2016. C- Segunda derivada, campo Fevereiro/2016. D – Espectros 

de reflectância originais, campo Agosto/2016. E – Primeira derivada, campo Agosto/2016. F- 

Segunda derivada, campo Agosto/2016. 

 

 
Legenda: As setas indicam as feições de maior absorção da radiação eletromagnética nos comprimentos 

de onda das derivadas. Fonte: Própria autora (2018).  
 

Em relação as campanhas de campo realizados em janeiro/2017 e julho/2017, a derivada 

dos espectros de reflectância, exibiu uma variação semelhante aos dos campos realizados no 

ano de 2016, principalmente, nas feições da Primeira derivada, caracterizadas pela influência 

de Sólidos Suspensão e Clorofila-a. A Segunda derivada, apresenta um predomínio de feições 

A D 

F 

E 

C 

B 
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característico de clorofila-a, mas sem nenhuma feição de maior absorção da radiação 

eletromagnética (figura 42). 

 

Figura 43 - Espectros de reflectância originais, campo janeiro/2017. B - Primeira derivada 

campo Janeiro/2017. C- Segunda derivada, campo Janeiro/2017. D – Espectros de refletância 

originais, campo Julho/2017. E - Primeira derivada, campo Julho/2017. F- Segunda derivada, 

campo Julho/2017. 

 

 

 
Legenda: As setas indicam as feições de maior absorção da radiação eletromagnética nos comprimentos 

de onda das derivadas. Fonte: Própria autora (2018). 

 

As semelhanças entre os resultados das derivadas, gerados para as campanhas de campo 

de fevereiro/2016 e janeiro/2017, se devem principalmente aos períodos de coleta de dados, 

que ocorreram nos períodos de maior precipitação pluviométrica (fevereiro/2016 e 

A D 

B E 

C F 
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janeiro/2017) e menor precipitação (agosto/2016 e julho/2017), aspectos esses que atuam 

juntamente com as características físicas da bacia hidrográfica, como as formas predominantes 

do relevo de suave ondulado (62,11%), característica essa favorável para o desenvolvimento na 

região de atividades agrícolas, que contribuem para retirada de vegetação nativa e aumento da 

fragilidade dos solos a desencadear processos erosivos. 

O impacto das gotas da chuva no solo provoca o carreamento de partículas de argila, 

silte, matéria orgânica e fertilizantes para as águas do reservatório, fato esse que eleva a 

quantidade de Sólidos em Suspensão e Clorofila-a, como identificado nos campos de 

fevereiro/2016 e janeiro/2017, consequentemente aumentam os valores de reflectância da água 

e realça as bandas do verde e vermelho na Primeira derivada. 

Aplicando-se as correlações de Pearson, entre a Primeira derivada e os COAs (CSS, 

Chl-a e Secchi), constatou-se maiores realces das bandas espectrais de 688 nm, para 

fevereiro/2016, e a faixa de 598 nm, em julho/2017, intervalo espectral esse, semelhantes as 

pesquisas realizadas por Lopes et al. (2011), que verificaram a faixa espectral de 690 nm, como 

uma importante feição para estimativa de Chl-a em águas superficiais com alta concentração 

deste pigmento.  

A particularidade dos resultados das Primeiras derivadas nas águas do reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros (GO) é determinada pela Concentração dos Sólidos em Suspensão e 

da Clorofila-a, que apresentam uma variação semelhante aos níveis da reflectância ao longo da 

faixa espectral, como representado na figura 44. No campo de agosto/2016, o coeficiente de 

correlação entre derivada e Chl-a e CSS, apresentaram níveis iguais, tendo na faixa espectral 

de 536 nm, os valores máximos de reflectância. 

Com os correlogramas da derivada de primeira ondem e dos COAs (figura 44), 

averiguou-se que a concentração de sólidos em suspensão, corresponde a variável com maiores 

correlações positivas em todos os campos de análise, indicando sua forte atuação nas águas da 

UHE Barra dos Coqueiros (GO).
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Figura 44-Correlograma da primeira derivada das refletâncias com as variáveis dos COAs. As setas indicam as faixas espectrais com maiores 

picos de reflectância para os COAs 

Organização: Própria autora (2018).
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Nesse estudo não foram apresentados os correlogramas de correlação para Segunda 

derivada, devido a impossibilidade de distinguir as bandas espectrais característica dos COAs, 

principalmente a Chl-a que apresentou baixas concentrações. No entanto, as correlações 

geradas para primeira derivada, evidenciaram importantes informações sobre o comportamento 

espectral das águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, como a forte atuação da CSS. 

Conforme ressaltado na tabela 7, durante o campo de fevereiro/2016, a banda com 

melhor correlação entre COAs e a Primeira derivada, ocorre na faixa de 668 nm (Banda do 

Vermelho), com uma correlação de R²=0,82. Já no campo de agosto/2016 e janeiro/2017, a 

melhor correlação ocorreu na faixa do infravermelho, respectivamente nas bandas de 713 nm 

(R²=0,54) e 738 nm (R²=0,84) relacionando com a transparência da água. E durante o campo 

de julho/2017, a correlação mais significativa correspondeu a faixa de 704 nm (R²=0,47). 

 

Tabela 7- Correlações mais altas entre as variáveis dos COAs e as derivadas de primeira ordem. 
05/02/2016 03/08/2016 24/01/2017 05/07/2017 

CSS – 668   0,82 CSS – 536 0,53 CSS  - 611 0,82 CSS - 704 0,47 

 

Chl-a -582 

0,53 Chl-a - 536 

 
0,53 Chl-a – 726 0,68 Chl-a - 598 0,40 

Transp – 

436 

0,57 Transp – 713 0,54 Secchi -738 0,84 Secchi - 730 0,40 

Obs.: Em vermelho destacam-se as correlações mais altas de cada campanha. Organização: Própria 

Autora (2018). 

 

Com a aplicação da regressão linear simples para picos de maior reflectância da Primeira 

derivada com os COAs, constatou-se, que a melhor correlação entre os dados coletado nos 

campos de 2016, refere-se o de fevereiro/2016, que corresponde à correlação entre a Primeira 

derivada e CSS, banda de 582 nm, com valor de R²= 0,67 (Figura 45). Em relação a regressão 

linear simples obtida para os campos de 2017, observa-se, que a melhor correlação é encontrada 

para o campo de janeiro/2017, na banda 611 nm, conforme ilustrado na figura 46. 
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Figura 45- Correlograma de regressões lineares dos picos de maior reflectância da primeira derivada com os COAs. Campanhas de campo 2016. 

 

 

Fonte: Própria autora (2018). 
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Figura 46 - Correlograma de regressões lineares dos picos de maior reflectância da primeira derivada com os COAs. Campanhas de campo 2017. 

 

 
 

Fonte: Própria autora (2018). 
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4 Considerações 

A aplicação da análise da derivada demonstrou resultados consistentes, revelando picos 

de reflectância que antes não eram ressaltados nas curvas espectrais. Desse modo, através da 

análise de derivada, detectou-se as melhores feições espectrais associada a mudanças da 

reflectância em relação taxa de variação dos Componentes Opticamente Ativos, em especial 

sólidos em suspensão, clorofila-a e transparência da água. 

Nos campos realizados em fevereiro/2016 e janeiro/2017, período chuvoso na bacia 

hidrográfica do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros, as águas são caracterizadas por baixa 

transparência da água e maiores concentrações de sólidos em suspensão e clorofila-a, 

principalmente na faixa verde (500 nm a 600 nm) e vermelho (600 nm a 700 nm) do espectro 

eletromagnético. Em comparação no campo de agosto/2016 e julho/2017, período seco (ou de 

baixa precipitação pluviométrica), verificou-se baixas variações de CSS e Chl-a, enquanto a 

transparência da água foi maior, consequentemente obteve menor reflectância da água. 

As conversões de espectros de reflectância em derivadas, colabora para identificar os 

Componentes Opticamente Ativos, que afetam a atenuação da radiação incidente na água, 

especificamente, a primeira derivada, que subsidiou na identificação da influência direta dos 

COAs nas águas do reservatório, especialmente as bandas de influência dos sólidos em 

suspensão na Primeira derivada. As concentrações de Chl-a, apresentaram em todas as 

campanhas de campo uma variação baixa, o que impossibilitou apontar as bandas espectrais 

característico desse COA na Segunda derivada. 

Portanto, a derivada de Primeira ordem, apresenta melhores resultados no diagnóstico 

da resposta espectral das águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), no entanto, 

é necessário o contínuo monitoramento para verificar com maior confiabilidade as propriedades 

ópticas de alteração na dinâmica aquática. 
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CAPÍTULO VI 

 

Análise cluster dos espectros de reflectância e suas relações com variáveis limnológicas 

nas águas do reservatório da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO) 

 

Resumo 

Análise cluster consiste no agrupamento de dados, de modo a identificar aspectos similares. 

Essa técnica pode ser utilizada para uma melhor compreensão do comportamento espectral da 

água. Nesse sentido, o presente capítulo objetivo aplicar a técnica cluster para agrupamento dos 

espectros de reflectância da água, a fim de comparar grupos de aspectos semelhantes a variáveis 

limnológicas (clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência da água) no reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros (GO). Como resultado, identificou-se que os grupos formados com 

as maiores reflectância dos espectros refere ao período de maior precipitação (fevereiro/2016 e 

janeiro/2017), e os grupos com baixa reflectância, corresponde aos campos de agosto/2016 

junho/2017. Em relação os grupos com curvaturas similares, correspondem aos pontos de 

amostragem com concentração semelhante de clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência 

da água, demonstrando que a técnica cluster é eficiente na identificação das zonas com 

características espectrais e limnológicas homogêneas. 

 

Palavras-chave: Agrupamento espectral. Clorofila-a. Sólidos em suspensão. Transparência 

da água.  

 

1 Introdução 

A análise de agrupamento, ou clustering, é uma técnica computacional com propósito 

de separar objetos em grupos que sejam similares de acordo com algum critério pré-

determinado. É realizada de forma não supervisionada (sem intervenção do usuário) e de 

maneira automática em programas computacionais, de modo a extrair características dos dados, 

verificar a dimensionalidade, os outliers e evidenciar hipóteses sobre sua natureza (LIDEN, 

2009). 

Na análise cluster é fundamental a seleção de uma medida para avaliar semelhanças ou 

diferenças entre os objetos, sendo verificada principalmente em termos de distância, as quais, 

quanto menor forem mais semelhantes serão. Uma medida de semelhança amplamente utilizada 

é a distância euclidiana, obtida pela média das distâncias (VICINI, 2005). Em estudos de 

Watanabe (2012) aplicou-se a análise cluster para agrupamento de espectros de reflectância da 

água, utilizando o quadrado da distância euclidiana como medida de similaridade. 

Meireles et al. (2012) apontam que nas últimas décadas no Brasil vem sendo ampliado 

estudos voltados para identificar a similaridade entre as características espectrais das águas de 

reservatórios de Usinas hidrelétricas, pesquisas essas que contribuem para identificar alterações 
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na homogeneidade entre a reflectância da água e os Componentes Opticamente Ativos (COAS) 

e consequentemente avaliar a qualidade aquática. 

O comportamento espectral da água é o resultado dos processos de absorção e 

espalhamento da radiação eletromagnética no seu interior, sendo um dos meios para seu 

diagnóstico a coleta simultânea de dados espectrorradiométricos e dados in situ dos COAs, 

como Clorofila-a (Chl-a), Sólidos em Suspensão (CSS) e a Transparência da água (Secchi), 

principalmente na faixa espectral correspondente à radiação fotossinteticamente ativa, entre 350 

nm a 700 nm (CABRAL, 2013). 

Diante dos pressupostos, objetiva nesse capítulo apresentar uma comparação entre 

agrupamento dos espectros de reflectância, através da análise cluster com as variáveis 

limnológicas: Clorofila-a, Sólidos em Suspensão e Transparência da água, no reservatório da 

Usina Hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros (GO). A justificativa para o desenvolvimento 

dessa análise, ocorre devido à importância de verificar a existência de espectros com curvaturas 

semelhantes e as variáveis limnológicas que influenciam nesse processo. 

A análise cluster, aplicada nessa pesquisa é baseada em concepções destacadas por 

Vicini (2005), Liden (2009), entre outros, que ressaltam a importância dessa ferramenta para o 

diagnóstico da similaridade entre as variáveis. 

 

2 Material e método 

Conforme ressaltado nos capítulos anteriores, o reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros está situado entre os municípios de Caçu e Cachoeira Alta, no sul do estado de Goiás 

(mapa 1), em uma bacia hidrográfica marcada pela expansão de atividades agrícolas e crescente 

retirada de vegetação nativa. Devido a extensão do reservatório, foram definidos 40 pontos de 

amostragem da água, para obtenção dos dados limnológicos e espectrais. 

Os espectros de reflectância da água foram realizadas com o instrumento 

espectrorradiômetro (modelo FieldSpec® Hand Held), conforme metodologias de Milton 

(1993), Pereira Filho et al. (2005) e Corazza (2010). Simultaneamente, foram analisadas as 

variáveis limnológicas: Clorofila-a (Chl-a) com base na proposta de Mackinney (1941); 

Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS), de acordo com Wetzel e Likens (1991) e APHA 

(1998). E transparência da água, obtida com disco de Secchi (m) conforme a proposta de 

Esteves (1998). As campanhas de campo para coleta de dados, ocorreram em 06 de 

fevereiro/2016, 03 de agosto/2016, 28 de fevereiro de 2017 e 07 de julho/2017, meses esses 
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caracterizados respectivamente como de alta e baixa precipitação pluviométrica no cerrado 

brasileiro. 

Posteriormente, a coleta de dados in situ, utilizou-se a ferramenta computacional Action 

versão 2.9, integrada ao Excel, através da interface suplemento, que apresenta diversas análises 

estatísticas, como a multivariada e cluster. A realização dos agrupamentos ocorreu com a 

construção de um banco de dados com os espectros de reflectância, organizados em uma 

planilha com todos os resultados da reflectância da água na faixa espectral de 400 nm a 900 

nm.  

A classificação do agrupamento dos espectros de reflectância em todas as missões de 

campo ocorreu por meio da técnica de agrupamento hierárquico, que interliga as amostras por 

aspectos mais semelhantes, produzindo um dendograma. O método de distância aplicado nesta 

pesquisa refere-se à euclidiana e, para geração dos grupos, foram testados diversos valores de 

agrupamentos, os quais levaram à seleção de oito grupos dos espectros de reflectância da água 

para os campos de fevereiro/2016 e agosto/2016, e outros oito para os de janeiro/2017 e 

julho/2017, totalizando 16 grupos, sendo distribuídos conforme a similaridade dos valores de 

reflectância nos pontos amostrais. 

Com a geração dos agrupamentos dos espectros de reflectância da água realizou-se uma 

análise de semelhanças entre os grupos gerados e os valores das concentrações das variáveis 

limnológicas: Clorofila-a, Sólidos em Suspensão e Transparência da água, coletadas 

simultaneamente aos dados espectrais. Para concretização dessa comparação averiguou-se a 

existência de valores iguais ou próximos entre as concentrações das variáveis limnológicas nos 

pontos de amostragem de cada grupo de espectros de reflectância. 

 

3 Resultados 

Aplicando a análise de agrupamento determinou-se grupos para os pontos de 

amostragem da água, classificados conforme seu nível de similaridade entre curvas espectrais 

de reflectância com as variáveis clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência da água, 

sendo elaborados por meio da técnica de agrupamento hierárquico, que interliga as amostras 

por aspectos mais semelhantes, produzindo um dendograma, conforme representado na figura 

47. 
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Figura 47- A- Dendograma da análise hierárquica de clusters, referente aos campos de 

fevereiro /2016 e agosto/2016 e B - Campos janeiro/2017 e julho/2017, nas águas do 

reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Nos campos realizados em fevereiro/2016 e agosto/2016, foram gerados oitos grupos, 

sendo; 01, 02 e 03, formado por curvas espectrais do campo de fevereiro/2016, e os grupos 04, 

05, 06, 07 e 08, com dados do campo de agosto/2016. Enquanto no campo de janeiro/2017 

determinou-se quatro grupos (01, 02, 03 e 04) de espectros e outros quatro (05, 06, 07 e 08) 

para o campo de julho/2017.  

A distribuição dos grupos de espectros agrupados predominaram no trecho inicial do 

reservatório, especialmente entre os pontos 01 a 18, área localizado os afluentes Pedra Branca, 

Vaú e Pirapitinga, que tem suas margens revestida por solos Argissolo Vermelho Eutrófico, os 

quais são considerados suscetíveis à erosão, principalmente quando é retirado a cobertura 

vegetal para desenvolvimento da agricultura e pastagem, uso da terra esses que em período de 

maior precipitação pluviométrica, provoca maior carreamento das partículas do solo para curso 

hídrico afetando seu comportamento espectral e resultando em zonas com espectros mais 

semelhantes, que em relação a outros. No mapa 14 são apresentados a distribuição dos grupos 

de espectros nas águas do reservatório. 
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Mapa 14– Agrupamento cluster. A- Campanhas de campo 2016 e B- Campos 2017. 

 
Organização: Própria autora (2018).  
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Os espectros de reflectância similar correspondem, principalmente, a pontos com 

variação semelhante de clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência da água. Nesse 

sentido, nas campanhas de campo de fevereiro/2016, constatou-se uma predominância de 

pontos com níveis iguais de Chl-a. Por exemplo, o grupo três (03) é formado por nove (09) 

curvas espectrais semelhantes, sendo que cinco (05) desses pontos apresentam o mesmo valor 

de Chl-a, com 8,42 μg/l.  No campo de julho/2016 identificou-se que o grupo sete (07) é 

formado por dezessete (17) curvas espectrais semelhantes, com doze (12) pontos de 

amostragem da água com variações de clorofila-a similares. 

O grupo cinco (05) (fevereiro/2016), constitui-se por duas curvas espectrais semelhantes 

(ponto de amostragem 20 e 28). Apesar desse fato, os níveis de clorofila-a, sólidos em 

suspensão e transparência da água, apresentam valores próximos, aspecto esse também 

diagnosticado no grupo 08, formado pelos pontos de coleta de dados 13 e 29. Os grupos 01 ao 

05, obtidos em fevereiro/2016, apresentam curvas espectrais distintas por uma maior 

reflectância nas faixas espectrais de 500 nm a 700 nm, ocasionado principalmente, pelos níveis 

de Chl-a e CSS. 

Desse modo, a resposta espectral das água do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

(GO) é semelhante aos resultados obtidos por Lima et al. (2013) nas águas do reservatório de 

Funil (RJ), caracterizado por apresentar diferentes respostas espectrais, sendo nessa área 

identificado através da análise de agrupamento de espectros, grupos com feições típicas da 

presença de fitoplâncton, com picos de reflexão pronunciados no verde e no limite entre o 

vermelho e infravermelho e uma feição de absorção no vermelho.  

Em relação aos grupos de espectros 06, 07 e 08 (campo julho/2016) esses são marcados 

por reflectância da água menor, que os dos grupo 01 ao 05, e apresentam picos de reflectância 

exclusivamente na faixa do verde (500 nm a 600 nm), aspecto esse, explicado por esse período 

ser marcado por menores precipitação pluviométrica na região, que resulta em menores 

concentração de sólidos em suspensão e clorofila-a nas águas do reservatório, 

consequentemente a transparência da água é maior do que em relação a fevereiro/2016 figura 

48. 
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Figura 48 - Concentrações das variáveis limnológicas nos pontos amostrais de cada grupo de 

espectros de reflectância, gerado para os campos de fevereiro/2016 e agosto/2016. 
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Nas campanhas de campo de 2017, constataram-se 4 grupos de espectros de reflectância 

para o campo de janeiro/2017 e outros quatro para julho/2017. Os grupos nomeados de 01 a 04 

representam os espectros do campo de janeiro/2017, período que devido o maior índice 

pluviométrico, apresenta maior probabilidade de carreamento de matéria orgânica e partículas 

(areia, argila, silte, entre outras) presentes no solo para o ambiente aquático. Estes fatores 

interferem diretamente no espalhamento da radiação eletromagnética na água, aumentando a 

reflectância nas faixas do verde e vermelho (JENSEN, 2011; KIRK, 2011). 

Em pesquisa realizada por Chaves et al. (2017) nas águas dos Açudes Orós, Trussu e 

Muquém, localizados na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, porção sudoeste do estado do 

Ceará, verificaram que, no período chuvoso, as águas apresentam feições espectrais 

semelhantes, evidenciando que as chuvas influenciam na similaridade espectral das águas. Esta 

característica, também, foi identificada nesta pesquisa para as águas do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros (GO). 

Como exemplificado na figura 48, os grupos 01 a 04 correspondem a espectros de 

reflectância do campo de janeiro/2017, período esse caracterizado por maiores reflectância, 

devido a maior concentração de CSS e Chl-a nas águas do reservatório. E os grupos 5 a 8, 

correspondem aos dados para julho/2017, caracterizados com feições espectrais influenciados 

predominantemente pela Clorofila-a (550 nm a 600 nm). Aspecto semelhante aos dados obtidos 

para o campo realizado em julho/2017, foram verificados em pesquisa de Silva et al. (2017) 

que verificou menor fator de reflectância nos intervalos de onda de 400 nm a 500 nm, 

apresentando um pico de reflectância no verde e decaindo até 675 nm, com pequena inflexão 

próxima a 640 nm. 

A figura 49 destaca o grupo sete (7), formado por dados coletados em julho de 2017, 

sendo que todos os pontos que formam esse agrupamento se encontram próximos aos principais 

afluentes do reservatório. Esses locais, devido às variações pluviométricas e as formas de uso 

da terra na bacia, contribuem para o carreamento de partículas do solo para o curso hídrico, 

alterando as concentrações de Clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência da água, 

provocando modificações na qualidade hídrica e, consequentemente, nas formas das curvas 

espectrais de reflectância (CABRAL et al. (2013); PEREIRA et al., 2016). 
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Figura 49 - Concentrações das variáveis limnológicas nos pontos amostrais de cada grupo de 

espectros de reflectância, gerado para os campos de janeiro/2017 e julho/2017. 
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Organização: Própria autora (2018).  

 

De modo geral, os agrupamentos destacaram maiores reflectância na água durante os 

campos de fevereiro/2016 e janeiro/2017, que em relação aos períodos de agosto/2016 e 

julho/2017, fato esse, explicado pela variação pluviométrica e o modelo de uso e ocupação da 

terra da bacia hidrográfica, que nas últimas décadas a vegetação natural da área perdeu espaço 

para a ocupação agricultura, e, atualmente, vem sendo substituída por cultivo da soja e da cana-

de-açúcar. 

 

4 Considerações 

A realização deste estudo, evidenciou a importância da análise de agrupamento para 

identificação de zonas homogêneas. A análise cluster demonstrou-se eficiente na geração de 

grupos com espectros de reflectância similares e, ao serem comparados com as variáveis 

limnológicas, verificou resultados semelhantes entre os pontos que formaram cada 

agrupamento. 

Os períodos selecionados para coleta dos dados corresponderam às fases de maior 

(fevereiro/2016 e janeiro/2017) e menor (agosto/2016 e julho/2017) precipitação pluviométrica 

da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO). Esse fato, é 

determinante na análise cluster, devido aos grupos formados serem caracterizados por espectros 

com maiores reflectância para o período de maior precipitação e curvas espectrais com baixa 

reflectância nos campos de menor precipitação pluviométrica. 

A aplicação da análise de agrupamento contribuiu para compreender as distribuições 

dos espectros com curvaturas e valores das variáveis limnológicas semelhantes, além de 

evidenciar características (físicas, antrópicas, entre outras) da bacia hidrográfica que 

determinam essa similaridade e alteram o comportamento espectral da água. 
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CAPÍTULO VII 

 

Relação entre reflectância in situ do espectrorradiômetro e de superfície do Landsat 8/ 

OLI nas águas do reservatório da Usina hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO) 

 

Resumo 

O sensoriamento remoto e as técnicas de espectrorradiometria de campo representam 

estratégias para o monitoramento de ambientes aquáticos. Nesta perspectiva, objetiva neste 

capítulo comparar a reflectância bidirecional obtida através do espectrorradiômetro de campo 

com a reflectância de superfície do sensor Operational Land Imager (OLI), a bordo do satélite 

Landsat 8. A coleta de dados do espectrorradiômetro ocorreu durante quatro campanhas de 

campo in situ em 40 pontos de monitoramento nas águas do reservatório da Usina hidrelétrica 

Barra dos Coqueiros (GO). Enquanto a extração da reflectância da superfície da água utilizou-

se imagens de data próximo às campanhas de campo, com base no satélite Landsat 8/OLI, sendo 

processado no programa ENVI 5.3. Os resultados das imagens de satélite convertidas para 

reflectância mostraram, assim como, o espectrorradiômetro de campo, que as águas do 

reservatório apresentaram diferenças espectrais que realçam os espectros de reflectância da 

banda 3 (verde) e 4 (vermelho), principalmente, durante os campos realizados no período de 

maior precipitação pluviométrica. 

 

Palavras-Chave: Espectrorradiometria. Reflectância da água. Sensoriamento Remoto. 

 

1 Introdução 

A espectrorradiometria da reflectância coletada in situ e com uso de sensores remotos 

representam tecnologias consistentes para o monitoramento dos recursos hídricos. Nesse 

sentido, Cabral (2001) ressalta que, desde os anos de 1970, são desenvolvidos estudos 

utilizando a mensuração das variáveis limnológicas, como concentração de sólidos em 

suspensão, clorofila-a, dentre outros, com auxílio de sensoriamento remoto (SR). Nesse sentido 

Cabral (2001, p.01), complementa: 

O primeiro sensor orbital específico para estudar corpos d’água foi o Coastal 

Zone Color Scanner (CZCS), com resolução espacial de 800 m, que visava o 

estudo de áreas oceânicas. Com o lançamento do Landsat-5, com banda 

espectral na faixa do azul e resolução espacial de 30 m, tornou-se possível o 

estudo de lagos e reservatório, porém as imagens geradas possuem limitações 

de resolução espectral, devido à largura das bandas. 

 

No entanto, nas últimas décadas, ocorreram avanços no sensoriamento remoto, o que 

possibilitou o desenvolvimento de sensores com alta resolução espectral, capazes de fornecer 

medidas radiométricas em bandas estreitas e contíguas para cada pixel da imagem, medindo 

espectros com potencial para discriminar diferentes Componente Opticamente Ativo (COAs) 

na água.  
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Rudorff (2006) utilizou imagens hiperespectrais coletadas pelo sensor Hyperion, a 

bordo do satélite Earth Observing One para caracterização espectral de massas de água de 

diferentes composições que ocorrem na planície de inundação Amazônica, com essa análise 

verificou que a primeira derivada da reflectância apresenta nos comprimentos de onda de 

711,70 nm e em 691,00 nm as melhores bandas para estimar a concentração de sedimentos 

inorgânicos em suspensão e de clorofila-a. 

Outros sensores de grande potencial de aplicação em ambientes aquáticos no Brasil 

refere o sensor OLI a bordo do landsat-8, com resolução espacial de 15 m e o MSI/sentinel-2 

(resolução espacial de 10 m) (CALIXTO, et al. 2017). 

Os espectrorradiometros de campo colaboraram para os avanços na compreensão do 

comportamento espectral da água, uma vez que a utilização das imagens orbitais auxilia na 

identificação em diferentes escalas espacial e temporal dos Componentes Opticamente Ativos 

(COAs) presentes na água. 

Nesse contexto objetivo neste capítulo comparar a reflectância bidirecional coletados 

com espectrorradiômetro de campo e a reflectância de superfície do sensor Operational Land 

Imager (OLI), a bordo do satélite Landsat 8. Com intuito de diagnosticar similaridades e 

dissimilaridades entre as reflectâncias da superfície e bidirecional da água e consequentemente, 

pretendeu-se verificar sua aplicabilidade para estimativa dos componentes opticamente ativos 

nas águas do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Barra dos Coqueiros (GO). 

A realização dessa pesquisa justifica-se pela necessidade de utilização do 

espectrorrradiômetro de campo conjuntamente com a análise de variáveis limnológicas e 

interpretação de imagens orbitais, devido proporciona um diagnóstico sinóptico do 

comportamento espectral da água. Além disso, os sensores presentes no espectroradiômetro e 

mas imagens orbitais, são meios para monitoramento em diferentes escalas espacial e temporal 

da qualidade hídrica, contribuindo para o desenvolvimento de medidas mitigadoras para evitar 

a alterações negativas, seja da área do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) ou de 

qualquer outro ambiente aquático. 
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2 Material e método 

A área de estudo compreende o reservatório da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros, 

localizado no sul do estado de Goiás, entre os municípios de Cachoeira Alta e Caçu. Devido 

sua extensão foram selecionados 40 pontos de amostragem da água (mapa 1).  

A coleta dos dados de reflectância bidirecional da água ocorreu com uso do 

espectrorradiômetro, modelo FieldSpec® Hand Held, conforme as propostas de Pereira Filho 

(2005); Corazza (2010); Wachholz (2012); Watanabe (2018); Cabral e Pereira Filho (2018). 

Os espectros de reflectância da água, foram coletados simultaneamente com as 

variáveis: clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência da água. No entanto, a coleta de 

dados em campo, juntamente com a de passagem do Landsat 8/OLI, não ocorreram em data 

simultânea, devido aos recursos financeiros, sendo utilizado como alternativa, a escolha de 

períodos próximas aos campos, como ressaltado no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Datas das missões de campo e das imagens do satélite Landsat 8/OLI. 
Data de 

coleta de 

dado em 

campo 

Data de passagem do 

Landsat 8 Sensor OLI 

Diferença entre coleta em 

campo e passagem do 

satélite 

Órbita/Ponto Bandas 

RGB 

 

05 de 

Fevereiro 

2016 

10 de Fevereiro-2016 5 dias 223/73 5, 4, 3 

03 de Agosto 

de 2016 

04 de agosto de 2016 

 

1 dia 223/73 5, 4, 3 

24 de Janeiro 

2017 

28-Fevereiro-2017 34 dias 223/73 5, 4, 3 

05 de julho-

2017 

07 de agosto de 2017 

 

32 dias  223/73 5, 4, 3 

Fonte: Própria autora (2018). 

 

O satélite Landsat 8/OLI apresenta como principais características ter sido lançado em 

11 de fevereiro de 2013 e ser formado por um conjunto de novos sensores: o sensor espectral 

OLI (Operation Land Imager) e o sensor termal TIRS (ThermalInfrared Sensor), que 

acrescentaram progressos na resolução espectral, causando mudanças nos intervalos espectrais 

dos canais de todas as bandas (SOARES et al. 2015). Os dados do sensor OLI são compostos 

por nove bandas espectrais e a do sensor TIRS, por dois sensores, como é ressalta na figura 50. 
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Figura 50 -Características espectrais do sensor Operational Land Imager (OLI) e Termal 

Infrared Sensor (TIRS) do satélite Landsat 8 

 
Fonte: Adaptado USGS (2018) 

 

As imagens orbitais do satélite Landsat 8/OLI nessa pesquisa, foram adquiridas por 

meio do endereço eletrônico: http://lpcsexplorer.cr.usgs.gov/, bases de dados geridas pela 

ESPA – LSRD da NASA (USGS, 2018), a qual fornece os dados da imagem com a conversão 

de número digitais (ND) para reflectância. 

A extração da reflectância da superfície das imagens do Landsat – 8/OLI, elaborados no 

software ENVI versão 5.3, com licença para o laboratório de Geotecnologias da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). Esse processo iniciou-se com a composição colorida (RGB), 

e, posteriormente, inseriu-se os pontos de amostragem, gerando as Regions of Interest (Regiões 

de Interesse), como representado na figura 51. 

  

Azul Aerossol (B1) 0.43-0.45 µm 433- 450 nm

Azul (B2) 0.45 - 0.51 µm 450-510 nm

Verde (3) 0.53-0.59 µm 530-590 nm

Vermelho (B4) 0.64 - 0.67 µm 640-670 nm

Infravermelho Próximo (B5) 0.87 -0.88 µm 870-880 nm

Infravermelho Médio (B6) 1.57-1.65 µm

Infravermelho Médio (B7) 2.11-2.29 µm

Pancromática (B8) 0.50-0.68 µm 15 m

Cirrus (B9) 1.36-1.38 µm 30 m

Infravermelho Termal (B10) 10.6-11.19 µm 100 m

Infravermelho Termal (B11) 11.5-12.51 µm 100 m

Bandas EspectraisSensor
Resolução 

espectral

Resoluçã

o Espacial

Faixas espectrais 

simuladas no 

espectrorradiômetro

Resolução 

Radiométrica

16 bits170 x 183 km16 dias

30 m

Resolução 

Temporal

Area 

Imageada

TIRS (Termal 

Infrared Sensor)

OLI  

(Operacional 

Land Imager
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Figura 51 - Composição Colorida (RGB = bandas 5, 4, 3). 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

Após a extração da reflectância de superfície da imagem do Landsat 8/OLI, os resultados 

desta foram comparados com os resultados do espectrorradiômetro de campo. Análise essa, 

realizada através da simulação das bandas do instrumento expectrorradiômetro para as faixas 

espectral da imagem. Desse modo, as bandas utilizadas para extração das reflectâncias, 

corresponderam as faixas: 430-450 nm (Banda 1, aerossol), 450-510 nm (Banda 2, azul), 530-

590 nm (Banda 3, verde), 640-690 nm (Banda 4, vermelho), 850-880 nm (Banda 5, 

infravermelho próximo). 

 

2.1 Aplicação da Ferramenta ICE (Razão de bandas) 

A geração do coeficiente de correlação entre Clorofila-a e reflectância da água in situ, 

utilizou-se a ferramenta on-line ICE, a qual é de acesso aberto e pode ser acessada no seguinte 

endereço da web: http://www.dsr.inpe.br/hidrosfera/ice. A figura 52 mostra o layout do ICE, 

uma plataforma com versão em português, baseada em três etapas subsequentes, ou seja, 

disponíveis somente com a finalização correta da etapa anterior. 

A interatividade da ferramenta web se baseia em funções desenvolvidas para melhorar 

a interpretação do gráfico de correlação 2D. A primeira função possibilitou escolher o estimador 

estatístico, entre as opções: Abs (r), r e R2. Na ICE é possível escolher a paleta de cores do 

gráfico de correlação 2D, o que contribui para uma melhor visualização e interpretação do 

gráfico de correlação.   

Outra função encontrada na ferramenta é a de exportação (Figura 2D), implementada 

para permitir o download do gráfico de correlação 2D em três tamanhos diferentes (25%, 50% 

e 100%), utilizando o formato de gráficos de Rede Portátil (PNG). E a última função da 
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ferramenta ICE, refere a informação da localização do pixel, obtido através do cursor do mouse 

(figura 52). 

 

Figura 52 - Funções interativas do ICE: (A) Função do estimador; (B) Função da paleta de 

cores (C) Função de filtragem; (D) Função de exportação; (E) Função de localização de pixels. 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

3 Resultado e discussão 

A composição colorida das imagens do satélite Landsat 8/OLI do reservatório da UHE 

Barra dos Coqueiros (GO) evidenciou uma diferença entre as imagens analisados para o período 

chuvoso (imagem 10/fevereiro/2016 e 28/fevereiro/2017) em relação ao de baixa precipitação 

pluviométrica (imagem 04/agosto/2016 e 07/agosto/2017).  

Com as composições colorida (mapa 15 e 16) do reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros foram importados os 40 pontos de análise em campo, em sequência gerou-se as 

Regions of Interest (Regiões de Interesse) no ENVI 5.3, sendo posteriormente extraído a 

reflectância de superfície de cada imagem. 
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Mapa 15– Composição Colorida para extração da reflectância superficial nas águas do reservatório da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros 

(GO). Período de análise das imagens 10/fevereiro e 04/agosto de 2016. 

 
 

Organização: Própria autora (2018). 
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Mapa 16 - Composição Colorida para extração da reflectância superficial nas águas do reservatório da bacia hidrográfica Barra dos Coqueiros 

(GO). Período de análise das imagens 28/fevereiro e 07/agosto de 2017. 

 
 

 Organização: Própria autora (2018).
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No campo de fevereiro/2016, a reflectância da água obtida, in situ, pelo 

espectrorradiômetro, apresentou níveis significativos, com uma variação de aproximadamente 

(0,35%). Por outro lado, os resultados de reflectância da superfície, extraída da imagem do 

Landsat 8/OLI em fevereiro/2016, apresentou uma variação máxima de 0,12%. Desse modo, é 

evidente a diferença dos valores da reflectância do espectrorradiômetro com os da imagem, no 

entanto as feições espectrais apresentaram-se semelhantes, principalmente em relação a 

tendência dos picos de reflectância nas faixas do verde e vermelho, como representado na figura 

53. 

 

Figura 53– A Reflectância de superfície Landsat 8 OLI fevereiro/2016; B- Reflectância 

bidirecional coletados in situ. Campo fevereiro/2016. 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 

A 

B 
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Em pesquisas realizadas por Wachholz (2012), nas águas do reservatório da UHE Barra 

dos Coqueiros (GO), esteve perceptível, através das imagens do Landsat 5 TM, que o aumento 

da reflectância no período chuvoso está relacionado com a maior concentração de sólidos em 

suspensão na água, o que resulta na elevação da reflectância na faixa do vermelho sobre as 

demais bandas espectrais. Em comparação entre os meses de julho e setembro, a reflectância 

analisada apresentou uma variação constante, com menores valores, devido à maior 

transparência da água, características essas também encontradas no presente estudo. 

No campo de agosto/2016, constatou-se que a reflectância da superfície extraída da 

imagem do Landsat 8/OLI (variação de 0,06%) e a reflectância bidirecional da água (0,25%) 

são inferiores às identificadas durante fevereiro/2016, contudo verificou-se também a existência 

de uma similaridade nas curvas espectrais, com picos de reflectância predominantemente na 

banda do verde (530 nm a 590 nm), aspectos esses apresentados na figura 54. 
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Figura 54 A- Reflectância da superfície Landsat 8 OLI agosto/2016; B- Reflectância 

Bidirecional coletados in situ. Campo Agosto/2016. 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

Em relação ao campo de janeiro/2017, contatou-se uma variação máxima da reflectância 

de superfície extraído do Landsat 8/OLI, aproximadamente, 0,12%. Em comparação o resultado 

obtido com uso do espectrorradiômetro de campo obteve uma reflectância próxima a 0,20%. 

Apesar das diferenças entre os valores da reflectância de superfície e a bidirecional em 

janeiro/2017, são encontradas feições semelhantes nas bandas espectrais (figura 55). 

A 

B 
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Figura 55 - A Reflectância da superfície Landsat 8 OLI fevereiro de 2017; B- Reflectância 

bidirecional coletados in situ. Campo janeiro/2017. 

 

 
Organização: Própria autora (2018).  

 
No campo de julho/2017, evidenciou-se novamente a tendência da reflectancia da água, 

obtida com o espectrorradiômetro, apresentar valores superiores aos identificados na imagem 

do satélite Landsat 8 OLI (figura 56). Aspecto esse resultado da discrepância nas datas de entre 

a coleta in situ e a passagem do satélite no campo, por exemplo, em julho/2016 a diferença foi 

de 32 dias. Todavia, visualmente verificou-se que os picos de reflectância da água, para ambos 

B 
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os instrumentos de coleta de dados, corresponde as bandas espectrais do verde e vermelho, 

como enfatizado em todos os campos anteriores. 

 

Figura 56- Reflectância da superfície Landsat 8 OLI agosto de 2017; B- Reflectancia 

bidirecional in situ. Campo 05 de julho 2017. 

 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

Desse modo, as bandas B3 (Verde) e B4 (Vermelho) representa as faixas espectrais com 

maiores reflectâncias, explicado por encontrarem na faixa visível do espectro eletromagnético, 

assim, menos sujeitas a absorção de vapor d’água, principalmente, na faixa do verde e 
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vermelho, está relacionada aos Componentes Opticamente Ativos (COAs), como os Sólidos em 

Suspensão (CSS) e a Clorofila-a (Chl-a). 

Em pesquisas realizadas por Braga et al. (2012) nas águas do reservatório da UHE Barra 

dos Coqueiros, durante fevereiro/2011 (período chuvoso), verificou que a concentração 

máxima de sólidos em suspensão correspondia a 36 mgL-1, e no período seco (julho/2010) a 7,5 

mgL-1. Valores esses semelhantes aos dessa pesquisa, reforçando a interferência da precipitação 

pluviométrica nos resultados das variáveis limnológicas nas águas do reservatório. 

Correlacionando os valores de reflectância da água obtida através de imagens do 

Landsat 8/0LI, com componentes opticamentes mensurados durantes as campanhas de campo, 

constatou-se que para a variável Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS), a banda 4 

(Vermelho) e a banda 5 (Infravermelho) apresentam as melhores correlações positivas para os 

campos de 2016 e 2017. Enquanto a Clorofila-a a transparência da água, com as maiores 

correlações (em torno de R² de 0,75) encontram-se na faixa espectral 1 (Aerossol), banda 2 

(Azul) e banda 3 (Verde), como ilustrado na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Coeficiente de correlação entre as variáveis limnológicas e os dados de reflectância 

de superfície do Landsat 8 OLI. 

 
Organização: Própria autora (2018). 

 

As melhores correlações identificadas durante todas as campanhas de campo foram 

diagnosticadas nas bandas espectrais do azul. O que pode ser explicado por ocorrer nessa faixa 

uma maior absorção de Chl-a, resultando em reflectância mais acentuada nas bandas do verde. 

Para ressaltar a interferências da Clorofila-ana refletância da água, utilizou-se a 

ferramenta ICE, que determinou uma razão entre todas as bandas possíveis de 400 nm a 900 

nm da reflectância obtida in situ (variável independente) em relação à Clorofila-a(variável 

dependente). 

No campo de fevereiro/2016, identificou-se com a ferramenta ICE, que o melhor 

coeficiente de correlação ocorreu entre as faixas espectrais de 691 nm a 688 nm (faixa do 

Variáveis Banda 1 (Aerossol) Banda 2 (Azul) Banda 3 (Verde) Banda 4 (Vermelho) Banda 5 (Infravermelho)

CSS FEV 2016 -0,37 0,23 0,18 0,25 0,26

CSS JAN 2017 -0,73 -0,72 -0,63 -0,02 -0,46

CSS AGOST 2016 0,18 0,19 0,26 0,18 0,11

CSS JUL 2017 0,20 0,19 0,18 0,24 0,17

Chl "a" FEV 2016 -0,08 -0,08 -0,05 -0,07 -0,10

Chl "a" JAN 2017 0,56 0,53 0,41 -0,08 0,33

Chl "a" AGOST 2016 0,18 0,17 0,20 0,08 0,05

Chl "a"JUL 2017 -0,02 -0,02 -0,06 -0,04 0,04

TRANSP FEV 2016 -0,08 -0,30 -0,26 -0,33 -0,33

TRANSP JAN 2017 0,76 0,72 0,57 -0,09 0,37

TRANSP AGOST 2016 0,05 0,04 0,03 -0,02 -0,07

TRANSP JUL 2017 0,32 0,32 0,34 0,25 0,19
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vermelho), com valor de R²=0,61. Enquanto em agosto de 2016, essa melhor correlação 

abrangeu as faixas de 534 nm e 531 nm (bandas do verde) com R²=.0,56. 

Com finalidade de demonstrar com maior facilidade o gráfico de correlação 2D, definiu-

se para todos as campanhas de campo um R² mínimo de 0,2 através da função de filtragem, 

sendo nesse processo determinado a relação de banda mais sensível para a estimativa Chl-a para 

cada conjunto de dados, usando as funções de informação de filtro e pixel, como ressaltado na 

figura 57. 

 

Figura 57– A e B Correlação de cores 2D do ICE entre Chl-a e bandas espectrais (400 nm- 

900 nm). C e D - Filtro de cores 2D do ICE entre Chl-a e bandas espectrais (400 nm- 900 

nm).  A e C –campo fevereiro/2016. B e D- campo agosto/2016.  

 

  
 

Organização: Própria autora (2018). 

 

Em relação à campanha de campo realizado em janeiro/2017, constatou-se as bandas 

com maior coeficiente de correlação entre as faixas espectrais ocorrem em torno de 615 nm a 

690 nm (banda do vermelho), com R²= 0,78. E em julho/2017 a melhor coeficiente de 

A C 

B 
D 
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correlação gerado na ferramenta ICE corresponde as faixas espectrais de 534 nm a 541 nm 

(banda do verde), com R²=0,53, o que pode ser visto na figura 58. 

Figura 58 – A e B Correlação de cores 2D do ICE entre Chl-a e bandas espectrais (400 nm- 

900 nm). C e D - Filtro de cores 2D do ICE entre Chl-a e bandas espectrais (400 nm- 900 nm). 

A e C –campo janeiro/2017. B e D- campo julho/2017.  

 

 

Organização: Própria autora (2018). 

 

Com a aplicação do coeficiente de correlação através da ferramenta ICE, constatou-se, 

para as campanhas de campo realizadas em fevereiro/2016 e janeiro/2017 (período de maior 

precipitação pluviométrica), que as melhores correlações se encontram nas bandas espectrais 

do vermelho. Em comparação nos campos de agosto/2016 e julho/2017 (período seco), essas 

correlações prevalecem nas faixas do verde, bandas espectrais em que podem ocorrer maior 

reflectância na água, gerada pela presença de Clorofila-a. Entretanto, é importante ressaltar que 

as águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros também são influenciadas por sólidos 

em suspensão, que interferem nos níveis elevados da reflectância na faixa do vermelho. 

 

A 

B 

C 

D 
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4 Considerações Finais 

Os valores de reflectância obtidos com auxílio do espectrorradiômetro, apresentam 

valores maiores que os extraídos da imagem do Landsat 8/OLI, explicado pela diferença entre 

a data de coleta in situ e a data de passagem do satélite, o que provocou baixas correlações entre 

os componentes opticamente ativos na água. 

Com a obtenção da reflectância da superfície do Landsat 8/OLI e a do 

espectrorradiômetro, diagnosticou-se as principais faixas espectrais de absorção e reflectância 

entre os períodos chuvoso (fevereiro/2016 e janeiro/2017) e seco (agosto/2016 e julho/2017). 

E nesse estudo constatou que mesmo as datas de coleta em campo e passagem do satélite não 

terem ocorridas simultaneamente, os resultados podem ser comparados na perspectiva de 

feições das bandas espectrais similares. Por exemplo, os dados coletados em fevereiro/2016 são 

semelhantes aos obtidos em janeiro/2017, devido à predominância nas águas dos Componentes 

Opticamente Ativos, representados por sólidos em suspensão e clorofila-a, consequentemente 

obteve maior reflectância nas faixas do verde e vermelho. 

No entanto, para uma análise eficaz entre a reflectância de superfície da água extraída 

da imagem do Landsat 8/OLI e a do espectrorradiômetro de campo, torna-se fundamental em 

futuros estudos nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), o 

desenvolvimento de um planejamento logístico para ambas ocorrem em datas simultâneas. 

A utilização da ferramenta ICE, demonstrou-se eficaz para representação da correlação 

entre reflectância e clorofila-a, o que possibilitou realçar as bandas espectrais de maior 

reflectância no verde e vermelho. Essa análise pode servir de base para desenvolvimento e 

aplicação de modelos empíricos para a estimativa dos Componentes Opticamente Ativos de 

interferência nas águas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES 

 

A construção dos sete (7) capítulos, apresentados nesse estudo, evidencia que o 

comportamento espectral da água representa um processo complexo, que para sua compreensão 

é imprescindível o conhecimento dos aspectos físicos das formas de uso da terra e a aplicação 

de importantes técnicas de monitoramento limnológico e espectral da água. 

No Brasil e outros países estão sendo ampliados as pesquisas no ambiente aquático que 

utilizam diferentes técnicas de análise do comportamento espectral, principalmente, voltadas 

para o monitoramento dos Componentes Opticamente Ativos (COAs) e sua interação com a 

radiação eletromagnética que atinge a superfície aquática. 

O reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), assim, como outros ambientes 

aquáticos do Brasil, apresenta a necessidade de ampliação de estudos voltados para a 

compreensão do comportando espectral na água, devido as diversas transformações antrópicas 

que estão sendo desenvolvidas nas paisagens desses locais, especialmente nas formas de uso e 

ocupação da terra, marcada por atividade de pastagem e agricultura, que conjuntamente com o 

relevo suave ondulado e montanhoso verificado em uma área de 15,43% da bacia hidrográfica 

Barra dos Coqueiros, característica que torna fundamental a adoção de práticas 

conservacionista para evitar a geração de processos erosivos. 

O clima da região é marcado pelos meses de fevereiro/2016 e janeiro/2017, período 

chuvoso e os de mínima precipitação pluviométrica correspondem a agosto/2016 e julho/2017, 

característica essa típica da região do cerrado brasileiro. 

A sazonalidade climática representa um dos fatores de alteração na reflectância da água. 

Nos campos de fevereiro/2016 e janeiro/2017, as águas do reservatório apresentaram maiores 

concentrações de clorofila-a, sólidos em suspenção, que provocaram menores transparência na 

água, implicações que resultaram em maiores reflectância nos comprimentos de ondas 

eletromagnéticas do verde (500 nm a 600 nm) e vermelho (600 nm a 700 nm). Enquanto em 

julho/2016 e agosto/2017 os níveis de clorofila-a e sólidos em suspensão apresentaram baixas 

variações com uma maior transparência da água e menor reflectância da água, explicado pelas 

características climáticas e físicas da área de estudo. 

A aplicação das técnicas de análise da informação espectral (remoção do contínuo, 1’ e 

2’’ derivada,), possibilitaram identificar as feições de maior e menor absorção dos componentes 

opticamente ativos nas águas, além de ressaltar aspectos que nos espectros originais não eram 

possíveis de serem observados. 
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Dentre as técnicas com melhores resultados nesse estudo refere a análise cluster, que foi 

destacou resultados da homogeneidade entre os pontos com maiores reflectância e concentração 

dos Componentes Opticamentes Ativos, revelando que as similaridades das curvas espectrais 

estão relacionadas com os períodos de coleta de dado (variação pluviométrica) e com a 

quantidade (concentrações) mensurada das variáveis clorofila-a, sólidos em suspensão e 

transparência da água. 

A extração da reflectância de superfície da imagem do Landsat 8 /OLI e sua relação com 

os dados obtidos in situ da concentração de clorofila-a, sólidos em suspensão e transparência 

da água, evidenciaram que as máximas reflectância foram obtidas com o espectrorradiômetro 

de campo, explicado pela impossibilidade, nesse estudo, da aquisição dos dados espectrais in 

situ e orbital de forma simultânea. 

No entanto, as feições entre a reflectância bidirecional e da reflectância de superfície 

extraída da imagem do Landsat 8/OLI, evidencia feições das bandas espectrais similares, por 

exemplo, os dados coletados em fevereiro/2016 são semelhantes ao obtidos em janeiro/2017. 

Dessa maneira os resultados da imagem orbital, espectral e limnológica coletadas in situ, abrem 

novas perspectivas para a realização nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros 

(GO) de outros monitoramentos, que apresente o diagnóstico em datas simultâneas da coleta de 

dado em campo e passagem do satélite para a obtenção de melhores correlações. 

A aplicação da ferramenta ICE subsidiou na representação das correlações entre todas 

as bandas possíveis de 400 nm a 900 nm do espectro de reflectância com a clorofila-a, revelando 

as maiores correlações na faixa do vermelho (600 nm a 700 nm) e verde (500 nm a 600 nm). 

A realização dessa pesquisa, demonstra que o comportamento espectral das águas da 

UHE Barra dos Coqueiros é o reflexo de todos os Componentes Opticamente Ativos, as 

características físicas e os modelos de uso da terra na bacia hidrográfica, aspectos que devem 

ser analisados em conjuntos e de forma contínua para auxiliar no desenvolvimento e aplicação 

de ações estratégicas como as exemplificado no quadro 6, que ressalta a importância do 

desenvolvimento de um plano para gestão dos recursos hídricos, que abrange medidas 

mitigadoras para o reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), assim, como apresenta 

ações que podem serem aplicadas em outros ambiente aquático de qualquer região ou país. 
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Quadro 6– Proposta de um plano de Estratégias para gestão ambiental do reservatório da UHE barra dos Coqueiros (GO) 

Ação ambiental Efeitos esperados 
Geotecnologias e instrumentos de 

auxílio na ação 
Componente da Ação 

Reflorestamento e fiscalização 

das formas de uso e cobertura 

vegetal na bacia hidrográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscalização das áreas de 

preservação permanente 

(APPs). 

 

 

 

 

Análise em diferentes períodos 

de variação pluviométrica dos 

Componentes Opticamente 

Ativos na água.  

Aumentar a capacidade de retenção 

de sedimentos, nutrientes (sólidos em 

suspensão, matéria orgânica e 

inorgânica e fertilizante), presentes 

no solo. 

 

 

 

 

 

 

Preservar área de nascente de cursos 

hídricos e manter a vegetação de 

mata ciliar. 

 

 

 

 

Diagnosticar alterações na qualidade 

hídrica, principalmente devido à 

excesso de nutrientes como sólidos 

em suspensão e clorofila-a. 

Uso de produtos georreferenciados 

aliada às tecnologias do 

Sensoriamento Remoto e dos 

Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) para o mapeamento da 

evolução em diferentes escalas 

espaciais e temporais da expansão de 

atividades agrícolas. 

 

 

 

Adoção do uso de Veículos Aéreos 

Não Tripulados (VANT’s), como os 

Drones.  

 

 

 

 

Imagens de satélites. 

Espectrorradiômetro. 

Pluviômetros, Pluviógrafos. 

Coleta de dado em campo e análise 

laboratorial. 

 

Órgão do Meio 

Ambiente, ONGs, 

empresas, proprietários 

de terras/terrenos, da 

bacia. 

 

 

 

 

 

 

Órgão do Meio 

Ambiente, ONGs, 

empresas, proprietários 

de terras/terrenos da 

bacia. 

 

 

Poder público (Órgão da 

prefeitura, meio 

ambiente). Realizar 

parceria com empresas e 

instituições de ensino 

públicas e privadas. 

 
Organização: Própria autora (2018). 
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Portanto, com aplicação das medidas ressaltados no quadro 6 é possível evitar erosões, 

principalmente ocasionada pela crescente retirada de vegetação nativa, como o cerrado. Além 

de evitar que áreas como no local que se verificou instalado o frigorífico bovino, seja fiscalizado 

para evitar o lançamento de efluentes sem um devido tratamento para águas do reservatório da 

UHE Barra dos Coqueiros, minimizando assim, a proliferação de algas, que podem provocar a 

eutrofização, a diminuição da passagem da radiação solar e consequentemente a modificação 

dos espectros de reflectância da água. 

Outras sugestões para futuros monitoramento do comportamento espectral da água, 

especialmente da no reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO), refere a utilização de 

imagens de diferentes satélites, além da série Landsat 8/OLI, como também a do CBERS, assim 

como o sensor MODIS, entre outros, que podem ser obtidas de forma gratuita e com diversos 

estudos já realizados em diferentes regiões do país que obtiveram resultados eficazes.  

Os avanços das geotecnologias também tornaram os Veículos Aéreos Não Tripulados 

(VANT’s), como os Drones, outro meio para futuramente monitorar às águas de reservatório 

de UHEs, inclusive seu comportamento espectral, devido os mesmos terem a capacidade de 

monitorar em longa distância a superfície terrestre, como a distribuição de sedimentos. 

Desse modo, existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas para o 

monitoramento do comportamento espectral da água, assim como do solo e vegetação, o que 

faz das técnicas de espectrorradiômetria essencial e seu conhecimento contínuo torna o ser 

humano capaz de desenvolver meios de monitoramento da qualidade hídrica de forma para 

manter a integridade da dinâmica natural dos cursos hídricos, contribuindo para a preservação 

da biodiversidade existente nesses ambientes.  
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APÊNDICES 

 

Tabela 9– Concentração de Clorofila-a(Chl-a) coletadas nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) em todas as campanhas de 

campo. 

Pontos Longitude Latitude 
Chl-a 05/Fevereiro 

2016 

Chl-a 03/Agosto 

2016 

Chl-a 

24/Janeiro 2017 

Chl-a 05/Julho 

2017 

1 484799 7950031 - - - 1,68 

2 485519 7949213 0,42 2,11 0,42 0,84 

3 486185 7948808 0,42 1,68 0,00 1,26 

4 486640 7948498 0,42 2,11 0,00 1,68 

5 486925 7948243 0,42 1,56 0,84 0,42 

6 487675 7947621 4,21 1,26 1,26 0,42 

7 488426 7947118 4,21 4,21 2,95 0,42 

8 488491 7946729 4,21 3,79 0,84 0,42 

9 488949 7946182 4,21 3,37 0,84 0,84 

10 488627 7945782 4,21 1,68 1,26 0,84 

11 489195 7945132 8,42 3,37 1,68 1,26 

12 490105 7944758 4,21 2,53 1,26 1,68 

13 489919 7944127 0,00 3,79 1,26 0,84 

14 490424 7943719 8,42 5,05 0,42 1,68 

15 490604 7943368 8,42 4,21 2,11 1,68 

16 490206 7943016 8,42 3,79 2,95 0,84 

17 491022 7942855 16,84 3,79 2,11 2,95 

18 493214 7942243 8,42 3,79 3,37 0,84 

19 492287 7941660 8,42 4,63 0,84 1,68 

20 491085 7940949 16,84 7,16 2,11 2,95 

21 490257 7940344 21,05 8,42 1,26 1,26 

22 492218 7940414 25,26 3,37 1,68 1,26 
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23 492132 7939627 12,63 2,53 4,63 0,84 

24 493632 7939424 8,42 4,21 4,63 1,68 

25 493220 7938492 8,42 2,53 6,74 2,53 

26 493469 7938107 12,63 5,05 1,68 0,84 

27 492928 7937077 16,84 5,05 6,74 1,26 

28 494554 7938590 16,84 4,21 5,05 0,84 

29 496265 7938418 4,21 2,53 7,16 1,68 

30 495705 7936587 8,42 3,37 4,21 0,84 

31 495504 7935716 12,63 5,47 2,95 1,68 

32 496517 7935618 16,84 5,05 5,47 0,84 

33 496811 7934550 8,42 4,63 5,05 0,84 

34 496351 7934269 12,63 2,53 2,95 1,68 

35 497517 7933634 8,42 4,63 3,79 0,84 

36 496882 7932804 0,84 4,21 5,05 1,68 

37 498040 7932236 8,42 4,21 5,05 1,26 

38 498507 7932781 12,63 3,37 4,63 0,42 

39 498537 7931234 1,26 5,47 3,79 0,42 

40 498042 7931229 12,63 4,63 3,79 0,84 

Organização: Própria autora (2018). 
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Tabela 10– Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) mg/L coletadas nas águas do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) em todas 

as campanhas de campo. 

Pontos Longitude Latitude 
CSS 05/Fevereiro 

2016 

03/CSS Agosto 

2016 

CSS 24/Janeiro 

2017 

CSS 05/Julho 

2017 

1 484799 7950031 11,9 - - - 

2 485519 7949213 11,1 1,0 12,67 2,10 

3 486185 7948808 11,0 1,3 13,00 2,20 

4 486640 7948498 11,4 1,1 15,33 2,00 

5 486925 7948243 11,1 1,9 14,67 2,20 

6 487675 7947621 11,1 0,70 14,33 4,00 

7 488426 7947118 10,5 2,10 18,67 2,00 

8 488491 7946729 9,9 2,3 16,00 2,70 

9 488949 7946182 9,4 1,8 13,33 2,70 

10 488627 7945782 9,6 1,9 14,67 2,60 

11 489195 7945132 8,2 1,6 16,00 1,70 

12 490105 7944758 9,1 2,3 10,33 2,00 

13 489919 7944127 9,9 1,8 9,33 2,10 

14 490424 7943719 9,3 1,9 10,67 1,80 

15 490604 7943368 9,9 2,4 9,00 2,50 

16 490206 7943016 8,4 1,4 7,00 3,30 

17 491022 7942855 9,6 1,8 8,33 2,50 

18 493214 7942243 9,3 1,7 6,33 4,60 

19 492287 7941660 9,5 2,0 8,33 2,30 

20 491085 7940949 7,7 2,9 4,33 2,40 

21 490257 7940344 7,0 5,8 4,33 2,60 

22 492218 7940414 8,7 2,3 5,00 1,50 

23 492132 7939627 8,3 1,6 5,33 2,10 

24 493632 7939424 8,5 2,2 4,33 1,70 

25 493220 7938492 8,1 3,6 5,67 2,20 
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26 493469 7938107 8,2 2,8 4,33 2,20 

27 492928 7937077 8,0 2,5 4,67 2,00 

28 494554 7938590 9,2 1,5 4,33 1,20 

29 496265 7938418 9,4 1,7 5,33 1,80 

30 495705 7936587 7,4 3,2 5,67 1,30 

31 495504 7935716 7,0 2,7 4,67 1,80 

32 496517 7935618 8,3 2,0 3,00 1,90 

33 496811 7934550 6,4 3,4 4,33 2,20 

34 496351 7934269 5,6 2,5 5,00 1,80 

35 497517 7933634 7,3 1,9 4,33 1,40 

36 496882 7932804 5,4 1,8 5,00 2,00 

37 498040 7932236 6,1 2,2 3,67 2,50 

38 498507 7932781 6,4 1,6 4,67 1,50 

39 498537 7931234 6,1 1,5 4,67 2,00 

40 498042 7931229 6,0 2,0 5,00 1,90 
Organização: Própria autora (2018). 
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Tabela 11– Transparência das águas (m) do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros (GO) em todas as campanhas de campo. 

Pontos Longitude Latitude 

Transparência 

d'agua 05/Fevereiro 

2016 

Transparência d'agua 

03/Agosto 2016 

Transparência 

24/Janeiro 

2017 

Transparência 

05/Julho 2017 

1 484799 7950031 0,52 - - - 

2 485519 7949213 0,50 2,40 0,38 1,80 

3 486185 7948808 0,53 2,50 0,35 2,10 

4 486640 7948498 0,44 2,56 0,34 2,22 

5 486925 7948243 0,48 2,53 0,36 2,22 

6 487675 7947621 0,54 2,78 0,34 2,28 

7 488426 7947118 0,54 2,25 0,35 2,22 

8 488491 7946729 0,50 2,40 0,33 1,98 

9 488949 7946182 0,52 2,18 0,38 2,02 

10 488627 7945782 0,49 2,55 0,37 1,50 

11 489195 7945132 0,52 2,65 0,35 1,90 

12 490105 7944758 0,54 2,55 0,42 2,00 

13 489919 7944127 0,48 2,78 0,40 2,50 

14 490424 7943719 0,49 2,60 0,41 2,20 

15 490604 7943368 0,51 2,58 0,45 2,00 

16 490206 7943016 0,52 2,55 0,57 1,50 

17 491022 7942855 0,53 2,67 0,53 2,30 

18 493214 7942243 0,58 2,88 0,56 2,22 

19 492287 7941660 0,56 2,80 0,61 1,80 

20 491085 7940949 0,52 1,90 0,65 1,70 

21 490257 7940344 0,60 2,60 0,93 1,70 

22 492218 7940414 0,48 2,80 0,80 2,50 

23 492132 7939627 0,52 3,36 0,62 1,95 

24 493632 7939424 0,52 3,17 0,78 1,93 

25 493220 7938492 0,53 3,05 0,73 1,85 
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26 493469 7938107 0,51 2,98 0,83 2,20 

27 492928 7937077 0,54 2,67 0,80 2,28 

28 494554 7938590 0,53 2,90 0,80 2,47 

29 496265 7938418 0,52 3,06 0,82 2,15 

30 495705 7936587 0,56 3,28 0,75 1,50 

31 495504 7935716 0,62 3,31 0,82 2,08 

32 496517 7935618 0,56 3,20 0,81 1,90 

33 496811 7934550 0,60 2,90 0,86 2,05 

34 496351 7934269 0,61 2,98 0,84 2,12 

35 497517 7933634 0,58 3,30 0,83 2,20 

36 496882 7932804 0,69 3,10 0,85 1,95 

37 498040 7932236 0,74 3,38 0,87 2,30 

38 498507 7932781 0,78 3,21 0,89 2,08 

39 498537 7931234 0,75 3,37 0,90 2,43 

40 498042 7931229 0,72 3,25 0,92 2,38 
Organização: Própria autora (2018). 

 

 

Tabela 12 –  Precipitação pluviométrica média mensal, entre os anos de 1987 a 2017 das estações da Agência Nacional das Águas (ANA).  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 Cachoeira Alta 284,00 302,00 251,00 135,00 168,00 52,67 81,33 47,33 271,00 247,00 278,00 222,00 

 Pombal 238,53 197,07 174,93 74,02 37,51 32,35 12,97 18,40 60,90 90,33 155,56 186,98 

Itarumã 261,26 249,53 212,96 104,51 102,75 42,51 47,15 32,87 165,95 168,67 216,78 204,49 

Campo Alegre 290,00 281,00 264,48 104,75 53,96 21,12 16,19 21,95 79,24 123,35 190,05 177,43 
Organização: Própria autora (2018). 


