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Resumo – Apesar da dependência dos açudes para o abastecimento público no Semiárido brasileiro, 

muitos deles estão eutrofizados e apresentam florações de cianobactérias. O monitoramento 

limnológico convencional não tem a frequência temporal necessária. Nesse cenário, o uso do 

sensoriamento remoto surge como opção para complementá-lo. Em vista disso, o objetivo deste 

trabalho foi propor modelos matemáticos para predição da concentração de clorofila a em açudes do 

Semiárido a partir de dados de sensoriamento remoto, a saber: dados de radiometria e de imagens 

MERIS/OLCI e MODIS (de 1 km e de 500 m de resolução). Para calibração dos modelos, 

coletaram-se dados de radiometria e concentração de clorofila a em pontos amostrais situados em 

seis açudes, durante cinco campanhas realizadas entre 2008 e 2012. Os modelos propostos foram 

aqueles que apresentaram menor erro de predição (6,87 a 14,01 µg/L). Eles tiveram desempenho 

satisfatório, com bom potencial de aplicação a açudes do Semiárido, devendo ser validados em 

trabalhos futuros. 

Palavras-Chave – sensoriamento remoto; clorofila a; açudes. 

 

 

MODELS FOR PREDICTION OF CHLOROPHYLL A CONCENTRATION 

IN BRAZILIAN SEMI-ARID RESERVOIRS USING REMOTE SENSING 
 

Abstract – Reservoirs in the Brazilian semiarid region are crucial for water supply, but many 

undergo eutrophication processes and present cyanobacteria blooms. Conventional limnological 

monitoring in those water bodies is generally limited by the coarse temporal coverage. In this 

scenario, remote sensing becomes a relevant option for complementing surface water quality 

monitoring strategy. This work aimed to select models for predicting chlorophyll a concentration in 

Brazilian semiarid reservoirs from remote sensing data, namely data from field radiometry and from 

MERIS and MODIS (500 m and 1 km spatial resolution) spaceborne sensores. Models were 

calibrated with radiometry and chlorophyll a data collected in six reservoirs, during five field 

campaigns which took place from 2008 to 2012. The models with the lowest prediction errors were 

selected (6.87 – 14.01 µg/L). The validation shows that remote sensing present good potential for 

application to that region’s reservoirs, and must be validated in future works. 

Keywords – remote sensing; chlorophyll a; reservoirs. 

 

INTRODUÇÃO 

O Semiárido brasileiro abrange 1.133 municípios em oito estados nordestinos e Minas 

Gerais (Ministério da Integração Nacional [MI], 2005). A precipitação média anual inferior a 850 
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mm, concentrada principalmente entre janeiro e abril, associada a taxas de evaporação potencial de 

mais de 2.000 mm, levam a um balanço hídrico deficitário e a uma disponibilidade hídrica 

intermitente nos rios (Gheyi, Paz, Medeiros e Galvão, 2012). Para tornar os recursos hídricos 

superficiais disponíveis durante os meses de estiagem, desde o século XIX tem se investido na 

construção de reservatórios artificiais – regionalmente chamados de açudes – que servem ao 

abastecimento humano e animal, à irrigação e a finalidades secundárias como aquicultura e lazer 

(Barbosa e Ponzi-Jr, 2006; Cirilo, 2008; Rebouças, 1997; Vieira, 2002). 

Apesar da dependência dos açudes para o abastecimento público nessa região, muitos estão 

eutrofizados (e.g. Agência Nacional de Águas [ANA], 2012; Bouvy, Barros-Franca e Carmouze, 

1998; Ceballos, König e Oliveira, 1998; COGERH, 2008; Costa et al., 2009; Huszar, Silva, 

Marinho, Domingos e Sant’Anna, 2000). A eutrofização favorece o crescimento excessivo de algas 

e macrófitas aquáticas e, com isso, a decomposição da matéria orgânica em excesso pode levar a 

condições de hipóxia e causar a morte de peixes (Rast e Holland, 1988). A composição do 

fitoplâncton é alterada em ambientes eutrofizados e tipicamente ocorre a dominância por 

cianobactérias, havendo algumas espécies produtoras de toxinas perigosas ao homem e a outros 

animais (Ferrão-Filho, 2009; Smith, 2003). As florações de cianobactérias podem causar o aumento 

do custo de tratamento da água, comprometer o abastecimento público e trazer riscos à saúde 

pública (Cooke e Kennedy, 2001; Fundação Nacional de Saúde [FUNASA], 2003). Os açudes do 

Semiárido possuem condições favoráveis a florações desses organismos, tais como pH elevado, alto 

teor de fósforo, longo tempo de detenção hidráulica, temperatura da água alta, estação seca longa e 

boa insolação durante todo o ano (Bouvy, Molica, Oliveira, Marinho e Beker, 1999; Fernandes, 

Cavati, Oliveira e Souza, 2009; Ferreira, Paulino e Menezes, 2008; Huszar et al., 2000; Moura, 

Dantas, Oliveira e Bittencourt-Oliveira, 2011; Panosso et al., 2007). 

O monitoramento da qualidade da água é indispensável em mananciais eutrofizados, 

permitindo identificar a situação e os problemas emergentes; definir planos, prioridades e 

programas para o gerenciamento da qualidade da água; e avaliar a efetividade das medidas tomadas 

(Bartram e Ballance, 1996). Bartram e Balance (1996) recomendam pelo menos 12 amostragens por 

ano nos reservatórios em processo de eutrofização e, em águas com sabida presença de 

cianobactérias, Chorus e Bartram (1999) recomendam um monitoramento semanal. No Brasil, o 

monitoramento da qualidade da água em mananciais superficiais é feito pelas entidades de meio 

ambiente e recursos hídricos e pelas companhias de abastecimento público. Enquanto as primeiras 

têm autonomia para definição de seus programas de monitoramento, as últimas têm o dever de 

monitorar o ponto de captação com frequência, no mínimo, semestral, podendo chegar a mensal ou 

semanal em função da concentração de cianobactérias (Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, de 

12 de dezembro de 2011). Esse monitoramento está restrito ao ponto de captação. O papel de 

monitorar o corpo hídrico como um todo é das entidades de meio ambiente e/ou recursos hídricos. 

No Semiárido, um levantamento realizado junto a tais entidades (dados não publicados), no âmbito 

do Programa Nacional de Avaliação de Qualidade de Água – PNQA, da ANA, revelou que a 

frequência predominante de monitoramento nas estações de qualidade de água é bimestral em 

Pernambuco, trimestral no Ceará e semestral no Rio Grande do Norte e na Paraíba. 

Nesse cenário, o sensoriamento remoto surge como uma possibilidade valiosa de 

complementar os programas de monitoramento convencionais (Bukata, 2005; Ritchie, Zimba e 

Everitt, 2003), preenchendo suas lacunas espaciais e temporais. Atualmente, diversos sensores a 

bordo de satélites permitem obter dados sobre alvos terrestres (Bakker, 2012). Além disso, dados de 
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sensoriamento remoto podem ser obtidos diretamente em campo por meio de radiometria, ou seja, a 

medição da intensidade com a qual um dado alvo reflete a radiação em diferentes faixas do espectro 

eletromagnético (Campbell e H, 2011). 

O sensoriamento remoto óptico da qualidade da água se baseia num fato percebido 

cotidianamente: a coloração e a transparência da água são afetadas pelas substâncias nela presentes. 

Matéria inorgânica em suspensão, matéria orgânica dissolvida e pigmentos de algas são 

componentes opticamente ativos da água que alteram o retroespalhamento (backscattering) da luz e, 

por isso, a radiação eletromagnética que emerge da água carrega informações que podem ser usadas 

para estimar as concentrações desses componentes (Kondratyev, Pozdnyakov e Pettersson, 1998; 

Ritchie et al., 2003). O componente opticamente ativo mais útil à avaliação da eutrofização é a 

clorofila a, um pigmento existente nas cianobactérias e nos eucariontes fotossintetizantes (Raven, 

Evert e Eichhorn, 1992) que serve como indicador da biomassa fitoplanctônica e da produtividade 

primária (Huot et al., 2007; Schalles, 2006) e está associada à coloração verde de águas 

eutrofizadas. A derivação da concentração de clorofila a por sensoriamento remoto geralmente se 

faz por modelos empíricos que usam a reflectância medida em bandas específicas do espectro 

luminoso, isto é, em faixas específicas de comprimentos de onda (Ritchie et al., 2003). Tem-se 

proposto o uso de modelos que levam em conta a reflectância em bandas do vermelho e 

infravermelho próximo (Gitelson, Schalles e Hladik, 2007). Dall’Olmo, Gitelson e Rundquist 

(2003) e Gitelson et al. (2008) propuseram e validaram um modelo que incorpora as reflectâncias 

em três ou duas bandas nessa região do espectro, limitando o impacto da presença de outros 

componentes oticamente ativos. A validação foi feita usando bandas correspondentes às dos 

sensores MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer)
5
 e MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer)
6
. Por outro lado, Martinez et al. (2011) propuseram o uso das bandas 

do verde e do vermelho do sensor MODIS, no caso dos açudes do Semiárido. 

MODIS e MERIS – este saiu de operação, mas será sucedido em breve pelo OLCI
7
 –, são 

sensores a bordo de satélites, interessantes ao monitoramento da concentração de clorofila a por 

possuírem boa resolução espectral, com bandas específicas para predição desse pigmento, e boa 

resolução temporal. O MODIS, a bordo de dois satélites da NASA – Terra e Aqua – produz 

imagens diariamente e de acesso gratuito. As bandas adequadas à predição da concentração de 

clorofila a, no entanto, tem baixa resolução espacial, com pixels de 1 por 1 km, e talvez isso limite 

sua aplicação apenas aos maiores açudes do Semiárido. Em contrapartida, esse mesmo sensor 

possui bandas com menor resolução espectral e maior resolução espacial, de 250 (vermelho e 

infravermelho próximo) e 500 m (azul e verde). O MERIS, por sua vez, operava a bordo do satélite 

Envisat. Seu sucessor, OLCI, estará a bordo do Sentinel-3. Em relação ao MODIS, eles têm melhor 

resolução espacial (300 m) nas bandas voltadas à predição da concentração de clorofila a, além de 

resolução temporal quase tão boa (~ 3 dias). A missão do MERIS esteve voltada à estimativa da 

clorofila a principalmente em águas oceânicas e costeiras, mas o sensor já foi aplicado com sucesso 

em águas continentais (Moses, Gitelson, Berdnikov e Povazhnyy, 2009). A desvantagem reside em 

suas imagens não serem de acesso gratuito. 

Tendo em vista o exposto, o objetivo deste trabalho foi propor modelos matemáticos para 

predição da concentração de clorofila a em açudes do Semiárido a partir de dados de sensoriamento 
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6 <http://modis.gsfc.nasa.gov>. 
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remoto. Especificamente, pretendeu-se propor modelos para dados de radiometria, de imagens 

MERIS/OLCI e MODIS (de 1 km e 500 m de resolução). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados para calibração dos modelos matemáticos foram obtidos em pontos amostrais 

situados em seis corpos hídricos com diferentes dimensões e níveis de eutrofização (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.; Tabela 1), durante cinco campanhas de coleta de dados (Tabela 2). 

Tabela 1. Características principais dos corpos hídricos incluídos no presente estudo (Costa et al., 2009; DNOCS, 1982, 

1990, 2003; MI & FUNCATE, 2000; Molisani et al., 2010; Rocha, 2008; SEMARH & IDEMA, 2008; SEMARH 

[www.semarh.rn.gov.br]; e dados deste estudo). 

Corpo hídrico Capacidade  

(hm
3
) 

Espelho 

d’água (km
2
) 

Tempo de 

residência (anos) 

Estado 

trófico 

Açude Eng.º Armando Ribeiro Gonçalves (AR) 2.400 195 1,89 Eutrófico 

Açude Mendubim (ME) 76 10 1,96 Mesotrófico 

Lagoa do Piató * (PT) 96 24 - Hipereutrófico 

Açude Santa Cruz do Apodi (SA) 600 34 3,14 Oligotrófico 

Açude Castanhão (CA) 6.700 458 3,45 Mesotrófico 

Açude Orós (OR) 1.940 202 1,29 Eutrófico 

* Não foram encontrados dados confiáveis sobre a Lagoa do Piató. Área de espelho d’água calculada em Sistema de Informação 

Geográfica, com base de dados geográficos disponibilizada pela Agência Nacional de Águas. 

 

Tabela 2. Campanhas de coleta de dados realizadas e dados coletados nos pontos amostrais. (AR: Armando Ribeiro; 

ME: Mendubim; SA: Santa Cruz do Apodi; PT: Lagoa do Piató; CA: Castanhão; OR: Orós). 

Período Corpo hídrico (nº de pontos amostrais) Nº de amostras de água e de espectros de reflectância 

Nov./2008 AR (9) 9 

Dez./2010 AR (3); SA (3) 6 

Jun./2011 AR (2); ME (1); PT (1); SA (2) 6 

Nov./2011 AR (1); CA (2); OR (3); PT (2) 8 

Abr./2012 AR (5) 5 

 

Em cada ponto amostral (Tabela 2), entre 10 e 14h, coletava-se uma amostra de água, para 

análise da concentração de clorofila a, e executava-se a radiometria, para obtenção do espectro de 

reflectância entre 400 e 900 nm de comprimento de onda. As amostras de água eram tomadas à 

superfície com garrafa de Van Dorn de 2 L, da qual se retirava duas alíquotas em frasco de 

polietileno de 500 ml. Os frascos eram armazenados em caixa isotérmica escura, com gelo, até o 

retorno à base de apoio, onde se filtravam 200 ml a vácuo, com filtros Whatman 934-AH. Os filtros 

eram, então, mantidos a baixa temperatura até chegarem ao Laboratório de Ecologia Aquática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, para serem analisados. A quantificação da 

Chla foi feita por extração em etanol concentrado, filtração do extrato e análise em 

espectrofotômetro (Jespersen & Christoffersen, 1987). Não se usou acidificação para correção 

quanto a feopigmentos, atendendo ao recomendado por Stich & Brinker (2005). Para a radiometria, 

http://www.semarh.rn.gov.br/
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utilizou-se um conjunto de radiômetros hiperespectrais TriOS: um RAMSES-ACC-VIS, para 

medição da irradiância descendente, e dois RAMSES-ARC-VIS, para medição das radiâncias 

ascendente e descendente. 

Os modelos matemáticos propostos foram calibrados com os dados radiométricos coletados 

em campo. Os espectros de reflectância foram usados para simular a reflectância nas bandas dos 

sensores MODIS e MERIS. Para os modelos voltados a dados de radiometria e a imagens 

MERIS/OLCI e MODIS de 1 km de resolução, utilizaram-se a estrutura de três e de duas bandas 

dos modelos descritos em Dall’Olmo et al. (2003) e Gitelson et al. (2008). Para a seleção das 

bandas que seriam incluídas nos modelos, elaborou-se um algoritmo em linguagem R que testou 

todas as combinações possíveis, tendo-se selecionado as combinações com menor erro de predição. 

O erro de predição foi estimado pelo parâmetro denominado erro632 (Efron, 1983), o qual foi 

determinado pelo método de bootstrap não paramétrico (Efron, 1979), assim como se fez para o 

cálculo dos intervalos de 95% de confiança dos coeficientes dos modelos, em que se usou o 

percentil ajustado (Efron & Tibshirani, 1993). No caso do modelo voltado a imagens MODIS de 

500 m de resolução, este foi desenvolvido a partir de combinações manuais das bandas 1 a 4 do 

MODIS, simuladas. Também nesse caso utilizou-se bootstrap para determinar erro632 e intervalos 

de confiança e elegeu-se aquele com menor erro de predição. 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A maior concentração de clorofila a registrada foi de 101 µg/L, na Lagoa do Piató (PT) e a 

menor, de 1,2 µg/L, no Açude Santa Cruz do Apodi (SA). A calibração dos modelos foi bem 

sucedida. O modelo aplicável à radiometria teve melhor ajuste, seguido pelos modelos voltados a 

imagens MERIS/OLCI, MODIS 1 km de resolução e, por último, MODIS 500 m (Tabela 3). O pior 

desempenho do modelo MODIS 500 m já era esperado, em consequência da menor resolução 

espectral nas bandas 1 a 4 do MODIS. Todos os modelos, no entanto, tiveram desempenho 

satisfatório, mostrando bom potencial de aplicação a açudes do Semiárido. Esses modelos serão em 

breve testados em imagens de satélite para avaliar o potencial dos dados espaciais para um 

monitoramento robusto da qualidade da água. 

Tabela 3. Modelos propostos. A notação Ri ou Ri-j denota a reflectância num comprimento de onda i ou numa banda i-j. 

Intervalos de confiança de 95% estão entre colchetes. 

id. 
Aplica-

ção 

Modelo 

Chla ∝ x 
Ajuste r2 

err632 

(µg/L) 
Fig. 

  
x = ... 

Chla (µg/L) = a + bx    

  a b    

Mo01 MODIS 

500 m 
[(R545-565 - R620-670) /  

(R545-565 / R620-670)] 

2,677  

[-4,770; 15,429] 

0,109·10-5  

[0,085·10-5; 0,137·10-5] 

0,74 14,01 1a 

Mk01 MODIS 
1 km 

R748 / R678 -20,716  
[-28,528; -12,683] 

1,351·10-3  
[1,164·10-3; 1,546·10-3] 

0,87 9,92 1b 

Me01 MERIS R754 / (R681 – R709) 23,592  

[21,545; 26,06] 

1,505·10-3  

[1,344·10-3; 1,635·10-3] 

0,92 7,43 1c 

R02 Radio-
metria 

R767 / (R686 – R698) 15,915  
[14,002; 18,291] 

2,588·10-3  
[2,348·10-3; 2,764·10-3] 

0,93 6,87 1d 
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Figura 1. Ajuste dos modelos. Linhas tracejadas demarcam os intervalos de confiança de 95%. 
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