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RESUMO 

 

USO DE SENSORIAMENTO REMOTO NA OBTENÇÃO DE PARÂMETROS DE 

QUALIDADE DA ÁGUA EM LAGOS 

 

O objetivo deste trabalho foi utilizar sensoriamento remoto para obtenção de modelos que 

possibilitem, a partir de imagens digitais do satélite LANDSAT-5, o monitoramento de 

qualidade da água em Lagos no Distrito Federal. Foram desenvolvidos modelos distintos 

para o Lago Paranoá e Lago do Descoberto. Tais modelos foram obtidos por regressão pelo 

método dos mínimos quadrados, a partir dos dados de qualidade da água de amostras 

coletadas nos Lagos, analisadas em laboratório, e dados de reflectância coletados usando-

se um espectrorradiômetro portátil, GER2600.  

 

Dois tipos de modelo foram obtidos. Modelos denominados ideais, baseados nos dados de 

reflectância associados a comprimentos de onda, e modelos denominados práticos, os quais 

utilizam os dados relativos aos intervalos correspondentes às bandas TM1, 2, 3 e 4 do 

satélite LANDSAT-5. Estes dados foram obtidos a partir das curvas de sensibilidade dos 

sensores do satélite e dos dados de reflectância coletados pelo espectrorradiômetro. 

 

Os parâmetros para os quais foram desenvolvidos modelos são: turbidez, transparência de 

disco de Secchi, sólidos suspensos totais, sólidos totais fixos, sólidos voláteis, clorofila-a e 

cor verdadeira.  

 

A utilização da razão entre os valores de reflectância espectral que apresentam maior 

sensibilidade à variação do parâmetro de qualidade da água e os valores que têm baixa 

sensibilidade, tanto para modelos ideais quanto para modelos práticos, permitiu obter 

modelos estatisticamente melhores, produzindo geralmente aumento significativo do 

coeficiente de determinação quando comparado com modelos que não usam as razões. 

 

Dos modelos obtidos para o Lago Paranoá pode-se citar como exemplo o modelo 15 para 

turbidez cujo coeficiente de determinação igual a 0,929 permite obter dados de qualidade de 

água divididos em 5 faixas de turbidez. Para o Lago do Descoberto, obteve-se para o 

mesmo parâmetro o modelo 3, cujo coeficiente de determinação foi igual a 0,97. Em ambos, 

utilizou-se a razão entre as bandas TM3 e TM1. 
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ABSTRACT 

 

THE USE OF REMOTE SENSING TO OBTAIN WATER QUALITY PARAMETERS IN 
LAKES 
 

The purpose of the present work was to obtain models using remote sensing that enable, the 

monitoring of lake water quality using LANDSAT-5 digital satellite images. Distinct models for 

Paranoá and Descoberto Lakes were developed. Both lakes located in Distrito Federal, 

Brazil. Those models were obtained through the minimal squares linear regression method, 

using water quality data from samples collected from lakes, which were also analyzed at the 

laboratory and Reflectance data obtained using a portable spectroradiometer GER 2600.  

 

Two different models were obtained. The first one, denominated as an ideal model, based on 

reflectance data related to wavelengths, and, the second one, denominated as a practical 

model, which was based on the data that were correlated to TM1, 2, 3, and 4 band intervals 

of the LANSAT-5. These data were obtained from the satellite sensor's sensitive curves and 

from the reflectance data collected with the spectroradiometer. 

 

The parameters obtained for both kinds of models are: turbidity, Secchi’s disc transparency, 

total suspend solids, total fixed solids, volatile solids, chlorophyll-a and true color.  

 

Using the ratio of spectral reflectance values that showed the highest sensitivity to the water 

quality parameter variation and the ones that showed the lowest sensitivity, in both cases, 

enable to get models statistically better than the ones that normally do not consider this ratio 

on their calculations, giving a significative increment of the determination coefficient better 

than models that do not use the ratios. Therefore, through this method, a significative 

determination coefficient increment could be observed. For instance, using the turbidity 15 

model for the Paranoá Lake, a determination coefficient equals to 0.929 was obtained, which 

allowed to get quality water data divided in 5 turbidity ranges. For the Descoberto Lake, the 

turbidity 3 model was obtained, which showed a determination coefficient equals to 0.97. In 

both models it was used the ratio between the TM3 and TM1 bands. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
Com o aumento da população e o conseqüente aumento do consumo de água,  os setores 

responsáveis pelo abastecimento e gerenciamento deste recurso necessitam ter acesso a uma 

gama maior de  informações em menor tempo. No entanto, as atuais técnicas  utilizadas para 

obtenção de parâmetros de qualidade da água não possibilitam atender à necessidade de 

agilidade de informação. O grande número de barragens existentes no Brasil somado aos 

grandes rios, requer uma técnica mais ágil. Neste sentido o uso do Sensoriamento remoto 

permite obter dados em quantidade maior que as outras técnicas disponíveis, a custo menor e 

com maior rapidez. 

 

Parâmetros de qualidade da água são úteis não apenas para informar a população sobre a 

qualidade da água, a que tem acesso. Com o aumento da degradação ambiental, 

desmatamento  de florestas, crescimento das cidades, derivações para irrigação, expansão das 

hidrovias e construção de novas hidroelétricas, criaram-se complexas redes de interações e 

impactos nas quais, a obtenção de dados pontuais sobre a situação de um corpo d’água não 

possibilita vislumbrar os reais efeitos dessas atividades sobre o meio ambiente. A obtenção de 

dados que cubram áreas maiores permitirá a verificação dos reais impactos das formas de uso 

da água e das atividades que estão ocorrendo nas bacias hidrográficas. Por exemplo, o 

aumento da concentração de sólidos dissolvidos e suspensos pode ser efeito de um mau uso 

das áreas agrícolas; a alta quantidade de clorofila pode estar indicando um uso excessivo de 

fertilizantes ou lançamento de efluentes em padrões e/ou quantidades incompatíveis com o 

corpo receptor. Dessa forma uma visão mais ampla dos cenários, mostrando assim um quadro 

mais aproximado da real situação, pode permitir a tomada de decisões relacionadas às 

necessidades e à realidade do local em discussão, considerando as características ambientais.  

 

Os grandes avanços das ciências básicas têm levado à produção de equipamentos cada vez 

mais sofisticados. Seguindo essa tendência, o desenvolvimento da indústria aeroespacial tem 

permitido o lançamento de satélites que possibilitam obter dados sobre a situação ambiental do 

planeta. Esse avanço caminha no sentido de atender à necessidade de novas informações 

juntamente com o desenvolvimento de técnicas e equipamentos, permitindo ao homem 

conhecer melhor o meio ambiente. O maior número de satélites destinados à obtenção de 

dados ambientais e o aumento da precisão tanto espacial quanto radiométrica propiciam o 

maior uso das técnicas de sensoriamento remoto na obtenção de dados sobre o meio ambiente. 

Parâmetros de qualidade da água, tais como Clorofila-a, Sólidos Suspensos Totais, Sólidos 

Fixos, Sólidos Voláteis, Transparência de disco Secchi, Turbidez e Cor verdadeira são 
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passíveis de serem obtidos de imagens de satélite após seu tratamento. Contudo o uso do 

Sensoriamento remoto na obtenção de dados sobre a qualidade da água em lagos e rios tem 

seu uso ainda pouco difundido. Nesse sentido este trabalho pretende contribuir para ampliar o 

uso dessa tecnologia, através do desenvolvimento de metodologia para obtenção de modelos 

que permitam obter dados de qualidade da água, a partir de dados espectrais, seja em nível de 

campo ou orbital. Neste contexto esta pesquisa propõe obter informações sobre a qualidade da 

água em Lagos, mais particularmente no Lago do Descoberto e no Lago Paranoá.  

 

Quando se pretende obter informações sobre os parâmetros de qualidade da água de um lago 

ou grande rio, o uso do tradicional método de amostragem em campo pode ser preciso. 

Contudo, devido à natureza dos parâmetros e sua variabilidade no espaço e no tempo e devido 

a grandes áreas que normalmente devem ser analisadas, um método mais prático e com 

cobertura maior que permita obter uma visão global do objeto de estudo faz-se necessário; é 

nesse sentido que o uso do sensoriamento remoto vem auxiliar na obtenção de tais dados. 

 

Os componentes que alteram o comportamento espectral da água são os organismos vivos 

(fitoplâncton, zooplâncton), partículas em suspensão e substâncias orgânicas dissolvidas. A 

mudança na reflectância  produzida pelo aumento ou diminuição de um componente é 

relacionada aos parâmetros de qualidade da água. Um exemplo disso é que o aumento da 

concentração de algas na água implica na redução da reflectância da água na região do 

espectro eletromagnético correspondente ao azul. A parcela da radiação que é utilizada para 

obter informações sobre a qualidade da água é a que atravessa a interface água/ar, visto que 

contém informações sobre a composição do meio aquático. 

 

O fundamento básico desta pesquisa é apoiado no fato de que a assinatura espectral de um 

corpo d’água resulta dos processos de absorção e espalhamento da radiação solar pelo corpo 

de água, fazendo com que a radiação detectada pelo sensor possa fornecer informações físico, 

químico e biológicas. Os dados coletados pelo sensor são uma síntese das interações que 

ocorrem entre os componentes bióticos e abióticos para um dado local. 

 

A partir dos dados obtidos através da análise química e física da água e dos dados de 

comportamento espectral da água, é possível construir um modelo empírico que leve em 

consideração as características de qualidade da água do lago estudado. Para um modelo bem 

ajustado, futuras coletas de água podem ser reduzidas, substituindo-se a coleta de dados em 

campo por aqueles obtidos dos modelos.  
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2 - OBJETIVOS 

 
O objetivo principal do trabalho é utilizar o sensoriamento remoto, na obtenção de modelos que 

possibilitem, a partir de imagens de satélite, o monitoramento de qualidade da água em Lagos, 

sendo o escolhidos para este trabalho o Lago Paranoá e o Lago do Descoberto, no Distrito 

Federal. 

 

Estudar a correlação entre os parâmetros de qualidade da água e os dados obtidos por um 

espectrorradiômetro, GER 2600, de forma a obter modelos que possam ser utilizados para 

produzir, a partir de imagens do satélite LANDSAT-5, informações de qualidade da água e 

mapas temáticos relacionados à qualidade da água dos locais em estudo. 

 

Os parâmetros de qualidade da água para os quais foram obtidos modelos são: Clorofila-a, 

Sólidos Totais, Sólidos Fixos, Sólidos Voláteis, Transparência de disco Secchi, Turbidez e Cor 

verdadeira. 

 

2.1 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O conteúdo do presente trabalho está distribuído em 8 capítulos. Nos capítulos 1 e 2 são 

apresentadas, respectivamente, a introdução e objetivos, enquanto no capítulo 3 é apresentada 

a revisão bibliográfica, da qual consta a fundamentação teórica sobre Sensoriamento remoto e 

a revisão bibliográfica sobre os parâmetros de qualidade da água passíveis de se obter por 

sensoriamento remoto. 

 

No capítulo 4 é apresentada a metodologia,  que se subdivide basicamente em três partes: a 

primeira etapa apresenta a preparação para a coleta de dados; a segunda, a metodologia a ser 

utilizada na coleta dos dados; e a terceira, a metodologia referente à análise dos dados. 

 

No capítulo 5 são apresentados os resultados e os modelos propostos para o Lago Paranoá. 

Seguindo a mesma estrutura do capítulo 5, o capítulo 6  apresenta os resultados e os modelos 

para o Lago do Descoberto. 

 

No capítulo 7 são apresentados os resultados da aplicação dos modelos de qualidade da água 

à imagem do satélite LANDSAT-5. Por fim, no capítulo 8 são apresentadas as conclusões e as 

recomendações. 
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 
Neste capítulo inicia-se a apresentação da revisão bibliográfica. Alguns assuntos podem 

estar presentes em vários itens desse capítulo, contudo sob focos de abordagem distintos. 

No item 3.1 introduz-se o sensoriamento remoto, sua definição, aplicações. No item 3.2 são 

abordados os principais aspectos relativos à radiação eletromagnética e sua interação com 

a atmosfera. No item 3.3 apresenta-se a interação da energia com os alvos em estudo. No 

item 3.4 são abordados os fatores que interferem na resposta espectral dos alvos. Alguns 

dos parâmetros de qualidade da água passíveis de se obter por sensoriamento remoto são 

apresentados no item 3.5. Uma vez que os autores dos trabalhos geralmente estudam 

vários parâmetros, optou-se por apresentar seus resultados em subitens. Os modelos com 

possível aplicação para o satélite LANDSAT são apresentados no item 3.6 por meio de uma 

matriz de resultados, o que facilita a visualização e comparação dos resultados obtidos 

pelos pesquisadores. 

 

3.1 - SENSORIAMENTO REMOTO 

 
Sensoriamento remoto é a ciência que busca obter informações espaciais ou 

fenomenológicas através da análise dos dados coletados sem contato direto com o objeto 

de estudo. Assim ele é constituído de técnicas e/ou métodos nos quais a radiação 

eletromagnética ou ondas sonoras são utilizadas na detecção e realização de medidas 

sobre o objeto de estudo. (Lillesand e Kiefer, 1994) 

 

A coleta remota de dados pode ocorrer de várias formas. Com o uso de ondas sonoras no 

levantamento topográfico de leitos de rios ou lagos, ondas eletromagnéticas podem ser 

utilizadas na medida de temperatura de superfícies com laser ou medida do comportamento 

espectral de um alvo, através de espectrorradiômetro. 

 

Quando a energia eletromagnética é a base do sensoriamento remoto, o objeto de estudo 

deve emitir ou refletir a mesma. Dependendo do objeto de estudo e do ambiente no qual 

está sendo executado o experimento, para alguns comprimentos de onda não haverá 

energia associada, o que afetará diretamente a disponibilidade de dados. Para o caso de se 

obter informações espectrais por satélite, em alguns comprimentos de onda ocorrerá 

absorção da radiação eletromagnética pela atmosfera. Dessa forma, para esses 

comprimentos de onda não haverá dados.  
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As formas de sensoriamento utilizadas para obtenção de dados sobre recursos hídricos vão 

desde o uso de fotografias aéreas e de espectrorradiômetro portátil, até o uso de satélites 

artificiais lançados especificamente para esse fim.  

 

O sensoriamento remoto pode ser aplicado no estudo de uso do solo ou como os efeitos das 

diversas formas de uso do solo podem levar a possíveis assoreamentos de rios, lagos e 

reservatórios. A própria verificação da disponibilidade superficial de água em um local pode 

ser realizada utilizando-se técnicas de sensoriamento remoto as quais associadas a 

informações de relevo do fundo do lago, podem permitir uma estiva do volume de água em 

lagos, considerando-se para cada caso as particularidades dos locais e dos instrumentos 

utilizados nas coletas de dados.  

 

Com relação ao saneamento ambiental, o sensoriamento remoto possibilita a obtenção de 

dados sobre a qualidade da água através de características como turbidez, sólidos 

suspensos, clorofila e temperatura, sendo que essas características de qualidade de água 

podem ser utilizadas como indicadores de problemas de poluição. Uma das grandes 

vantagens do sensoriamento remoto é a possibilidade de se obterem dados de regiões de 

difícil acesso ou mesmo de grandes áreas onde não se dispõe de tempo nem de recursos 

materiais para tal coleta. 

 

3.1.1 - Sistemas sensores 

 
Os sensores podem ser ativos ou passivos. Os sensores ativos são aqueles que emitem a 

energia que irá interagir com o objeto em estudo; já os sensores passivos, como os do 

satélite LANDSAT-5, necessitam de uma fonte externa como o Sol para fornecer a energia 

que irá interagir com o objeto em estudo e posteriormente captado pelo sensor. A radiação 

eletromagnética captada pelo sensor, abordo de um satélite, por exemplo, pode ser 

transformada pelo sensor em informações sobre o alvo em estudo. 

 

Os sensores podem ser caracterizados pela sua resolução espectral, espacial, radiométrica 

e temporal. A resolução espectral é o menor intervalo de comprimento de onda do espectro 

eletromagnético para o qual o sensor possui sensibilidade para realizar a medida. A espacial 

é o menor tamanho de área amostral que o sensor é capaz de visar. A radiométrica é a 

menor variação da amplitude que o sensor é capaz de registrar medidas. A temporal, 

característica dos sensores orbitais, é dada pelo intervalo de tempo entre duas passagens 

pelo mesmo ponto de visada. 
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3.1.2 - Níveis de aquisição de dados em Sensoriamento Remoto  

 
A depender do alvo a ser estudado, um nível de aquisição de dados deve ser escolhido. Em 

Sensoriamento Remoto, quatro são os níveis: laboratório, terrestre, aerotrasportado e em 

nível orbital.  

 

A aquisição de dados em laboratório destina-se à obtenção de dados mais detalhados das 

características de um alvo. Nesse nível alguns fatores podem ser controlados, tais como 

iluminação, umidade, temperatura, granulometria, quantidade de sólidos na água e, de 

forma geral ou específica, a composição do alvo.  

 

No nível terrestre, a aquisição de dados já é feita em amostras naturais, sendo muito difícil 

alterar ou controlar as características do alvo. À medida que o nível aumenta, mais difícil é o 

controle das condições do experimento.  

 

A aquisição em nível aerotransportado pode ser feita em aviões e helicópteros. Nesse nível, 

o sensor está a uma distância maior do alvo e as variáveis externas aumentam a dificuldade 

em se obterem dados precisos. Contudo, a área a ser coberta aumenta com a agilidade no 

uso do transporte. 

 

No nível orbital atuam os satélites, como o LANDSAT-5, que podem estar a mais de 700km 

de altitude. Associada a isso está a alta velocidade com que estes conseguem girar em 

torno da Terra, permitindo cobrir áreas maiores, o que nos outros níveis seria impossível.  

 

3.1.3 - Sistema LANDSAT  

 
Originalmente, tal sistema foi denominado Earth Resources Technology Satellite-ERTS e 

era um satélite experimental construído para demonstrar a viabilidade de mapeamento e 

monitoramento de feições da superfície da Terra a partir do espaço. Além desse aspecto, os 

técnicos da NASA (National Aeronautics and Space Administration) queriam testar o 

comportamento dos equipamentos sensores postos a bordo. Paralelamente a NASA 

solicitou o apoio de agências federais para pesquisas de recursos terrestres e criou 

pesquisas em sensoriamento remoto nas agências e em grupos adicionais de universidades 

e indústrias. Essas agências - U.S. Department of Agriculture (agricultura, pecuária e 

floresta), U.S. Department of Interior (geologia, hidrologia, geografia e uso do solo) e Naval 

Oceanographic Office escolheram áreas testes adicionais espalhadas através do território 
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norte-americano e de interesse de várias disciplinas. Posteriormente, a NASA financiou o 

desenvolvimento de missões aéreas e de sensoriamento remoto em outros países, 

especialmente no México e Brasil. Com o sucesso desses experimentos, o uso de satélites 

para meteorologia, navegação e telecomunicação ampliou-se e tornou-se cada vez mais 

importante e, em 1967 e 1968, iniciou-se o planejamento do primeiro satélite 

especificamente dedicado à observação de recursos terrestres. Em 1969, o Earth 

Resources Technology Satellite Program - ERTS teve início. Em 1970 foi feito o convite pela 

NASA para a participação de outros países nesse experimento. O primeiro satélite de 

recursos terrestres foi o ERTS-1,  com lançamento em 23 de julho de 1972. 

 

O programa LANDSAT foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar a aquisição de dados 

espaciais, espectrais e temporais da superfície da terra de maneira global e repetitiva. Em 

14 de janeiro de 1975, o nome foi trocado  para LANDSAT e em 22 de janeiro foi lançado o 

segundo satélite. Até 1984 o programa foi operado pela NASA/NOAA, sendo posteriormente 

assumido pela EOSAT (Earth Observation Satellite Company) empresa privada formada 

pela joint venture entre a RCA Corporation e a Hughes Aircraft Company. 

 

O satélite LANDSAT-5 é resultado da evolução tecnológica dos satélites de sensoriamento 

remoto da série LANDSAT. Foi lançado na década de oitenta com o objetivo de obter 

imagens de melhor resolução espacial, espectral e radiométrica, o que proporciona melhor 

eficiência em estudos do ambiente terrestre. Encontram-se a bordo do LANDSAT dois 

sensores: o MSS (“Multispectral Scanner Subsystem”) e o TM (Thematic Mapper).O sensor 

imageador multiespectral TM representa o principal avanço tecnológico do LANDSAT-4 e 5. 

Trata-se de um sistema de varredura multiespectral, cuja finalidade é proporcionar resolução 

espacial mais fina, melhor discriminação espectral entre objetos da superfície terrestre, 

melhor fidelidade geométrica e melhor precisão radiométrica em relação ao sensor MSS 

(Novo, 1998). Na Tabela 3.1 são apresentadas as características do sensor TM LANDSAT5. 

 

Atualmente está em operação o satélite LANDSAT 7, lançado em 15 de abril de 1999, o 

qual, entre outras características, fornece imagens na banda pancromática de 15mx15m de 

resolução espacial. Para as 6 bandas do visível, a resolução é de 30 metros e para a banda 

infravermelho termal é de 60 metros.  

(http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat/lpsum.html), 

(http://landsat.gsfc.nasa.gov/main/documentation.html) 
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Tabela 3.1 - Características do Satélite LANDSAT-5. 

Altitude 705 Km 
Órbita Circular, Quase Polar e Hélio-síncrona  
Duração do Ciclo de Cobertura 16 dias 
Largura da Faixa Imageada 185 Km 
Horário de passagem pelo Equador 9:45 horas (horário local) 
Inclinação (graus) 98,20 
Faixas Espectrais   

1 0,45 a 0,52 µm 
2 0,52 a 0,60 µm 
3 0,63 a 0,69 µm 
4 0,76 a 0,90 µm 
5 1,55 a 1,75 µm 
6 10,4 a 12,5 µm 
7 2,08 a 2,35 µm 

Tamanho do espelho 53 x 41 cm 
Extensão da linha de varredura 6320IFOV 
Campo de visada instantâneo 
(IFOV) 
canais 1 a 5 e 7 

 
42,5 microrradianos (30x30 m no terreno) 

Canal 6 170 microrradianos (120x120 m no terreno) 
Resolução radiométrica 8 bits (256 níveis de cinza) 
Fonte: Adaptado de Novo (1998)  
 

 

3.2 - A RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA E SUA DISPONIBILIDADE PARA 

SENSORIAMENTO REMOTO 

 
Base para o sensoriamento remoto, as fontes de radiação eletromagnética podem ser 

divididas em naturais (Sol, Terra, elementos Radioativos) e artificiais (Radar, Laser, 

lâmpada). O que caracteriza cada fonte é o seu espectro de emissão que pode ser contínuo 

ou distribuído em faixas discretas. A figura 3.1 apresenta a curva da energia emitida pelo Sol 

e a energia que atravessa a atmosfera terrestre. 

 

Apesar do amplo espectro, o máximo de energia solar disponível para o sensoriamento 

remoto na superfície terrestre encontra-se na região visível do espectro eletromagnético, o 

qual compreende os comprimentos de onda no intervalo de 380 a 770nm (Pedrotti e 

Pedrotti,1993), conforme pode ser observado na figura 3.2. Outro fator que limita o espectro 

disponível para uso em sensoriamento remoto é o fato de existirem comprimentos de onda 

para os quais a radiação eletromagnética é absorvida pela atmosfera, ou seja, faixas onde 

ela é opaca, não permitindo a passagem da radiação eletromagnética. Tais faixas são 

denominadas “bandas de absorção atmosférica”, e podem ser observadas na figura 3.2, na 

curva de irradiância no nível do mar. 
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a)  

 

b)  

Figura 3.1 - Energia emitida pelo Sol e Terra (a); Transmissão da energia eletromagnética 
pela atmosfera terrestre (b). Fonte, Lillesand e Kiefer (1994) 

 
 

 

 

Figura 3.2 - Curva de irradiância solar. Fonte, Novo (1998) 

 
As regiões onde a atmosfera se faz transparente à radiação eletromagnética são 

denominadas “janelas atmosféricas” (Novo, 1998). A absorção da radiação entre essas 

janelas justifica o fato de em certos comprimentos de onda não haver sensores atuando, 

haja vista que para os satélites passivos utilizados em sensoriamento remoto, a faixa 
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espectral de funcionamento é definida em função das janelas atmosféricas. A principal fonte 

de energia para os sensores remotos passivos é a proveniente do Sol, cuja energia se 

propaga em forma  de radiação eletromagnética distribuída continuamente numa faixa que 

vai dos raios-X até a região de microondas. Parte dessa radiação atravessa a atmosfera e, 

ao atingir a superfície da Terra, produz vários fenômenos tais como reflexão, absorção e 

transmissão. O fato dessa radiação interagir com os elementos constituintes da Terra 

possibilita o seu uso para obtenção de informação através do sensoriamento remoto. 

 

3.3 - INTERAÇÃO DA ENERGIA  

 
Quando a radiação solar atravessa a atmosfera e a energia eletromagnética incide sobre um 

alvo da superfície terrestre, três interações fundamentais entre energia e alvo podem 

ocorrer. São elas: reflexão parcial, transmissão e absorção, sendo que as propriedades de 

cada objeto vão definir em que proporção cada uma destas interações vai ocorrer. A 

existência de características intrínsecas a cada material é que vai permitir a distinção entre 

os diferentes tipos de objetos e materiais. 

 

Para os comprimentos de onda em que a REM (radiação eletromagnética) está disponível, 

pode ocorrer interação entre a REM e o alvo, possibilitando a obtenção de informação sobre 

as características do mesmo. A razão entre a energia incidente e refletida para todos esses 

comprimentos de onda produz a assinatura espectral, ou curva espectral. Características do 

alvo como composição, propriedades físicas, tamanho, temperatura, estado físico, 

associadas à geometria de aquisição dos dados irão produzir interações especificas com a 

energia produzindo para cada alvo uma curva espectral e permitindo, assim, a obtenção de 

dados que permitem distinguir diversos alvos.  

 

Muitas experiências têm demonstrado que a identificação, mapeamento e estudo de alguns 

alvos podem ser realizados conhecendo-se as suas características espectrais. Um exemplo 

é apresentado no gráfico da Figura 3.3, em que são apresentadas duas curvas de 

reflectância espectral. Nele a reflectância espectral do alvo está em função do comprimento 

de onda. Nessa Figura podem ser observadas uma curva espectral para água limpa e uma 

para água com algas. Pode-se perceber claramente a diferença entre as duas curvas, tais 

como baixa reflectância entre 400nm e 500nm a qual ocorre em virtude da absorção pela 

clorofila das algas, e o pico de reflectância em 550nm causado pela clorofila. Como na 

natureza os corpos d’água não têm apenas água, devido às suas propriedades solventes e 

ao fato de existirem partículas em suspensão, esse material dissolvido ou em suspensão vai 

alterar o espalhamento e a absorção da luz na água. 
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Figura 3.3 - Gráfico Reflectância x comprimento de onda, para água limpa e água com 

algas. Fonte: Han (1997) 

 

Outro exemplo da interação que ocorre entre a REM e a água é o fato de a água absorver 

35% da radiação incidente com comprimento de onda de 680nm para uma coluna de um 

metro, Novo (1988). 

 

A intensidade com que as interações ocorrem varia muito para diferentes comprimentos de 

onda e tipos de materiais, o que possibilita distinguir um objeto de outro mesmo que 

algumas de suas características sejam semelhantes. Para saber-se o tipo de interação da 

radiação eletromagnética com um objeto na superfície terrestre, deve-se conhecer a 

quantidade de energia liberada pela fonte, a quantidade que foi atenuada pelo meio 

existente entre a fonte e o objeto, e a quantidade que o objeto absorveu. Também é de 

interesse saber em qual faixa do espectro ocorre maior atenuação e absorção. Outra 

necessidade é a quantificação dos processos que ocorrem entre energia radiante e 

superfície terrestre, e isso deve ser feito em função da distribuição espectral. As grandezas 

que permitem essa quantificação são denominadas grandezas radiométricas e estão 

apresentadas na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 - Termos radiométricos e conceitos. 

Quantidade Expressão Unidades Conceito 

Energia radiante 
(Q) ----------- joule (J) 

Grandeza radiométrica fundamental, 
indica a energia total radiante em 
todas as direções. Energia 
transportada em forma de ondas 
eletromagnéticas. 

Fluxo radiante (Φ) dQ/dt watt (W) 

Taxa de variação de energia 
radiante no tempo. É a energia total 
radiante em todas as direções por 
unidade de tempo; Densidade do 
fluxo radiante numa superfície. 

Exitância radiante 
(M) dΦ/dA (sai) 

watt por metro quadrado 
- W /m2 

Fluxo saindo de uma superfície por 
unidade de tempo. Densidade do 
fluxo radiante numa superfície. 

Irradiância (E) dΦ/dA (incide) 
watt por metro quadrado 
- W /m2 

Fluxo incidente sobre uma superfície 
por unidade de tempo. Densidade 
do fluxo radiante numa superfície. 

Radiância (L) d2Φ/ 
dΩ(dAcosθ) 

watt por metro quadrado 
por sterradiano - W 
/(m2.sr) 

Intensidade radiante por unidade de 
área normal à fonte, numa dada 
direção. 

Exitância radiante 
espectral (Mλ) dM/dλ (sai) 

watt por metro quadrado 
por micrômetro - W 
/(m2.µm) 

 
------------------------------------------------- 

Irradiância 
espectral (Eλ) dE/dλ (incide) 

watt por metro quadrado 
por micrômetro - W 
/(m2.µm) 

 
------------------------------------------------- 

Radiância 
espectral (Lλ) dL/dλ 

watt por metro quadrado 
por sterradiano por 
micrômetro - W 
/(m2.sr.µm) 

 
------------------------------------------------- 

Fonte: Swain e Davis (1978) 

 

Grande parte dos sistemas de sensoriamento remoto operam na região do espectro em que 

a energia refletida predomina, daí a importância do conhecimento das propriedades de 

reflectância dos alvos da superfície terrestre. A reflectância dos objetos é governada pela 

forma como se processa a interação da radiação eletromagnética com a superfície dos 

objetos. Basicamente dois processos de interação podem ocorrer: interações 

macroscópicas, que são controladas pelas propriedades ópticas dos materiais, e as 

interações microscópicas, que ocorrem nos níveis atômicos e moleculares e estão 

relacionadas com a composição dos materiais. Outro fator importante na análise do 

comportamento espectral dos alvos é a forma com que cada objeto reflete a energia 

incidente, a qual é função da rugosidade da sua superfície. Existem duas formas extremas 

de como uma superfície pode refletir a REM: as denominadas superfícies refletoras 

especulares, que têm características de superfícies planas e refletem como espelho, ou 

seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão; e pelo tipo de superfície 

denominada superfície refletora difusa ou Lambertiana, que se caracteriza pelo fato de 

refletir uniformemente em todas as direções. Os alvos da superfície terrestre não são 
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enquadrados em nenhuma das duas categorias anteriormente descritas, estão entre ambas. 

No entanto, para grande número de aplicações em Sensoriamento Remoto assume-se que 

as superfícies são Lambertianas. 

 

A água pura, apesar de apresentar-se incolor, na verdade, é um líquido azul, já que a 

absorção da luz azul pela água é muito baixa. Isso pode ser observado em um gráfico de 

reflectância versus comprimento de onda. Veja-se como exemplo o gráfico da Figura 3.3, 

onde a maior reflectância ocorre para os menores comprimentos de onda e decresce à 

medida que aumenta o comprimento de onda, em razão do espalhamento molecular 

governado pela lei de Rayleigh, (Szekielda, 1988). No espalhamento Rayleigh, que ocorre 

quando o comprimento de onda da radiação é muito maior que o tamanho do centro 

espalhador, é assumido que a presença de centros espalhadores não afeta nem a amplitude 

nem a fase da luz incidente. Assim a intensidade da luz espalhada depende somente do 

arranjo espacial dos centros espalhadores, (Schmitz, 1990). 

 

A radiação que chega a um satélite pode ser escrita como:  

 

N(λ) = Nn(λ) + γ(λ)Ns(λ) + α(λ)Nd(λ)         (3.1) 

Onde: 

Ns(λ) é a contribuição da radiação refletida pela superfície de água; 

Nd(λ) é a radiação difusa, relativa a radiação que interagiu com a água; 

Nn(λ) representa a radiação espalhada pelo ar sem interagir com a água 

α(λ) e γ(λ) são os fatores de transmitância atmosférica 

 

Dessa formulação do processo óptico de interação é evidente que Nd(λ) é a parcela de 

radiação que contém a informação sobre a concentração e a composição das partículas e a 

matéria dissolvida na água. Contudo, esta representa somente 1% da radiação incidente. 

As interações que ocorrem são representadas esquematicamente na Figura 3.4, onde se 

pode observar que parte da radiação incidente é parcialmente refletida pela interface ar-

água: parte é absorvida pela água e espalhada pelo ar, e parte é refletida após interagir com 

as partículas da água.  
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Figura 3.4 - Representação do fluxo de energia incidente sobre a água do mar e os 

fenômenos que ocorrem da interação desta  com o ar,  a água e a interface ar água.    

Fonte: adaptado de Szekielda (1988). 

 

3.4 - FATORES QUE INTERFEREM NA RESPOSTA ESPECTRAL DOS ALVOS 

 
Em trabalho de Han e Rundquist (1998) é estudado o impacto da reflectividade especular 

induzida pelo vento na medida da turbidez em grandes reservatórios. O vento é um 

problema por causar o aumento das reflexões especulares que ocorrem em superfícies 

refletoras transparentes, no caso a superfície da água. Essas reflexões às vezes 

compreendem as componentes de maior intensidade da radiância refletida. Como a reflexão 

especular é uma importante componente do sinal espectral da rugosidade da superfície da 

água causada pelo vento, ela deve ser considerada quando da análise dos dados. O 

aumento da reflectância superficial causada pelas ondulações na superfície da água, altera 

os valores de reflectância espectral e causa dificuldades na interpretação dos dados de 

qualidade de água obtidos de sensores remotos. Uma forma encontrada por Han e 

Rundquist para reduzir o efeito do aumento da reflexão causada pelo vento é aplicar a 

primeira derivada aos dados de reflectância. 

 

Considerando a reflectividade da água com rugosidade como sendo a integral da reflexão 

especular, Masuda e Takashima (1996) realizaram simulação computacional para obter os 

valores de reflectância para “água pura” e água do mar. Os resultados obtidos mostram que 

para pequeno ângulo zenital, θ< 30°, a reflectância foi pouco afetada pela velocidade do 

vento. O efeito aparece para ângulos entre 30° e 60° ocorrendo, nesse caso, aumento da 
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reflectividade com aumento da velocidade do vento. Para ângulos entre 60° e 70°, o valor da 

reflectância foi relativamente insensível à velocidade do vento. Para ângulos zenitais 

maiores que 70°, os valores de reflectância decrescem com o aumento da velocidade do 

vento. 

 

Para que se possam obter valores de reflectância condizentes com os parâmetros de 

qualidade da água que se quer medir, deve-se levar em consideração a importância de uma 

configuração geométrica adequada ao experimento que possibilite minimizar os efeitos 

causados pela reflexão especular da superfície da água, visto que a posição de um alvo em 

relação à fonte e ao sensor é um outro parâmetro que também pode influenciar na sua 

resposta espectral. O mesmo acontece com as variações da rugosidade da superfície da 

água. Ondulações maiores que aproximadamente 50cm de altura podem interferir na 

irradiância da superfície e no ângulo de visada do sensor, provocando com isso alterações 

na intensidade de energia a ser registrada. 

 

A radiância detectada pelo sensor não é proveniente somente do alvo estudado. Ocorrem 

interferências da atmosfera que está entre o alvo e o sensor. A atmosfera pode afetar os 

dados coletados em sensoriamento remoto de duas maneiras: através do espalhamento e 

da absorção de energia. Quando ocorre o espalhamento, parte da radiação é refletida ou 

refratada pelas partículas presentes na atmosfera. As partículas vão desde moléculas de 

gases, poeira ou gotículas de água. O restante da radiação é absorvido pela atmosfera que 

é então aquecida pela radiação absorvida. Quando se pretende usar imagens de satélite e o 

alvo de interesse é um corpo d’água, a interferência atmosférica é ainda mais 

representativa. A radiação atravessa a atmosfera, sofrendo o espalhamento, e a parte da 

radiância que chega ao sensor proveniente do corpo d’água é apenas uma pequena fração 

do total, devido ao fato de a reflectância da superfície da água ser muito baixa. 

Exemplificando, para um caso particular de estudo de águas costeiras da Califórnia em um 

dia claro, a radiância recebida pelo sensor era cinco vezes maior que a referente à 

superfície da água, sendo este efeito mais severo para os pequenos comprimentos de onda, 

Austin (1974) apud Novo (1998). 

 

Uma forma de reduzir o efeito da interferência da atmosfera, eliminando os efeitos do ar e 

dos aerossóis, é transformar-se a radiância detectada pelos sensores do satélite em 

reflectância superficial (Lima e Ceballos, 1996). 

 

Outra forma de interferência é a causada pela vizinhança do alvo estudado, chamado de 

efeito de adjacência. Uma forma de reduzi-lo é aumentando o raio do alvo. Dessa maneira, 
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a reflectância média tende a representar mais significativamente a reflectância do objeto em 

estudo. (Freire e Bastos, 1996) 

 

3.5 - PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA PASSÍVEIS DE SEREM OBTIDOS POR 

SENSORIAMENTO REMOTO 

 

A água existente na natureza não apresenta suas características básicas, ou seja não é 

inodora, incolor e insípida. Sendo a água o solvente universal, os corpos d’água apresentam 

cor e cheiro devido às substâncias dissolvidas ou suspensas. A existência de cor nos corpos 

d’água, sua variação espacial e temporal são os motivos pelos quais pode-se utilizar o 

sensoriamento remoto para obtenção de dados sobre as características do corpo d’água. A 

presença de determinadas substâncias dentro da água produzirá alteração na radiação 

captada pelo sensor. Contudo, essas diferenças podem ser muito pequenas dificultando a 

interpretação de sua composição e a obtenção de dados de qualidade da água. 

 
A aplicação de sensoriamento remoto para obtenção de parâmetros de qualidade da água 

vem sendo estudada por muitos pesquisadores. Pelo fato de os autores abordarem em seus 

trabalhos mais de um parâmetro de qualidade da água, visando a facilitar a comparação 

entre os resultados obtidos por cada um deles, optou-se por dividir esse item da revisão 

bibliográfica em subitens que tratam de parâmetros específicos. Entretanto, para permitir, 

uma visão global dos resultados obtidos pelos diferentes pesquisadores inicialmente 

apresenta-se um resumo dos aspectos abordados em cada trabalho. 

 

Em trabalho realizado por Felix (1993), cujo objetivo era gerar modelos empíricos para 

estimar os parâmetros indicadores de qualidade da água do reservatório de Barra Bonita, 

resultante do represamento dos rios Tietê e Piracicaba, os parâmetros limnológicos 

opticamente ativos estudados foram: clorofila total (CLTOT); material orgânico (MO); 

material inorgânico (MI); sólidos suspensos totais (TSS), transparência de disco de Secchi 

(SEC). Foram utilizadas as bandas TM 1, 2, 3 e 4, do satélite LANDSAT-5. 

 

Utilizando dados do satélite SPOT, Cairns et al. (1997) pretendiam determinar a eficácia de 

seu uso para medir o estado trófico de reservatórios e lagos no norte do Texas. Nesse 

trabalho foram realizadas determinações, de clorofila-a, feofetina, sólidos totais suspensos, 

sólidos totais dissolvidos e turbidez em amostras de água. Os resultados sugerem que a 

maior parte da turbidez dos três reservatórios é dependente da biomassa do fitoplacton. 

Para sólidos suspensos totais (TSS), que variaram entre 2mg/L e 41 mg/L, e para sólidos 

totais dissolvidos (TDS) que variaram entre 126mg/L e 229mg/L, não apresentaram relação 
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com as bandas. A turbidez mostrou maior correlação na banda 2 (r=0,66), mas valores 

próximos também foram obtidos para as bandas 1 e 3. Para clorofila, a maior correlação 

também foi obtida com a banda 2 (r=0,56) e valores próximos a este para as bandas 1 e 3. A 

conclusão à qual chegaram os pesquisadores é que a correlação entre os parâmetros de 

qualidade da água e os dados coletados pelo satélite SPOT não permitem que essa 

ferramenta seja usada no monitoramento dos reservatórios. 

 

Rundquist et al. (1996) estudaram a relação entre a reflectância espectral e a variação da 

densidade de algas. Nesse trabalho o estudo foi feito para duas formas de variação da 

concentração de clorofila, uma com pequenas variações da quantidade de clorofila para um 

pequeno intervalo de concentração e a outra feita com um intervalo maior de concentração 

de clorofila, em que as variações na quantidade de clorofila eram feitas através de grandes 

incrementos. Também foi usada a primeira derivada da reflectância cujos resultados foram 

utilizados na obtenção de modelos. Utilizou-se no trabalho um tanque de 8543 litros e um 

espectrorradiômetro SE-590. O experimento foi conduzido usando a faixa de 402,1nm a 

896,4nm, fora dessa faixa ocorre muita interferência para o experimento proposto. 

 

Propondo examinar o relacionamento da reflectância da concentração de sólidos suspensos 

totais (TSS) em água limpa versus a concentração de TSS em água com alga, Han (1997) 

conduziu o experimento em ambiente externo, com luz natural, usando um tanque de 

volume igual a 8543 litros (3,66 m de diâmetro e 0,91m de profundidade) e 

espectrorradiômetro. Para um modelo de regressão de primeira ordem, os comprimentos de 

onda 827nm, 830nm e 847nm são melhores para estimar a TSS para água limpa. Para água 

contendo algas, os melhores comprimentos de onda para estimar a TSS foram 767, 769 e 

770nm. 

 

Baban (1993) usou as bandas TM LANDSAT 1, 2, 3 e 4 e suas combinações para estudar 

os Norfolk Broad, pequenos lagos da East Anglia na Inglaterra. A maioria dos lagos é 

conectada a rios por meio de diques. Tal característica, associada ao baixo fluxo de água 

dos rios, tem sido responsável pelo assoreamento dos lagos. Nesse trabalho foram 

estudados os dados de clorofila-a, fósforo total, sólidos suspensos, salinidade (cloretos), 

Transparência de disco de Secchi e temperatura com a banda TM 6. Para evitar os 

potenciais efeitos de reflexão de fundo foram desconsideradas as medidas de 

Transparência disco de Secchi que fossem maiores que a metade da profundidade. Esse 

critério foi adotado por causa da pequena profundidade dos lagos estudados, a qual chega 

ao máximo de 3,36m. Utilizou-se a regressão linear para quantificar a existência de alguma 

relação entre os parâmetros e os dados das bandas e suas combinações. Informações da 
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matriz de correlação mostraram a existência de correlação entre as bandas. Assim, o autor 

optou por usar bandas simples, já que o uso da composição de bandas não adicionava 

informações estatisticamente significantes às relações. Conforme o autor essa situação 

também ocorreu com outros pesquisadores como, por exemplo, Lathrop e Lillesand(1996). 

Nesse trabalho não foi aplicada a correção atmosférica, pois, de acordo com o autor, isto 

não é necessário quando se utiliza uma banda. 

 

Gonçalves e Campana (1999) estudaram as possíveis correlações entre as respostas 

espectrais obtidas das bandas TM LANDSAT  e os teores de  clorofila. O estudo foi 

realizado para os três principais lagos do Distrito Federal: Descoberto, Santa Maria e 

Paranoá, usando-se dados de outubro de 1993 a maio de 1997. Os dados utilizados dizem 

respeito a: 1 ponto amostral do Descoberto em 5 datas distintas, 1 ponto amostral do Santa 

Maria em 3 datas e 5 pontos amostrais no Paranoá em 3 datas. Utilizando-se análise de 

regressão linear entre os teores de clorofila e os níveis digitais, obtive-se coeficiente de 

determinação R2=0,65 para a banda TM1 e R2=0,72 para a banda TM2. Concluíram que 

existe correlação entre os valores de clorofila e os níveis digitais. De acordo com os autores, 

para obter melhores modelos é necessária uma maior quantidade de dados e com maior 

variação de clorofila. 

3.5.1 - Clorofila 

 

Felix (1993) não obteve correlação entre Clorofila total (CLOT) e as bandas TM LANDSAT, o 

que pode ter ocorrido por influência da distribuição da concentração de MI, MO e TSS. 

 

Conforme citado anteriormente, Rundquist et al. (1996) estudaram a relação entre a 

reflectância espectral e a variação da densidade de algas. Foram realizados dois 

experimentos: o primeiro com maior quantidade de clorofila onde as variações ocorriam 

através de grandes incrementos; e o segundo experimento com pequenas variações da 

quantidade de clorofila para um pequeno intervalo. Conforme os autores, a presença de 

clorofila reduz a reflectância entre 400nm e 500nm devido à absorção de luz azul. Ocorre 

também aumento da reflectância do verde entre 560 e 570nm. Para o experimento 1, com 

diluição inicial 2190µg/L, ocorre reflexão do infravermelho próximo em 697nm, e para o 

experimento 2, com diluição inicial 277 µg/L, ocorre reflexão em 693nm. Os valores de 

correlação entre reflectância em 699,6nm e dados obtidos pelo processo do método 

clorofórmio metanol foram r=0,99 para o experimento 1 e r=0,91 para o experimento 2. A 

correlação entre a razão infravermelho próximo e vermelho e a quantidade de clorofila 

apresenta valores elevados para o experimento 1 r=0,99 e para o experimento 2 r=0,98. 
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Introduzindo a correlação entre a primeira derivada da reflectância e a quantidade de 

clorofila, obtiveram  r = 0,994 em 690,7nm para o experimento 1 e r = 0,98 para o 

experimento 2 em 483,3nm.  

 

O modelo derivativo, no qual a primeira derivada da reflectividade espectral pode ser 

definida como sua taxa de mudança em relação ao comprimento de onda, pode ser 

calculado pela divisão entre a diferença entre sucessivos valores de reflectância pelo 

intervalo de comprimento de onda que os separa, Demetriades-Shah et al. 1990, apud 

Rudquist et al., 1996. Dessa forma, Rudquist et al. (1996) chegaram à conclusão de que 

para o experimento 1, no qual as concentrações de clorofila são maiores, o modelo 

derivativo apresentou os melhores resultados com r=0,99 e erro padrão da estimativa foi 

igual a 84,64 µg/l. O resultado para a correlação entre a razão das reflectâncias (NIR/red), 

infravermelho próximo sobre  vermelho e clorofila apresentou melhor resultado para baixas 

concentrações de clorofila com pequenos intervalos de diluição, experimento 2. 

 

De acordo com Baban (1993), a banda TM3 (630 – 690nm) coincide com o pico de absorção 

da clorofila na região do comprimento de onda do vermelho, já a banda TM2 (520 -  600nm) 

coincide com o menor pico de reflectância para clorofila, no comprimento de onda do verde. 

 

Conforme Gonçalves e Campana (1999), a utilização da banda TM 2 do satélite LANDSAT é 

indicada para o monitoramento da clorofila em águas superficiais, isso porque nesta banda 

orção da cor azul pelos 

pigmentos de clorofila, contudo essa característica não se manifestou de forma satisfatória, 

0,65. 

3.5.2 - Matéria orgânica 

 
De acordo com Felix (1993), enquanto a  matéria orgânica (MO) apresenta maior 

capacidade de absorção de radiação, a matéria inorgânica (MI) atua mais como espalhador. 

Conforme experimento feito por Mantovani e Novo (1996), que utilizaram matéria orgânica 

obtida da decomposição semi controlada de material vegetal e um produto comercial rico em 

substâncias húmicas, o comportamento espectral das duas amostras foi aproximadamente 

semelhante na faixa do visível, produzindo diminuição da reflectância com o aumento da 

concentração. Na faixa espectral situada entre 400nm e 570nm, as concentrações de 

substâncias húmicas promoveu uma diminuição de aproximadamente 40% a 50% da 

reflectância da água. Na faixa entre 670nm e 900nm, o aumento na concentração de 
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matéria orgânica dissolvida (MOD) promove um aumento proporcional na amplitude da 

reflectância, o que pode estar ligado à presença de colóides na MOD, uma vez que estes se 

comportam como partículas espalhadoras da radiação eletromagnética (Mobley, 1993 apud 

Mantovani e Novo, 1996). À medida que ocorre aumento na concentração de MOD, ocorre 

também redução da influência das substâncias húmicas sobre a reflectância. O efeito da 

MOD é a redução do fator de reflectância bidirecional (FRB) da água na faixa do visível. 

3.5.3 - Matéria inorgânica 

 
No trabalho feito por Felix (1993) para a análise estatística foi utilizada a regressão linear 

múltipla. Demonstrou que a variável MI apresenta maiores valores de correlação com os 

valores de reflectância (r=0,94) para as bandas TM3 e 4, resultado já esperado pois essas 

bandas possuem maior sensibilidade para amplitude de concentrações de MI amostrado 

(0,12 a 44,40 mg/L). A MI tende a elevar os valores de radiância devido ao efeito de 

espalhamento das partículas, sendo que a sensibilidade espectral à variação de MI  tende a 

decrescer com o aumento da concentração de sedimentos em suspensão. Para a banda 

TM1 ocorre uma maior sensibilidade em baixa concentração de MI, enquanto a banda TM3 

é mais sensível para médias e altas concentrações. 

3.5.4 - Turbidez e Transparência de disco de Secchi 

 
Existe forte relação entre a capacidade da luz penetrar na água e a ocorrência de  

organismos aquáticos. Nesse sentido a turbidez é um importante parâmetro óptico que, 

devido às suas características de reduzir a penetração da luz na coluna da água, acaba por 

afetar esses organismos aquáticos, de algas a peixes. Uma das formas mais usuais para 

obtenção de dados sobre o efeito da turbidez na transparência da água, e conseqüente 

redução na penetração da luz, é o disco de Secchi. Contudo, a obtenção desse parâmetro 

para áreas muito extensas resulta em grande dispêndio de tempo. 

 

Para a transparência, em Felix (1993) foi utilizada a profundidade de Secchi e não houve 

preferência por nenhuma banda específica. O coeficiente de correlação entre a 

transparência de disco de Secchi e as bandas TM 1,2,3 e 4 ficou entre –0,57 e –0,68. Já em 

Baban (1993), a banda TM1 (450nm – 520nm) que possui maior penetração foi sensível 

para transparência de disco de Secchi e para concentração de sólidos suspensos.  

 

Han e Rundquist (1998)  realizaram pesquisa que objetivava avaliar o impacto da 

reflectividade especular induzida pelo vento na medida da turbidez em grandes 

reservatórios. Durante o trabalho, o vento estava com velocidade entre 2,83m/s e 3,97m/s. 
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Dentre os 23 pontos analisados a maior diferença no espectro de reflectância ocorreu no 

ponto 16, onde a diferença entre a máxima, aproximadamente 11,6%, e a mínima, 

aproximadamente 3,6%, foi de 7% em 402nm.  Na análise dos dados foi adotada a média da 

reflectância que foi correlacionada com a turbidez, sendo que o valor do coeficiente de 

correlação R=0,63 em 698nm foi baixo. Contudo, aplicando a primeira derivada à 

reflectância, o coeficiente de correlação entre a primeira derivada da reflectância e a 

turbidez  ficou entre –0,96 e 0,93 em 796nm, mostrando que a simples média da reflectância 

nem sempre é solução para o problema. 

3.5.5 - Sólidos suspensos totais 

 
Os sólidos suspensos totais (TSS) foi a segunda variável que apresentou maior 

correlacionamento com as bandas espectrais TM 3 e 4, em Felix (1993), sendo que a 

primeira foi a MI, como dito anteriormente. O alto valor de correlação obtido (r =0,93) 

também já era esperado pois a concentração de TSS corresponde à soma de MO e MI.  

 

Em Han (1997), dois experimentos envolvendo variação na quantidade de TSS foram 

realizados utilizando um Espectrorradiômetro de 512 canais e posicionando a fibra óptica a 

uma altura de 0,95m em relação ao alvo. Um dos experimentos foi baseado em um padrão 

(backgraound) de água limpa e outro com água com alga, concentração de clorofila igual a 

302 µg/l. A variação da concentração de TSS foi feita de modo a aumentar a concentração 

de 25 a 500 mg/l. Para uma mesma quantidade de sólidos suspensos totais, a reflectância 

foi maior para água limpa, sem alga, do que em água com alga, isso ocorrendo entre 400 e 

700nm. Na existência de água com alga e TSS deve-se trabalhar na faixa de 720 e 900nm 

para evitar o efeito causado pela clorofila, conforme observado por Han (1997) que em seu 

trabalho, concluiu que para um modelo de regressão de primeira ordem, para estimar TSS, 

os melhores comprimentos de onda são 827nm, 830nm e 847nm para água limpa e, para 

água com alga, 767nm, 769nm e 770nm. 

3.5.6 - Fósforo 

 
Baban (1993) obteve um modelo de correlação entre a banda TM2 e fósforo total. Contudo, 

o modelo encontrado não era consistente, o que o levou a um novo modelo em que 

relaciona as bandas TM 1, 2 e 3 com o total de fósforo. Com esse novo modelo, valores 

satisfatórios de fósforo total foram encontrados para todos os lagos. Até o presente 

momento esse foi o único trabalho em que foi estudada a correlação entre fósforo total e as 

bandas do Satélite LANDSAT-5. 
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3.6 - RESUMO DOS MODELOS REFERENTES A REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Na Tabela 3.3 é apresentado um resumo dos modelos constantes da revisão bibliográfica. 

Para Transparência Secchi o modelo que apresenta maior coeficiente de correlação, igual a 

0,98, foi obtido por Mendes et al (1991). Os outros dois modelos apresentados na Tabela 

não apresentam valor de correlação muito significativo. Um dos pontos importantes na 

comparação dos três modelos é que cada um deles tem como base uma banda especifica 

do satélite LANDSAT. O parâmetro sólidos suspensos totais teve melhor modelo obtido por 

Felix (1993) com coeficiente de correlação igual a 0,93, sendo que nesse modelo a banda 4 

é utilizada. Mendes et al (1991) também obtiveram coeficiente de correlação igual a 0,93, 

contudo utilizou para isso as bandas TM1, TM2, TM3 e TM4 do satélite LANDSAT. A Tabela 

3.3 também apresenta os resultados para os modelos referentes à salinidade, temperatura e 

clorofila. 

 
Tabela 3.3 - Modelos para obtenção de dados de qualidade da água para o Sensor TM do 

satélite LANDSAT-5. 

Parâmetro Modelo r Dados Local Referência 

Transparência 
disco de Secchi (m) 

0,673-0,00857(TM3) 0,98 9 Lagoa dos Patos Mendes et al 
(1991) 

Transparência 
disco de Secchi (m) 

5,41 – 0,0748(TM1) 0,83 9 Norfolk Broads Baban (1993) 

Transparência 
disco de Secchi (m) 

2,33 + (TM2) 0,67 28 R. Barra Bonita Felix (1993) 

Sólidos Orgânicos 
suspensos (mgL-1) 

2,04 + 107,36(TM4) 0,72 28 R. Barra Bonita Felix (1993) 

Sólidos Inorgânicos 
Suspensos (mgL-1) 

2,2423 – 657,62(TM1) + 
429,76(TM3) 

0,94 28 R. Barra Bonita Felix (1993) 

Total de sólidos 
suspensos (mgL-1) 

 - 2,66+ 750,51(TM4) 0,93 28 R. Barra Bonita Felix (1993) 

Total de sólidos 
suspensos (mgL-1) 

- 56,2 - 2,552[0,363(TM1) -
0,479(TM2) - 0,775(TM3) - 
0,195(TM4)] 

0,93 9 Lagoa dos Patos Mendes et al 
(1991) 

Total de sólidos 
suspensos(mgL-1) 

 - 427 + 7,01(TM1) 0,88 12 Norfolk Broads Baban (1993) 

Clorofila (µgL-1)  - 470 + 29,9(TM3) 0,85 10 Norfolk Broads Baban (1993) 

Salinidade, cloretos 
(µgL-1) 

 - 102 + 9,8(TM3) 0,75 10 Norfolk Broads Baban (1993) 

Temperatura(°C)  - 23,4 + 0,35(TM6) 0,91 8 Norfolk Broads Baban (1993) 
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4 - METODOLOGIA 

 
A metodologia para alcançar os objetivos propostos pode ser dividida em três etapas. A 

primeira etapa consistiu da preparação dos equipamentos, dos testes experimentais em 

campo e da definição do cronograma das campanhas de campo. A segunda etapa 

compreendeu a coleta dos dados espectrais e das amostras de água e sua análise em 

laboratório, e a terceira etapa foi reservada para a análise dos dados espectrais e de 

qualidade de água usando métodos estatísticos para obtenção dos modelos. Também na 

terceira etapa foi feita a verificação e aplicação dos modelos. A seguir descreve-se cada 

uma das etapas de forma mais específica. Na Figura 4.1 pode-se observar o fluxograma das 

atividades que compõem a metodologia, em que são apresentadas as principais fases 

seguidas para alcançar o objetivo. 

 

A primeira etapa dos procedimentos metodológicos foi subdivida em quatro fases. Na fase 1 

ocorreu a preparação dos equipamentos, com construção de suporte para fixar o 

espectrorradiômetro ao barco. Na segunda fase, juntamente com os testes dos 

equipamentos, foram feitas saídas de campo visando a aprimorar a metodologia de coleta 

de dados e seleção dos locais para as coletas das amostras de água e dos dados 

espectrais. Nessa fase verificou-se a necessidade de substituir o motor do barco por um 

mais potente visando a permitir a cobertura do conjunto de pontos de coleta em um único 

dia. Esse problema foi resolvido na terceira fase com a aquisição de motor mais potente. Na 

quarta fase definiu-se o cronograma das campanhas de campo. 

 

A segunda etapa foi dividida em duas fases. A primeira fase diz respeito à coleta das 

amostras de água e dos dados espectrais nos locais previamente escolhidos. A segunda 

fase diz respeito à análise das amostras de água em laboratório de forma a obter os dados 

de qualidade de água. Ainda nessa fase ocorreu o tratamento preliminar dos dados 

espectrais, médias, exclusão de dados incorretos e interferências. Nessa etapa está citada a 

coleta de dados pelo satélite, e as datas de trabalho de campo devem obedecer às datas de 

passagem do satélite. A justificativa para isso é a escolha da data da imagem a ser 

adquirida para a qual deve haver dados de qualidade da água para comparar os resultados 

gerados com os obtidos com os modelos. 

 

A terceira etapa foi subdividida em três fases. Na fase 1 ocorreu a comparação entre dois 

conjuntos de dados espectrais de campo e de qualidade da água através do cálculo do 

coeficiente de correlação possibilitando identificar os comprimentos de onda e as bandas 

mais sensíveis à variação de cada parâmetro. Feito isso, procedeu-se à regressão entre os 
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dados de qualidade da água e os dados espectrais para a obtenção dos modelos de 

regressão. Na fase 2, visando a verificar a possibilidade de os modelos fornecerem dados 

de qualidade da água próximos aos reais, foram verificados os modelos de regressão, 

utilizando-se os dados relativos a uma das datas de coleta não utilizados na obtenção dos 

modelos. A fase 3 destinou-se à utilização dos modelos que melhores resultados 

apresentam para geração de cartas temáticas de qualidade da água por meio da aplicação 

dos modelos a imagem do satélite usando-se o programa LEGAL. 

 

Cada um dos procedimentos descritos resumidamente acima é apresentado de forma mais 

completa nos próximos itens desse capítulo. 

Preparação do equipamento

Testes experimentais em campo

Tudo certo ?
Readequação do

equipamento

Definir cronograma das campanhas de campo

Para um mesmo local de coleta, no lago Para uma região do lago e entorno

Dados coletados pelo
Satélite, imagem

Registro e tratamento da
imagem

Aplicação dos modelos a
imagem do satélite

Obtenão dos valores
de reflectância

Análise das
amostras de água

em laboratório

Verificação dos modelos

Aplicação dos modelos aos dados espectrais
para obter dados de qualidade de água

Correlação das informações usando métodos
estatísticos para obtenção dos modelos

Tratamento dos
dados espectrais

Coleta das
amostras de água

não

sim

Nível a ser
executado ao
mesmo tempo

 

Figura 4.1 - Fluxograma das atividades que compõe a metodologia 
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- ÁREAS DE ESTUDO 

 

Os dois Lagos nos quais foram realizadas as campanhas de campo estão localizados no 

o do Descoberto está na divisa entre o Distrito Federal e o 

estado do Goiás. O clima do Distrito Federal é tropical, tendo um período chuvoso 

ocorre nos meses de inverno, de junho a agosto (IEMA1998).

 

O 

sistemas: os reservatórios Santa Maria/Torto e o Lago do Descoberto. O Lago do 

Descoberto é responsável pelo abastecimento de 61% da população do  

 
0 45’S e Longitude 48  10” W, tem 

profundidade máxima de 22 m e profundidade média de 8 m, o volume é de 120*106 m3 e 

sua superfície é de 14,9 Km
2
. A bacia hidrográfica na qual está inserido tem área igual a 452 

Km
2
(Fernandes, 1981). Seu enchimento teve início no ano de 1973. 

Figura 4.2 - Lago do Descoberto e tributários 

0Legendarios
Lagos
1,53Km



 26

O Lago do Descoberto tem como tributários o Córrego Coqueiro, Rio Descoberto, Córrego 

Chapadinha, Córrego Olaria, Ribeirão Rodeador, Córrego Capão Comprido, Ribeirão das 

Pedras e o Córrego Rocinha. O mapa de localização dos rios é apresentado na Figura 4.2 e 

na Figura 4.3 tem-se uma visão parcial do Lago do Descoberto. 

 

Figura 4.3 - Vista parcial do Lago do Descoberto. Fonte: CAESB 

 
O Lago Paranoá é um lago urbano, cercado por residências e clubes. É usado como corpo 

receptor dos esgotos da bacia e apesar disso, é o principal corpo hídrico utilizado para lazer 

no Distrito Federal. Também contribui para melhoria do microclima e a geração de energia 

elétrica, feita na Usina Hidrelétrica do Paranoá, cuja potência instalada é de 30MW. 

 

O Lago do Paranoá atingiu sua cota máxima de 1000m no ano de 1959 e está localizado na 

Latitude 150 46 25 S e Longitude 470 51 38 W, tem profundidade máxima de 38 m e 

profundidade média de 12,42 m. O volume é de 498*106 m3, sua superfície é de 38 Km2 e a 

bacia hidrográfica na qual está inserido tem área igual a 1040 Km
2
. Seu tempo de retenção 

é de 299 dias.(Dhaussy et al. 1998).  

 

A bacia do Lago Paranoá vem sofrendo grandes alterações antrópicas devido ao aumento 

da população e o aumento do número de residências, o que implica diretamente na 

alteração da qualidade da água do Lago. Na foz dos tributários, Riacho Fundo e Bananal, o 

Lago Paranoá está passando por um processo de assoreamento, o que produz a diminuição 

do volume de água armazenado pelo Lago e a diminuição da superfície do mesmo. 

 

O Lago Paranoá tem como tributários na parte norte o Ribeirão do Torto, o Ribeirão 

Bananal, o Córrego do Acampamento e o Córrego Taquari. Para a parte sul do Lago, 

contribuem o Riacho Fundo, o Ribeirão do Gama e o Ribeirão Cabeça de Veado. Além 

desses, o Lago também recebe o esgoto tratado da ETE norte e da ETE sul. Na figura 4.4 é 
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apresentado o mapa de localização do Lado Paranoá e seus formadores e na Figura 4.5 são 

apresentadas fotos de algumas regiões do Lago Paranoá. 

 

Figura 4.4 - Lago Paranoá e tributários. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

Figura 4.5 - Fotos de vistas parciais do lago Paranoá: a) vista parcial parte sul;  
b) vista parcial parte central sul; c) vista parcial parte central norte. Fonte: CAESB

02,55 KmLegendar ios
Lagos
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4.2 - CAMPANHAS DE CAMPO E ESTAÇÕES AMOSTRAIS 

 

As campanhas de campo possuem duas finalidades básicas: a primeira é a coleta das 

amostras de água a serem analisadas em laboratório e a segunda diz respeito à obtenção 

de dados de comportamento espectral da água.  

 

As datas planejadas para sua realização são apresentadas na Tabela 4.1, onde também 

estão listadas a quantidade de saídas referentes a cada lago e a quantidade de locais de 

coleta. A escolha dessas datas foi baseada na data de passagem do satélite LANDSAT-5 

sobre as áreas de estudo. Além disso pode-se, observar que para o Lago Paranoá não há 

previsão de coletas nos finais de semana, visto que Lago é muito utilizado para esportes 

náuticos, o que dificultaria a coleta dos dados no mesmo. 

 

Tabela 4.1 - Datas das campanhas previstas e das passagens do satélite LANDSAT-5 sobre 

as áreas de estudo. 

Data Dia da semana Orbita 
Base 

Ponto  

número 

Latitude Longitude Local 

23/06/2000 Sexta-feira 221 71 -15,9000 -47,9500 Paranoá 

09/07/2000 Domingo  221 71 -15,9000 -47,9500 Descoberto 

25/07/2000 Terça -feira 221 71 -15,9000 -47,9500 Paranoá 

10/08/2000 Quinta -feira 221 71 -15,9000 -47,9500 Paranoá 

26/08/2000 Sábado  221 71 -15,9000 -47,9500 Descoberto 

11/09/2000 Segunda-feira 221 71 -15,9000 -47,9500 Paranoá 

27/09/2000 Quarta-feira 221 71 -15,9000 -47,9500 Descoberto 

13/10/2000 Sexta-feira 221 71 -15,9000 -47,9500 Paranoá 

29/10/2000 Domingo 221 71 -15,9000 -47,9500 Descoberto 

14/11/2000 Terça-feira 221 71 -15,9000 -47,9500 Paranoá 

30/11/2000 Quinta-feira 221 71 -15,9000 -47,9500 Descoberto 

16/12/2000 Sábado 221 71 -15,9000 -47,9500 Descoberto 

Número  de coletas no lago  
Paranoá: 6 

Número de coletas no lago Descoberto: 6 
 

Número de locais a serem 
amostrados no lago Paranoá: 19 

Número de locais a serem amostrados no lago Descoberto: 
11 

Fonte: adaptada de http://www.atsme.inpe.br/dir/obt/dsr/atussjc/tab2.htm 

                             e http://www.atsme.inpe.br/dir/obt/dsr/atussjc/tabst8.htm 
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Antes de realizar as coletas das amostras nas datas previstas na Tabela 4.1, optou-se por 

realizar duas campanhas nos lagos, uma em cada, para averiguação dos locais de coleta e 

suas respectivas localizações. A etapa de identificação precisa da localização das estações 

amostrais é importante para que se possa planejar o percurso a ser seguido no dia da 

coleta, em virtude de o tempo disponível para realizar as coletas de água e dados espectrais 

ser reduzido. Dois fatores justificam a necessidade de realizar as coletas com agilidade. Os 

motivos são: primeiro, a coleta deve ser em horário próximo à passagem do satélite. 

Segundo, as amostras de água devem ser analisadas com a maior brevidade possível para 

que os resultados de laboratório sejam condizentes com as informações contidas nas 

amostras no instante da coleta.  

 

Nas figuras 4.6 e 4.7 podem ser observadas as localizações das estações amostrais. As 

justificativas para escolha de tais locais de coleta seguem os seguintes critérios: 

• locais de coleta afastados o suficiente das margens para minimizar as 

interferências das margens e de fundo; 

• pontos suficientemente próximos à entrada de afluentes permitindo captar sua 

interferência; 

• próximos a entrada de efluentes de estações de tratamento de esgoto, para o 

caso do Lago Paranoá; 

• distribuição das estações amostrais no Lago e em seus braços, de forma a 

garantir dados representativos de todo o Lago; 

• locais de coleta que apresentem características distintas de qualidade de água. 

 

O número de estações amostrais selecionados deve ser representativo para o Lago em 

questão. Assim pode-se verificar que para o Lago Paranoá o número de pontos é maior que 

para o Lago do Descoberto, visto que o primeiro apresenta mais braços e sua área é maior. 

 

Conforme pode ser observado nas Figuras 4.6 e 4.7 as estações de coleta no Lago do 

Descoberto e Lago Paranoá, respectivamente, foram situados em locais sujeitos às 

interferências dos afluentes e efluentes. Contudo, nem todas as estações amostrais seguem 

esse critério de escolha. Algumas estações estão situadas mais longe das margens e dos 

locais  de entrada de afluentes e efluentes de forma a se observar as variações espaciais 

dos parâmetros de qualidade da água, tais como Clorofila-a e sólidos em suspensão. 
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Figura 4.6 - Mapa com a localização das estações amostrais de coleta de água e dados 

espectrais referentes às campanhas de campo no Lago do Descoberto. 

 

Assim, para a seleção das estações amostrais no lago Descoberto, tomaram-se as áreas de 

influência dos tributários observando-se que as estações amostrais apresentam 

profundidade mínima 50% maior que a profundidade Secchi, e estações amostrais 

localizadas nos encontros dos braços do lago.  

 

A escolha das estações amostrais no lago Paranoá foi baseada nos critérios mencionados 

anteriormente e nos pontos de amostragem utilizados pela CAESB. Isto possibilita, caso 

necessário, a comparação dos dados de qualidade da água obtidos neste trabalho com os 

dados obtidos pela CAESB. Contudo, nem todas as estações são coincidentes, algumas 

estão situadas em locais escolhidos para que suas características de qualidade da água 

possam atender à necessidade de variabilidade. 

0Legendarios
Lagos
3KmLocais de referênciaEstações amos trais1,5
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Figura 4.7 - Mapa com a localização das estações amostrais de água e dados espectrais 

referentes às campanhas de campo no Lago Paranoá.  

 

4.3 - METODOLOGIA PARA COLETA DOS DADOS ESPECTRAIS 

 

Para o conjunto de estações amostrais de coleta de um lago, há duas possibilidades de 

coleta dos dados espectrais: realizar a cobertura de todos os pontos em um único dia ou 

dividir os pontos em subconjuntos e realizar a cobertura em dias distintos. As duas 

propostas podem apresentar problemas quanto aos resultados. Para garantir mais 

estabilidade ao sistema deve-se levar em consideração que a geometria de aquisição dos 

dados altera seus resultados.  Novo et al. (1989) realizou experimento usando um coletor de 

abertura ângular de 27° e verificou alteração na reflectância em função da geometria de 

coleta de dados. Para este trabalho utilizou-se o coletor com ângulo de 3°, cuja influência 

pode ser muito maior, já que a abertura angular do coletor é um dos componentes que 

alteram a geometria de coleta. Masuda e Takashima(1996), realizaram simulação 

computacional, também observaram alteração na reflectância em função do ângulo zenital. 
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Considerando os problemas expostos acima, para a primeira alternativa haverá alteração no 

valor de energia incidente ao logo do dia. Por exemplo, os pontos nos quais as coletas serão 

realizadas próximo às 12 horas terão maior energia incidindo no alvo por causa da posição 

do Sol. Além disso varia também a proporção de radiação difusa e a proporção de radiação 

refletida pela superfície. 

 

Para a segunda proposta, a divisão do conjunto de pontos em subconjuntos e sua cobertura 

em dias distintos também não garantem a estabilidade do sistema, pois a qualidade da água 

pode sofrer alterações  e em um dos dias pode haver interferências externas, tais como 

nuvens e vento que  não permitam a realização das coletas. Além disso, a adoção da 

segunda proposta tornaria a aquisição de dados muito mais trabalhosa requerendo mais 

tempo para preparação das saídas de campo e mais tempo em laboratório para análise das 

amostras de água.  

 

Com base nos argumentos apresentados acima optou-se  pela  primeira alternativa, ou seja, 

obtenção dos dados espectrais para o conjunto de pontos em um único dia, realizada 

seguindo as datas propostas na Tabela 4.1. Assim, para cada dia de coleta, todos os pontos 

do lago devem ser amostrados seguindo os pontos indicados nas figuras 4.6 para o Lago do 

Descoberto e 4.7 para o Lago Paranoá, com início das coletas às 9 horas e término às 15 

horas. Dessa forma, o tempo disponível para realizar o percurso e as coletas é de 6 horas,  

o que significa que para o Lago Paranoá a disponibilidade de tempo para chegar ao ponto e 

realizar a coleta é de aproximadamente 18 minutos, e para o Lago Descoberto o tempo é de 

aproximadamente 30 minutos entre um ponto e outro. Observando as figuras dos lagos, 

suas geometrias e distâncias a serem percorridas, ficam claras as dificuldades para se 

realizar a coleta de dados em campo no intervalo de tempo previsto. 

 

A coleta de dados espectrais é uma  das etapas mais importantes desse trabalho. Para que 

se possa alcançar êxito deve-se atentar para o fato de que os dados coletados com o 

espectrorradiômetro devem estar em coerência com os dados coletados pelo satélite.  

 

Vários fatores devem ser observados e evitados durante a coleta dos  dados espectrais. A 

presença de nuvens e a existência de vento dificultam a obtenção de bons dados, 

interferindo no correto posicionamento do barco e alterando a reflectância espectral da água 

devido ao aumento da rugosidade que, que por sua vez, influencia muito os resultados 

coletados, alterando o campo de visada do sensor que está a aproximadamente 1 metro da 

superfície da água. A essa distância o campo de visada possui diâmetro igual a 

aproximadamente 5,2cm.  
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Outro ponto que deve ser observado é o sombreamento causado pelo próprio equipamento, 

que não pode ocorrer sobre a amostra a ser analisada. Dessa forma para coletar dados que 

melhor representem as características do lago, para cada ponto de coleta, os dados de 

comportamento espectral são coletados diversas vezes, a depender das interferências 

externas, sendo um mínimo de três para condições ideais e um máximo de doze para 

condições com muita interferência. Como exemplo, para um ponto em que haja muito vento, 

são coletadas aproximadamente 10 curvas espectrais, para que após tratamento destes 

dados os mesmos apresentem informações condizentes com o local em questão.  

 

Nas Figuras 4.8 e 4.9 são apresentadas fotos do posicionamento do barco com os 

equipamentos embarcados para dois instantes: hora da coleta de dados espectrais da placa 

de referência e coleta de dados espectrais dá água, respectivamente. 

 

Para obter a reflectância da água utilizou-se como referência uma placa branca de Sulfato 

de Bário, BaSO4, Spectralon, com dimensões de 25,4cm x 25,4cm, cujo comportamento 

espectral é conhecido e foi fornecido pelo fabricante na forma de tabela e de curva 

espectral. 

 

Para realizar o trabalho de campo são necessárias 2 pessoas, responsáveis pelo transporte 

do equipamento e operação do mesmo. 

 

Figura 4.8 - Vista geral do barco e equipamentos utilizados no trabalho de campo, na hora 

da coleta de dados espectrais da placa de referência. 
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Figura 4.9 - Vista geral do barco e equipamentos utilizados no trabalho de campo, na hora 
da coleta de dados espectrais da água. 

 

Em cada estação amostral de coleta das respostas espectrais devem ser obedecidos os 

seguintes procedimentos:  

1 – Verificar visualmente as condições de nebulosidade, caso não haja interferência 

perceptível de nuvens no local de coleta prosseguir o trabalho; 

2 – Verificar e anotar a velocidade do vento; 

3 - Localizar o ponto onde será feita a coleta da resposta espectral, usando GPS; 

4 - Acoplar o espectrorradiômetro ao suporte giratório que fica preso à popa do 

barco; 

5 - Lançar ancora para manter posição do barco fixa;    

6 - Posicionar a proa do barco no sentido do Sol para realizar medida da placa de 

referência; 

7 - Conectar o espectrorradiômetro (desligado) à bateria e ao computador; 

8 - Posicionar a placa de referência, devidamente nivelada e com altura fixa em 

relação ao alvo e ao espectrorradiômetro; 

9 - Nivelar o espectrorradiômetro de forma que o coletor fique a 90° com a superfície 

da água.  

10 - Ligar o computador e o equipamento e acessar o software de coleta de dados; 

11 - Verificar o nível da bateria do espectrorradiômetro; 

13 - Proceder à coleta das respostas espectrais da placa de calibração; 

14 – Girar o barco em 180° de forma que a popa fique no sentido do sol e iniciar a 

coleta da radiância do alvo; 

15 – Recolher, desmontar e guardar os equipamentos e seguir, para a próxima 

estação amostral após coleta das amostras de água. 
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4.4 - METODOLOGIA DE COLETA E PRESERVAÇÃO DA ÁGUA  

 

A obtenção de bons dados de qualidade de água depende tanto da escolha de estações 

amostrais representativas, já apresentado no item 4.2, e da forma de coleta e preservação. 

Neste trabalho as coletas de água foram realizadas a uma profundidade de 30cm. Outras 

alternativas poderiam ser adotadas, como, por exemplo, coletar parcelas a várias 

profundidades, mas isso iria demandar tempo não disponível. 

 

A seguir são apresentadas as formas de coleta e preservação da água a ser analisada 

posteriormente em laboratório, segundo Agudo et al, 1987. Deve-se ressaltar que nem todos 

os parâmetros apresentados a seguir são utilizados na obtenção dos modelos, mas sua 

coleta permite maior entendimento do estado em que se encontra a água do Lago e permite 

a análise da consistência das informações obtidas.  

 

4.4.1 - Clorofila-a  

 
A amostragem para determinação de pigmentos fotossintetizantes pode  ser feita utilizando-

se o próprio frasco de coleta e armazenamento submerso a 30cm de profundidade. O 

volume a ser amostrado varia de 0,2 a 5 litros. De acordo com bibliografia, caso a amostra 

não possa ser filtrada de imediato, ela deve ser armazenada em frascos de vidro âmbar, ao 

abrigo da luz e refrigerada a 4oC (Agudo et al, 1987). Logo que for possível, nunca após 24 

horas, a amostra deve ser filtrada e preservada em 1ml de carbonato de magnésio, em 

solução saturada a 1% por litro de amostra. O filtro a ser usado é o de fibra de vidro AP20 

de 47mm de diâmetro ou filtro de membrana de celulose de 0,45µm de porosidade, 

devidamente colocado com pinça em porta-filtro acoplado a um Kitassato. O filtro deve ser 

colocado em envelope, devidamente fechado, contendo indicação do volume filtrado e 

número da amostra. Uma vez que à temperatura ambiente e sob a ação da luz as moléculas 

de clorofila se degradam muito rapidamente, os envelopes devem ser colocados em frascos 

escuros com sílica-gel e guardados em local com temperatura máxima de 4oC.  

 

4.4.2 - Transparência  

 
Para este parâmetro não é necessária a coleta de água, já que a medida é feita em campo 

com o auxilio do disco de Secchi. O procedimento é submergir o disco no líquido e anotar a 

profundidade na qual o disco não for mais visível. As medidas devem ser realizadas 
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observando as seguintes condições: fazer a medida à sombra, com céu claro, escolher local 

com mínima agitação e ondas, observar o disco verticalmente. 

 

4.4.3 - Turbidez 

 
Para coletar a amostra de água para realizar a medida da turbidez, deve-se submergir o 

frasco no local da coleta. Pode ser utilizado frasco de plástico e o volume da amostra deve 

ter 200ml. Para preservar a amostra, a mesma deve ser refrigerada a 4oC. Deve-se também 

evitar a exposição à luminosidade e a análise deve ser realizada com a maior brevidade 

possível. 

 

4.4.4 - Cor 

 
A coleta das amostras de água para determinação da cor pode ser feita em frasco de 

plástico ou vidro e o volume da amostra é de 100ml. Para preservá-la ela deve ser mantida 

sob refrigeração e o prazo para análise é de 24horas. 

 

4.4.5 - Sólidos  

 
A coleta de água para determinação dos sólidos suspensos totais, fixos e voláteis, pode ser 

feita no próprio frasco. O volume a ser coletado é de 100ml e não há necessidade de 

preservar. 

 

4.4.6 - Condutividade e pH  

 
Coletar 200ml, submergindo o frasco a 30 cm de profundidade e preservar a amostra a 4°C. 

 

4.4.7 - Temperatura 

 
Não há necessidade de coleta, uma vez que as medidas serão feitas no próprio corpo 

d’água. Um fato a ser observado é que um determinado volume de água pode ser utilizado 

para várias análises em laboratório, reduzindo, assim, significativamente o volume total de 

água a ser coletado. 
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4.5 - METODOLOGIA PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE ÁGUA  

 
Os dados dos parâmetros obtidos em laboratório são: Clorofila-a, sólidos suspensos totais, 

sólidos fixos, sólidos voláteis, cor aparente, cor verdadeira, turbidez, pH e condutividade. 

Excetuando-se clorofila-a, os outros parâmetros seguem a metodologia apresentada no 

Standard Methods (Eaton et al, 1995).  

 

Para  determinação da quantidade  de clorofila-a nas amostras de água, utilizou-se a 

metodologia de extração em solução de clorofórmio-metanol,2:1, v/v.  Os procedimentos 

adotados para sua  obtenção são os propostos por Lloyd e Turker (1988). Na obtenção da 

concentração de clorofila-a foi utilizada a equação proposta por Boyd (1979 apud Lloyd e 

Tucke, 1988). Os procedimentos e a obtenção da concentração de clorofila-a são   

apresentados no  Apêndice A. 

 

As medidas de transparência e temperatura são realizadas em campo, conforme 

mencionado anteriormente. 

 

 

4.6 - EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS  

 

Neste trabalho muitos foram os equipamentos e programas necessários para alcançar os 

objetivos, cujas características e/ou princípios básicos de funcionamento são apresentado 

nos próximos itens. 

 

4.6.1 - Espectrorradiômetro 

 
Para a obtenção das curvas de comportamento espectral da água, utilizou-se o 

espectrorradiômetro GER 2600, Figura 4.10, um equipamento portátil de aquisição de dados 

em tempo real. O intervalo em que ele atua se estende de 350 a 2500nm. A configuração 

básica deste equipamento é uma unidade controladora e uma unidade de coleta de dados. 

Da  unidade controladora fazem parte uma fonte alimentadora de energia (1 bateria de 12 

Volts) e um computador portátil que serve como interface para armazenamento e 

visualização dos dados, usando o software GER 2600 (Geophysical & Environmental 

Research Corp., 1998). Na unidade coletora de dados estão alocados os dispositivos 

ópticos e eletrônicos que fazem a detecção e transformação da energia proveniente do alvo 

visado. As especificações do espectrorradiômetro GER 2600 são apresentadas na Tabela 

4.2.  



 38

  
Figura 4.10 - Espectrorradiômetro GER 2600. 

 

Neste trabalho foi usada apenas a faixa de comprimento de onda que vai de 400nm a 

900nm, em virtude da baixa reflectância da água para comprimentos de onda acima deste 

valor. Associado a isto o nível de ruídos torna-se muito grande. Para os trabalhos com água, 

esta mesma faixa também foi utilizada em trabalhos como o de Rundquist et al. (1996). 

Tabela 4.2 - Especificações do Espectrorradiômetro GER 2600 

Especificações 

Intervalo Espectral 350 nm a 2500 nm 

Número de canais 640 

Tipos de sensores 
Um sensor Si com 512 detectores 

Um sensor PbS com 128 detectores 

Intervalo amostral (nominal) 
1,5 nm na região de 300 a 1050 nm 

11,5 nm na região de 1050 s 2500 nm 

Dimensões 28,6 cm x 30,5 cm x 11,4 cm 

Peso 6,4 kg (sem bateria) 

Centralizador  Diodo laser de em 635nm. 

Fonte de energia Uma bateria de 12 V 

I/OS LPT1 (porta paralela) 

Coletor padrão, ângulo de abertura de 3º  

Fibra óptica de 1 m 

Fibra óptica de 2 m 

Coletor com ângulo de abertura de 10° 

Opções de Coletor óptico  

  

Coseno receptor 

Fonte: Geophysical & Environmental Research Corp. (1998) 

 

O espectrorradiômetro possui dois sensores. O primeiro sensor de Silício (Si) apresenta 

largura da banda de amostragem de 1,5nm, e o comprimento de onda vai de 300nm a 
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1050nm. O segundo sensor de Sulfato de Chumbo (PbS) apresenta largura da banda de 

amostragem de 11,5nm e abrange a região do espectro entre 1050nm a 2500nm. Com 

relação ao campo de visada, será usado um coletor óptico padrão de 30 de ângulo de 

abertura, cujos elementos de detecção óptica estão montados dentro do barril de lentes. 

Também podem ser utilizados cabos de fibra óptica como coletor. Na Figura 4.10 é 

apresentada foto do espectrorradiômetro. 

 

Para identificar com exatidão a amostra ou área amostral que está sendo visada pela lente, 

o equipamento a ser utilizado dispõe de um raio laser. Contudo este não se mostra muito 

eficiente ao se trabalhar com água, visto que ela absorve grande parte da radiação e a parte 

refletida não é suficiente para ser detectada visualmente pelo operador do equipamento. 

Para calibrar o equipamento foi utilizada uma placa padrão de sulfato de bário (BaSO4) que 

ficará dentro do barco. É feita leitura da radiação refletida por essa placa antes de cada 

coleta espectral da amostra. A varredura espectral dá-se automaticamente pela ação de 

comando específico no software de coleta de dados. O tempo consumido nesta operação 

pode ser considerado instantâneo. 

 

Para que seja possível realizar as medidas espectrais do corpo d’água, o 

espectrorradiômetro é acoplado a um suporte giratório que permite o posicionamento do 

sensor sobre a amostra. Esse suporte também possui a finalidade de permitir que seja feita 

a leitura da radiância da placa de referência. 

 

4.6.2 - Programa de coleta de dados  

 
O software GER 2600 foi utilizado somente para o processo de coleta de respostas 

espectrais com o espectrorradiômetro GER 2600, permitindo que os dados sejam salvos em 

arquivos e visualizados graficamente na tela, porém não proporcionando nenhuma forma de 

tratamento e análise dos dados obtidos. O programa pede a indicação do sistema de 

detecção óptica a ser utilizado, realizada na opção Setup, menu Control, onde pode ser 

selecionado também o parâmetro averaging, que controla o número de vezes que o 

espectrorradiômetro irá ler a radiância do alvo visado. O resultado apresentado é a média 

dessas leituras. Nessa opção é selecionado o tempo de cada leitura. No menu Control, a 

opção Measurement mostra a caixa de diálogo. Nessa caixa, quando acionada a opção 

Reference, o equipamento mede a radiância da referência (placa padrão). A radiância do 

alvo é adquirida na opção Target. Para visualizar e gravar os dados, duas opções são 

disponibilizadas: Single Graph e Multi Graph. Na primeira opção, se o que estiver medindo 
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for a referência, somente o gráfico da radiância é visualizado. Porém, se estiver medindo o 

alvo, podem ser visualizados em um eixo y os gráficos de radiância da referência e do alvo 

e, em outro eixo y, o gráfico da reflectância do alvo. A segunda opção possibilita visualizar 

os gráficos de radiância ou de reflectância de até no máximo oito alvos em uma única tela. 

 

Um exemplo da tela do GER é apresentado na Figura 4.11. Contudo apesar do programa 

permitir a visualização dos dados no computador, nem sempre isso foi possível devido ao 

ofuscamento causado na tela do computador pela luz do sol.  

 

Figura 4.11 - Gráfico de Reflectância apresentado pelo programa GER 2600. 

 

4.6.3 - Programa para aplicação dos modelos à imagem do Satélite  
 

Por se tratar de um programa de domínio público e para atender as necessidades deste 

trabalho, foi utilizado o SPRING (Sistema para Processamento de Informações 

Georeferenciadas), que é um Sistema de Informação geográfica com funções de 

processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a 

bancos de dados espaciais, (INPE, 1999). Opera em ambientes UNIX e Windows, 

administra tanto dados vetoriais como dados matriciais (“raster”), realiza a integração de 

dados de Sensoriamento Remoto num SIG e possui recursos próprios para programação na 

Linguagem Espaço Geográfica Baseada em Álgebra (LEGAL).  
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Os objetivos do sistema SPRING são integrar as tecnologias de Sensoriamento Remoto e 

Sistemas de Informação Geográfica. Utiliza modelo de dados orientado a objetos, que 

melhor reflete a metodologia de trabalho de estudos ambientais e cadastrais. Este programa 

foi usado para transformar pela programação LEGAL os níveis digitais das imagens de 

satélite  em valores de reflectância. O programa foi utilizado também para gerar  mapas 

temáticos dos parâmetros de qualidade da água. 

 

4.6.4 - Demais materiais e equipamentos  

 

Além dos  equipamentos  e programas mencionados acima, foram usados também: 
 
• um barco inflável, para deslocamento entre os locais de coleta; 

• suporte, 3 graus de liberdade, para acoplamento do Espectrorradiômetro;  

• GPS, sistema de posicionamento global por satélite, para localização geográfica dos 

pontos onde serão feitas as coletas de água e dos dados espectrais da água; 

• Termômetro, para medida da  temperatura da água, próximo a superfície, e do ar; 

• Micro computador portátil para armazenamento e visualização dos dados espectrais; 

• Frascos para coleta de água; 

• Disco de Secchi, para realização das medidas das transparência da água; 

• Anemômetro, medida de velocidade  e direção do vento próximo a superfície da água; 

• Instalações do Laboratório de Análise de Água do Departamento de Engenharia Civil e 

Ambiental; 

• Turbidímetro, Condutivímetro, pHmetro, Estufa, Espectrofotômetro; 

• Uma imagem do satélite LANDSAT-5, bandas TM1, 2, 3 e 4. 

 

 

4.7 - ADEQUAÇÃO DOS DADOS ESPECTRAIS 

 

Seguir a metodologia para coleta de dados espectrais nem sempre garante a obtenção de  

bons dados. Em muitas situações ocorrem interferências que não podem ser controladas. 

No entanto os dados devem assim mesmo ser coletados.  

 

Os espectros ruins aparecem quando ocorre oscilação do barco devido às ondas ou quando 

a posição do mesmo em relação ao Sol sofre alguma alteração. As informações que não 

refletem o real estado da água no ponto de coleta devem ser excluídas. Uma forma de 

verificar a precisão dos dados espectrais é a sua comparação com os dados de outros 

pontos que podem ser considerados mais confiáveis. Esta comparação pode ser feita 
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visualmente, desenhando os gráficos na tela de um computador. Nessa etapa a experiência 

do operador é um fator importante, já que não há como apresentar regras explicitas para tais 

exclusões. Além dessa etapa básica, outros procedimentos, apresentados a seguir, devem 

ser adotados para permitir a obtenção dos modelos e sua aplicação à imagem do satélite. 

 

4.7.1 - Transformação dos dados espectrais, médias 
 

De forma a minimizar as interferências, um mínimo de 3 curvas de comportamento espectral 

foram tomadas para cada local de coleta e um máximo de doze. Para que seja possível 

comparar o comportamento espectral de cada ponto do lago é necessário tomar a média 

aritmética dos dados espectrais, e assim obter para um ponto em um determinado dia 

apenas uma curva de comportamento espectral. 

 

4.7.2 - Transformação dos dados espectrais em dados equivalentes aos das bandas 
TM do satélite LANDSAT-5 
 

Neste trabalho foram obtidos dois tipos de modelos, os ideais e os modelos práticos. Os 

modelos ideais utilizam como variável independente os dados associados a um 

comprimento de onda, obtidos com o espectrorradiômetro. Já nos modelos práticos a 

variável independente diz respeito aos dados associados a um intervalo de comprimento de 

onda relativo à banda do satélite LANDSAT-5. 

 

Diferentemente da obtenção dos modelos ideais, a obtenção dos modelos práticos requer a 

transformação dos dados espectrais do espectrorradiômetro em dados correspondentes aos 

dados das bandas do sensor TM LANDSAT-5. Os dados a serem usados na obtenção dos 

modelos práticos são chamados dados TM virtuais, TMv. Utilizou-se essa nomenclatura 

para diferenciar dos dados obtidos da transformação dos dados obtidos com o 

espectrorradiômetro dos dados provenientes do Satélite LANDSAT-5.  

 

Uma das características do espectrorradiômetro é possibilitar a obtenção de dados 

espectrais em pequenos intervalos de comprimento de onda, como pode ser observado no 

Apêndice B. Os modelos a serem obtidos têm como objetivo possibilitar o uso de imagens 

do satélite LANDSAT-5 para obter dados de qualidade da água do lago e também produzir 

mapas temáticos de qualidade da água.  
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O satélite LANDSAT-5 apresenta seus dados em faixas maiores que as do 

espectrorradiômetro, ou seja, uma determinada banda do satélite corresponde a mais de um 

intervalo de comprimento de onda do espectrorradiômetro. Dessa forma deve-se, então 

realizar a transformação dos dados de campo em dados que simulem os dados respectivos 

às bandas do satélite LANDSAT-5. Na Tabela 4.3 são apresentadas as bandas, seus 

respectivos intervalos e o intervalos para o espectrorradiômetro GER2600. 

 

Tabela 4.3 - Bandas do satélite LANDSAT-5 e os respectivos intervalos para o 

espectrorradiômetro GER2600. 

LANDSAT-5 GER 2600 

Banda Intervalo (nm) Intervalo (nm), correspondente à banda do LANDSAT-5   

1 450 – 520 449,74 – 519,74 

2 520 – 600 521,20 – 599,54 

3 630 – 690 630,53 – 690,19 

4 760 – 900 760,43 – 899,68 

5 1550 – 1750 1551,35 – 1753,3 

7 20807 – 2350 2081,41 – 2358,59 

 

A transformação dos dados de campo em dados TMv é realizada seguindo alguns 

procedimentos: primeiro devem ser aplicadas às funções de sensibilidade espectral dos 

sensores, representadas graficamente na Figura 4.12, aos dados do espectrorradiômetro. 

Após isto, para cada uma das fixas deve ser obtido o valor médio dos dados de reflectância, 

o que resulta nas bandas TMv1, 2, 3 e 4. Um exemplo dos resultados desse procedimento é 

apresentado na figura 4.13. 

 

Os dados de reflectância virtual para as bandas TM 1, 2, 3 e 4 apresentados na figura 4.13 

mostram que há perda de informação em dois níveis básicos. A primeira ocorre ao 

aplicarmos a função de sensibilidade aos dados espectrais de campo e a segunda, ao obter-

se a reflectância virtual para as bandas TM. 

 

Para o primeiro caso, a perda de informação é devido ao fato da sensibilidade dos sensores 

TM não ser a mesma para todos os comprimentos de onda. Isso pode ser observado na 

figura 4.12, para o exemplo do sensor da banda TM 1 para comprimentos de ondas 

próximos as extremidades de atuação, 450(nm) e 520(nm) a sensibilidade é de 37% e 28%, 

respectivamente. Assim a informação relativa ao comportamento espectral do alvo terá 

menor importância para comprimentos de onda próximos às extremidades do intervalo de 

atuação do sensor. A maior sensibilidade do sensor TM1 esta em torno dos 500nm. 
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Figura 4.12 - Curvas de respostas espectrais relativas dos sensores TM do satélite 

LANDSAT-5 nas bandas 1, 2, 3 e 4. Fonte: Adaptado de Schowengerdt (1997) 
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Figura 4.13 - Curva de comportamento espectral da água do Lago Paranoá em 25/07/2000, 

curva de comportamento espectral normalizada pela sensibilidade dos sensores TM 

LANDSAT-5 e reflectância total para as bandas. 

 

Para analisar a segunda perda de informação, tem-se o gráfico da reflectância da água, 

Figura 4.13. Para a região da banda TM1 o comportamento espectral apresenta  um 

crescimento da reflectância com o aumento do comprimento de onda, estando em 490nm 
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um divisor. Após este, o aumento da reflectância é maior. Para obter o valor da reflectância 

TMv1, após a aplicação da função de sensibilidade do sensor, calcula-se a reflectância 

média deste intervalo e, assim, ocorre a perda de informação relativa ao fato de o aumento 

da reflectância ser mais acentuado após 490nm e de ocorrer uma inflexão em 490nm. A 

perda de informação ocorre pelo fato de a média não poder apresentar as particularidades 

de cada curva espectral. 

 

4.7.3 - Transformação dos dados de radiância das imagens do Satélite LANDSAT-5 em 

dados de reflectância e correção atmosférica 

 

Para obtenção de parâmetros de qualidade da água utilizando modelos que têm como 

dados de entrada imagens de satélite, deve-se realizar a transformação destes para que 

possam ser usados pelos modelos, já que os mesmos usam dados de reflectância e os 

satélites fornecem informações em nível digital. Essa transformação é feita usando-se a 

seguinte equação (Campana e Tucci, 1994). 

 

( ) LLLD
DL n

minminmax
max

+−=
λ

        (4.1) 

onde: 

 Dn é o valor digital do pixel obtido da imagem 

 Dmax é o máximo valor digital (255 para o sistema LANDSAT- TM) 

Lmax é o máximo de radiância espectral medida com a saturação do detetor           

(mW cm-2 sr-1µm-1) 

 Lmin é o mínimo de radiância espectral medida pelo detetor (mW cm-2 sr-1µm-1) 

 Lλ é a radiância espectral (mW cm-2 sr-1µm-1) 

 

( )











+−= LLLD

D
ER n

minminmax
maxsenα

π       (4.2) 

onde:  

 E é a irradiância solar média no topo da atmosfera (mW cm-2µm-1) 

 α é o angulo de elevação solar medido na horizontal 

 R é a reflectância média no topo da atmosfera 

 

A transformação dos dados de níveis digital em valores de reflectância foi feita no SPRING 

com o uso da programação LEGAL. 
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Outro passo importante é a realização da correção atmosférica da imagem do satélite. Neste 

trabalho foi utilizado o modelo 6S adaptado por Antunes (2001), que o modificou para 

realizar a correção atmosférica em formato binário (.RAW) em 8 bits. O modelo 6S foi  

desenvolvido por Vermote et al. (1997).  

 

4.7.4 -  Metodologia para obtenção dos níveis digitais dos dados do Satélite 

LANDSAT-5 

 

A imagem pode ser descrita como uma função f(x,y), em que x e y são referentes à 

localização , ou seja, representam coordenadas espaciais e f(x,y) apresenta o nível digital 

para a posição de coordenadas x, y. Assim, as imagens de sensoriamento remoto são 

constituídas por um arranjo de elementos sob a forma de uma malha, na qual, para cada 

célula pixel (picture element), temos um valor de nível digital. O valor do nível digital 

representa a intensidade de energia eletromagnética medida pelo sensor para a área da 

superfície correspondente ao pixel.  

 

Para obter-se o nível digital referente ao ponto onde foram feitas a coletas de campo, 

devem-se possuir sua localização espacial, obtida, neste caso, com o uso do GPS. Em 

alguns casos inicia-se o processo de obtenção dos níveis digitais aplicando um filtro passa-

baixa em toda imagem que tem o objetivo de reduzir o ruído presente na imagem sobre o 

corpo d’água. Contudo, como o efeito visual de um filtro passa-baixa é o de suavização da 

imagem e a redução do número de níveis digitais da cena, ocorre perda de informação, visto 

que as altas freqüências que correspondem às transições abruptas são atenuadas. Em 

razão disso optou-se em não utilizar o filtro passa-baixa. 

 

Para a obtenção do nível digital nas coordenadas onde foram feitas as coletas de campo, 

utilizou-se o programa Spring, pois na opção leitura de pixel é possível obter o valor do nível 

digital. A obtenção dos níveis digitais será realizada para o ponto de amostra, agrupamentos 

1x1 pixel 3x3 pixels e 5x5 pixels, centrados em torno do pixel inicial. Para os dois últimos 

casos serão tomadas as médias dos níveis digitais. Esses procedimentos têm como objetivo 

reduzir os efeitos de incerteza na localização dos pontos de amostragem e reduzir as 

interferências de adjacência. Como dito anteriormente, esses valores de níveis digitais 

devem ser transformados em valores de reflectância usando metodologia já descrita. 
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4.8 - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS MODELOS 

 

Conforme já mencionado, dois tipos de modelos foram obtidos neste trabalho: os modelos 

ideais que  usam valores de reflectância para um ou mais comprimentos de ondas, e os 

modelos práticos, que têm como dados de entrada valores de reflectância relativos às 

bandas do satélite. Assim, são dois os caminhos a serem seguidos para obtenção dos 

modelos. Na Figura 4.14 é apresentado o fluxograma a ser seguido para obtenção dos 

modelos ideais, e na Figura 4.15 é apresentado o fluxograma para obtenção e teste do 

modelo prático. 
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relativos aos pontos de
coleta no lago

Para a matriz de valores de reflectância e sua
respectiva matriz de dados de qualidade da água
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os dados de laboratório
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Figura 4.14 - Metodologia para verificação e obtenção dos modelos ideais 
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Figura 4.15 - Metodologia para verificação e obtenção dos modelos práticos 

 

 

4.8.1 - Análise de regressão 

 
Neste trabalho, dois tipos de regressão são utilizados, regressão linear e não linear, os 

quais são aplicados tanto na obtenção de modelos ideais quanto na obtenção de modelos 

práticos. Para obter os modelos desejados é utilizado o método dos mínimos quadrados que 

procura encontrar a relação matemática entre uma variável dependente y e uma ou mais 

variáveis independentes X1, X2,...Xn. 

 

Na análise de regressão para a obtenção de modelos de qualidade da água, neste trabalho, 

são utilizadas como variáveis independentes, Rλ1 Rλ2 Rλ3... Rλn, reflectâncias nos 

comprimentos de onda de maior correlação, para os modelos reais, e para os modelos 

práticos as informações espectrais contidas nas bandas denominadas TM virtuais, TMv1, 

TMv2, TMv3 e TMv4, cuja forma de obtenção das TMv`s já foi descrita no item 4.7.2. Deve-

se ressaltar que as informações usadas nos modelos práticos para geração dos mapas 

temáticos serão as bandas TM1, TM2, TM3 e TM4 do satélite LANDSAT-5. 

 



 49

As equações de regressão podem ser lineares ou não-lineares. 

 

Equação linear: 

  Simples 

Y = m1.X1  + m2X2+...+mn.Xn +b     (4.1) 

 

  Misto 1 

Y=m1LN(X1)+m2LN(X2)+...+mnLN(Xn)+b    (4.2) 

 

Misto 2 

Y=m1exp(X1)+m2exp(X2)+...+mnexp(Xn)+b    (4.3) 

 

Equação não-linear  

   Tipo1, função potencial 

   Y = B.X1
m1.X2

m2.X3
m3.... Xn

mn      (4.4) 

 

   Tipo2, função exponencial 

   Y = B.m1
X1.m2

X2... mn
Xn       (4.5) 

 

Onde X1, X2, ...Xn, podem ser as variáveis independentes Rλ1, Rλ2, Rλ3.e. Rλn ou TMv1, 

TMv2, TMv3 e TMv4, ou ainda suas razões, Z1 e Z2, que de acordo com Gitelson, et 

al.(1993), a razão Z é a função de reflectância normalizada. 

   
( )
( )referênciaativo

referênciaativo

XX

XX
Z

+

−
=1       (4.6) 

 

   
( )

( )referência

ativo

X

X
Z =2        (4.7) 

 

O uso da razão entre variáveis independentes, Xativo, com alta sensibilidade, a variação dos 

constituintes ópticos e variáveis independentes parcialmente insensíveis, Xreferência, a 

variação dos constituintes, leva a um resultado que melhora a reflectância normalizada. 

Gitelson et al (1993), usaram artifício semelhante, contudo aplicando-o a comprimentos de 

onda ao invés de bandas.  
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Neste trabalho, para os modelos ideais Xativo representa a informação para o comprimento 

de onda cujo valor de reflectância espectral apresenta alto coeficiente de correlação com os 

parâmetros de qualidade da água, e Xreferência representa a informação para o comprimento 

de onda cujo valor de reflectância espectral apresenta baixa correlação com o parâmetro de 

qualidade da água. Para os modelos práticos Xativo e Xreferência estão associados as bandas 

com alta e baixa correlação, respectivamente. 

 

As equações (4.4) e (4.5) podem ser linearizadas por meio de transformações logarítmicas, 

ou seja: 

  Função tipo 1, equação 4.4, linearizada 

LN Y = LN B +m1.LN(X1) + m2.LN(X2)+...+mn.LN(Xn)  (4.8) 

 

  Função tipo 2, equação 4.5, linearizada 

LN Y = LN B +X1.LN(m1) + X2.LN(m2)+...+ Xn.LN(mn) 

 (4.9) 

 

Para a equação de regressão original não-linear, do tipo 1, equação 4.4, o erro padrão 

calculado para a expressão linearizada pelo operador logarítmico refere-se aos logaritmos 

da variável dependente. Assim  é necessário estabelecer uma expressão para o intervalo de 

variação da variável dependente e não para o seu logaritmo. De acordo com Tucci (2000) o 

cálculo do erro padrão fatorial é dado por: 

 

σf = es       (4.10) 

 

em que s é o erro padrão dos logaritmos de y. 

 

A verificação da validade estatística do grau de associação entre a variável dependente e as 

independentes é feita para os modelos usando o teste de significância F para a equação, o 

valor do coeficiente de determinação R2 para a equação, o teste distribuição T de Student 

feito para cada variável independente e o erro padrão da estimativa do ajuste. 

 

O teste distribuição T de Student retorna a probabilidade associada ao teste t de Student. 

Teste da distribuição F retorna a distribuição de probabilidade F, DISTF é calculada como 

DISTF =P( F<x ), em que F é uma variável que possui uma distribuição F. 

 

Conforme Tabachnick e Fidell (1989), o teste de significância F estabelece a seguinte 

relação: 
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( )
( )2

2

R-1p

R 1-p-n
=F       (4.11) 

 

com (n – p – 1) graus de liberdade, em que n é número de pontos ajustados à curva de uma 

função e p é número de parâmetros estimados na regressão. 

 

Quando o valor calculado de F é maior que o F tabelado para um nível de confiança de 

100*(1 - α)%, a hipótese de os coeficientes da equação de regressão serem nulos pode ser 

rejeitada e a regressão é aceita a este nível de confiança. O valor de α representa o nível de 

significância, sendo utilizado para calcular o nível de confiança, ou seja, um alfa de 0,05 

indica um nível de confiança de 95%, sendo esse o nível de confiança utilizado neste 

trabalho. 

 

Atendidos os critérios estatísticos apresentados anteriormente, a obtenção das melhores 

equações de regressão para cada parâmetro de qualidade da água leva em consideração: 

maior coeficiente de determinação, maior valor do F observado, menor erro padrão e menor 

variância.  

 

Para facilitar a comparação entre os modelos obtidos, eles foram classificados segundo os 

critérios estatísticos acima, adotando-se peso 1 para coeficiente de determinação e para o 

valor de F. Para o erro padrão adotou-se peso igual a 0,5. Dessa forma é possível avaliar 

qual modelo é estatisticamente melhor. Contudo deve-se ressaltar que a escolha de outros 

pesos pode alterar o cotejo dos modelos. Assim para uma melhor escolha dos pesos, uma 

análise estatística mais aprofundada deveria ser executada. Por fim deve-se, ainda, verificar 

se o modelo permite estimar confiavelmente os valores de qualidade da água para o 

parâmetro em questão. 
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5 - RESULTADOS E MODELOS PARA O LAGO PARANOÁ 

 

A obtenção de modelos que permitam gerar dados de qualidade da água a partir de 

imagens de satélite ainda não permite que se obtenha um modelo que possa ser aplicado a 

mais de um lago. Com base nisso, a análise dos dados obtidos neste trabalho e obtenção 

dos modelos a partir dos mesmos foram feitas separadamente para cada Lago. Neste 

capítulo temos como foco o Lago Paranoá e para o capítulo 6 o Lago do Descoberto. 

Contudo, como o trabalho foi realizado paralelamente para ambos os lagos,e algumas 

discussões relacionadas ao Lago do Descoberto serão aqui apresentadas, deixando este 

capítulo mais complexo e abrangente que o capítulo que ira tratar do Lago do Descoberto. 

 

Como parte do desenvolvimento do trabalho, em maio de 2000 foram realizadas campanhas 

de reconhecimento aos dois lagos objeto de estudo. A seguir são descritos o primeiros 

resultados das primeiras campanhas, sendo duas realizadas no Lago Paranoá e uma no 

Lago do Descoberto. 

 

A primeira campanha de coleta de dados realizada no Lago Paranoá permitiu verificar que a 

baixa velocidade do barco era uma barreira a ser transposta para se alcançar êxito. Nessa 

campanha também foram observados alguns locais como possíveis pontos de coleta de 

amostras de água e dados espectrais. Nessa saída foi utilizado para acesso o cais da orla, 

próximo ao Palácio do Planalto. No entanto esse local não se mostrou muito favorável como 

ponto de apoio por demandar uma quantidade de tempo considerável para o deslocamento 

até o primeiro ponto de coleta. Dessa forma, com base na campanha de reconhecimento foi 

possível estabelecer um roteiro mais racional para as coletas de dados. Os locais de coleta, 

os pontos de saída e chegada, o itinerário seguido nas campanhas posteriores são 

apresentados na Figura 4.7. A ordem crescente dos pontos representa o itinerário seguido. 

 

Na segunda campanha de reconhecimento realizada no Lago Paranoá, o acesso ao Lago foi 

feito em uma área da Universidade de Brasília que fica próxima à Ponte do Bragueto, região 

por onde foram iniciadas as coletas durante as campanhas de campo. Nessa segunda 

campanha ao Paranoá observou-se a necessidade de ancorar o barco para realizar as 

medidas, visto que, mesmo para velocidades do vento muito baixas, o correto 

posicionamento do barco era impossível. 

 

A terceira campanha ocorreu no Lago do Descoberto, sendo necessária a autorização da 

CAESB para acesso ao mesmo. Nessa saída foram coletadas amostras de água e dados 
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espectrais. As amostras de água foram analisadas no Laboratório de Análise de Água do 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Durante essa 

campanha, que durou dez horas entre saída da UnB e retorno, foram coletadas amostras de 

água em 5 pontos dos 11 pré determinados. Essa campanha também teve como objetivo 

proporcionar um reconhecimento do Lago Descoberto e dos possíveis pontos de coleta, 

cujas localizações são apresentadas na Figura 4.6. A campanha serviu ainda para aprimorar 

as técnicas e testar as metodologias de coleta de dados espectrais e amostras de água. 

Observa-se que o tempo gasto para realizar parte do trabalho estava muito acima do 

previsto na metodologia, o que é justificado principalmente pelo  uso do motor de baixa 

potência, resultando em gasto excessivo de tempo para o deslocamento entre um ponto e 

outro.  

 

Na Tabela 5.1 são apresentadas as datas das campanhas que foram efetivadas. 

Comparando a Tabela 5.1 com a Tabela 4.1 percebe-se que nem todas as campanhas 

previstas foram realizadas. Os principais fatores que contribuíram para que algumas 

campanhas não fossem realizadas foram a presença de nuvens em quantidade que 

prejudicam a obtenção dos dados espectrais e a ocorrência de chuva e vento com 

velocidade que não permitiam a realização dos trabalhos de campo.  

 

Tabela 5.1 - Datas das campanhas efetivadas 

Data Dia da semana Local 

20/05/00 Sábado Descoberto 

23/06/2000 Sexta-feira Paranoá 

09/07/2000 Domingo Descoberto 

25/07/2000 Terça-feira Paranoá 

10/08/2000 Quinta-feira Paranoá 

26/08/2000 Sábado Descoberto 

13/10/2000 Sexta-feira Paranoá 

18/02/01 Domingo Descoberto 

Número de coletas no lago  
Paranoá: 4 

Número de coletas no lago do 
Descoberto: 4 

Número de locais amostrados para 

cada saída de campo no Lago 

Paranoá: 15 

Número de locais amostrados para 

cada saída de campo no Lago do 

Descoberto: 11 

 

Os dados de qualidade da água referentes às coletas feitas nas campanhas de campo no 

Lago Paranoá são apresentados na Tabela 5.2. Nessa tabela também são apresentadas as 



 54

datas das coletas, a localização espacial dos pontos e o horário das coletas. Pode-se 

observar que o número de pontos coberto em cada campanha nem sempre correspondem 

ao previsto no planejamento. Outra questão a ser considerada é a numeração dos pontos 

para o Lago Paranoá. Inicialmente foi previsto um total de 19 pontos de coleta, entretanto 

em função da extensão do lago não foi possível a cobertura desse número de pontos, e 

houve a necessidade de reduzir o número de pontos para 15 . Na seleção dos pontos a 

serem excluídos tomou-se como base os pontos que não comprometessem a 

representatividade das informações espectrais de qualidade de água do Lago Paranoá. 
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Tabela 5.2 - Dados de qualidade da água do Lago Paranoá   

Ficha  de dados de qualidade da água Lago em que foi feita coleta da água: P a r a n o á
data local GPS               GPS           Hora Temp.ar Temp.água Vento Secchi Cl-a   pH Cond. Turb. Cor ap Cor Verd SST Sól.Fix Sól.vol

coleta - X (m) Y (m) - oC oC m/s m µg/L - µS/cm UNT Und. Pt Co g/L g/L g/L
23/06/00 1 23 L 190239 8258767 08:42 - - imperc 1,3 12,14 6,48 71,6 5,09 41 5 0,0042 0,0028 0,0014
25/07/00 1 23L 190365 8258783 08:45 21 20 7 1,25 12,67 7,56 68,1 4,47 20 2 0,0064 0,002 0,0044
10/08/00 1 23L 190352 8258785 08:37 21 21 imperc 1,25 18,35 7,2 70,5 4,99 10 3 0,0046 0,002 0,0026
13/10/00 1 23L 190368 8258790 09:28 25,5 24 baixa 1,7 13,99 7,68 76,4 3,77 6 0,0038 0,0008 0,003
23/06/00 2 - - 09:30 - - média 1,5 11,35 6,58 93,7 5,07 33 4 0,004 0,0022 0,0018
25/07/00 2 23L 191778 8257603 09:08 20 21 9 2,25 12,54 7,49 70,5 2,87 20 1 0,0038 0 0,0038
10/08/00 2 23L 191778 8257542 09:01 21 21 imperc 1,25 28,12 7,16 72,1 4,18 10 2 0,0044 0,0016 0,0028
13/10/00 2 23L 191796 8257565 09:51 27 25 baixa 1,7 13,46 8 80 2,67 4 0,0036 0,0008 0,0028
25/07/00 3 23L 194285 8255683 09:43 22 21 baixa 3,25 5,15 7,45 68,2 1,93 10 1 0,0022 0,0006 0,0014
10/08/00 3 23L 19435 8255690 09:26 21 21 imperc 1,60 13,73 7,3 67,2 3,32 - 1 0,004 0,0016 0,0024
13/10/00 3 23L 194300 8255723 10:16 26,5 25 baixa 2,25 9,5 8,18 75 2,43 3 0,0034 0,001 0,0024
25/07/00 4 23L 195527 8254520 10:34 20 21 baixa 3,5 3,83 7,52 68,3 1,62 10 1 0,002 0,0006 0,0014
10/08/00 4 23L 195488 8254624 09:46 23 22 imperc 1,50 22,7 7,43 66,4 2,81 - 1 0,003 0,0012 0,0018
13/10/00 4 23L 195408 8254517 10:40 27,5 25 imp. 2,5 6,07 8,11 74,2 1,9 2 0,003 0,0002 0,0028
23/06/00 5 - - 10:35 - - 7 3,25 5,54 6,57 65,7 2,83 19 3 0,0012 0,0008 0,0004
25/07/00 6 23L 197408 8254250 11:00 22 21 baixa 2,75 3,17 7,51 68,1 1,82 10 2 0,002 0,0004 0,0016
10/08/00 6 23L 197635 8254324 10:04 22 22 imperc 2,25 19,4 7,51 64,6 2,28 - 0 0,0028 0,0012 0,0016
13/10/00 6 23L 197333 8254187 11:13 28 25 8 2,5 5,67 8,26 73,7 1,83 2 0,0024 0 0,0024
23/06/00 7 - - 11:45 - - 4 2,25 6,33 6,65 65,1 3,37 24 3 0,0016 0,0016 0
25/07/00 7 23L 197862 8256202 11:36 - 21,5 baixa 2,75 3,83 7,59 67,6 2,1 10 2 0,002 0,0004 0,0016
10/08/00 7 23L 197922 8256242 10:30 24 21 imperc 2,00 9,24 7,4 64,5 3,13 - 0 0,003 0,0012 0,0018
13/10/00 7 23L 197891 8256218 11:38 29 24,5 7 2,3 7,13 8,25 72,1 1,97 6 0,0018 0 0,0018
23/06/00 8 - - 12:35 - - 4 1,5 6,07 6,22 65 5,53 41 3 0,0042 0,0042 0
25/07/00 8 23L 194798 8258761 12:01 25 22 baixa 1,75 7,26 7,53 67,5 3,02 10 4 0,0026 0,0014 0,0012
10/08/00 8 23L 194844 8258762 10:58 26 22 imperc 1.20 9,64 7,31 65,3 4,56 - 0 0,004 0,002 0,002
13/10/00 8 23L 194858 8258656 12:10 30 25 baixa 1,5 6,07 7,88 67,6 2,78 2 0,0034 0,0014 0,002  
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Tabela 5.2 (continuação) - Dados de qualidade da água do Lago Paranoá 

Ficha  de dados de qualidade da água Lago em que foi feita coleta da água: P a r a n o á
data local GPS               GPS           Hora Temp. ar Temp. água Vento Secchi Cl-a   pH Cond. Turb. Cor ap Cor verd SST Sól.Fix Sól.vol.

coleta - X (m) Y (m) - oC oC m/s m µg/L - µS/cm UNT Und. Pt Co g/L g/L g/L
23/06/00 9 - - 12:55 - - 4 0,75 5,54 6,63 58,3 12 66 4 0,0126 0,0112 0,0014
25/07/00 9 23L 193863 8259240 12:23 - 22 baixa 0,9 6,99 7,47 65,5 7,58 15 3 0,0066 0,0048 0,0018
10/08/00 9 23L 193833 8259268 11:24 23 23 imperc 0,70 15,1 7,25 64,5 9,14 15 1 0,0074 0,0048 0,0026
13/10/00 9 23L 193868 8259235 12:30 30 26 baixa 0,8 8,18 7,21 60,8 8,26 13 0,0066 0,0044 0,0022
25/07/00 11 23L 199520 8252376 13:02 23 22 baixa 3,0 3,96 7,58 68,3 2,16 5 1 0,0014 0,0006 0,0008
10/08/00 11 23L 199492 8252405 12:10 24 23 imperc 2,60 9,24 7,6 66,7 2,09 - 1 0,0022 0,0006 0,0016
13/10/00 11 23L 199418 8252430 13:09 29 25 baixa 3,25 4,35 8,06 74,3 1,5 2 0,0024 0,0002 0,0022
23/06/00 12 - - 14:40 - - 6 3,0 5,54 6,59 68,8 2,31 16 3 0,0018 0,0018 0
25/07/00 12 23L 198694 8251682 13:35 - 22 baixa 3,25 3,69 7,32 69 2,06 15 1 0,0014 0 0,0014
10/08/00 12 23L 198725 8251755 12:30 25 23 imperc 2,75 7,79 7,45 65,8 1,89 - 1 0,0022 0,0004 0,0018
13/10/00 12 23L 198689 8251731 13:45 30 25 baixa 3,0 5,54 8,14 74,3 1,51 2 0,0022 0,0004 0,0018
23/06/00 14 - - 15:25 - - imperc. 2,75 4,35 6,53 72,3 2,31 16 3 0,0008 0,0008 0
25/07/00 14 23L 193937 8246821 14:07 25 23 baixa 3,5 6,73 7,59 70,6 1,46 5 1 0,0016 0,0004 0,0012
10/08/00 14 23L 193975 8246738 13:03 26 24 imperc 2,00 4,62 7,46 67,5 2,12 - 1 0,0022 0,0008 0,0014
13/10/00 14 23L 193750 8246755 14:47 30,5 26 baixa 2,3 5,28 8,1 76,4 1,43 2 0,0024 0,0006 0,0018
25/07/00 15 23L 193005 8245517 14:26 - 23 baixa 2,25 10,4 7,55 70 2,48 10 1 0,0024 0,0006 0,0018
10/08/00 15 23L 193018 8245583 13:36 27 24 imperc 2,00 5,94 7,46 66,5 2,31 - 1 0,0024 0,0006 0,0018
13/10/00 15 23L 193028 8245608 15:04 31 27 8 2,2 5,54 8,04 75,4 1,93 2 0,0024 0,0006 0,0018
25/07/00 17 23L 191548 8248384 14:56 24 22 baixa 2,25 9,77 7,6 75,8 2,32 5 1 0,0024 0 0,0024
10/08/00 17 23L 191523 8248384 14:37 28 24 imperc 1,50 17,8 7,52 83,7 3,28 10 2 0,0032 0,0014 0,0018
13/10/00 17 23L 191478 8248428 15:32 30 27 baixa 1,5 7,13 7,86 81,3 2,2 2 0,003 0,001 0,002
25/07/00 18 23L 189140 8246503 15:17 26,5 22 baixa 0,9 24,7 7,54 92,1 5,55 15 2 0,0046 0,0016 0,003
10/08/00 18 23L 189352 8246550 15:22 30 24,5 imperc 1,10 21,1 7,52 92,6 3,73 10 3 0,004 0,0012 0,0028
13/10/00 18 23L 189302 8246578 16:10 30 27 baixa 1,25 13,7 7,5 99,1 6,33 3 0,0048 0,0018 0,003
25/07/00 19 23L 188606 8246067 15:31 28 23,5 baixa 0,6 25,9 7,44 91,7 9,65 25 2 0,0076 0,0046 0,003
10/08/00 19 23L 188731 8246142 15:00 29 25 imperc 0,90 33,5 7,52 98,7 5,62 10 4 0,0056 0,0018 0,0038
13/10/00 19 23L 188789 8246263 15:53 29 27 baixa 1,1 22,7 7,46 111,8 7,37 5 0,0072 0,0034 0,0038
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A apresentação dos dados de comportamento espectral em forma de tabela, ou numérica, 

não é feita devido a grande quantidade de páginas necessárias. Optou-se por apresentar no 

texto as curvas de comportamento espectral referentes aos dados coletados no Lago 

Paranoá. Contudo, um exemplo numérico dos dados coletados pelo espectrorradiômetro é 

mostrado no Apêndice B. Nas Figuras 5.1 e 5.2 podem ser observados os gráficos de 

comportamento espectral da água do Lago Paranoá para as respectivas datas de coleta. 

Para as curvas de comportamento espectral referentes aos dados do dia 25/07/2000,a maior 

reflectância ocorre para o gráfico do comportamento espectral da água relativa ao ponto 

LP19, no comprimento de onda de 577 nm. Outra curva espectral que merece destaque  é a 

referente ao ponto LP11, que apresenta seu pico em 550nm, o qual, se comparado ao pico 

da curva LP19, encontra-se deslocado para a esquerda. 
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b). 

Figura 5.1 - Curvas de comportamento espectral da água do Lago Paranoá: a) em 

25/07/2000; b) em 23/06/2000. 



 58

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

400 500 600 700 800 900
comprimento de onda (nm)

re
fle

ct
ân

ci
a 

(%
) re f l  méd LP01

re fl  méd LP02

re fl  méd LP03

re fl  méd LP04

re fl méd Lp06

re fl  méd LP07

re fl  méd LP08

re fl  méd LP09

re fl  méd LP11

re fl  méd LP12

re fl  méd LP14

re fl  méd LP15

re fl  méd LP17

re fl  méd LP18

re fl  méd LP19

 
a)  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

400 500 600 700 800 900

comprimento de onda (nm)

re
fle

ct
ân

ci
a 

(%
) re fl méd  01

re fl méd  02

re fl méd  03

re fl méd  04

re fl méd  06

re fl méd 14 ruins
exc l

re fl méd  15

re fl méd  17

re fl méd  18

re fl méd  19

 
b)  

Figura 5.2 - Curvas de comportamento espectral da água do Lago Paranoá: a) em 

10/08/2000; b) em 13/10/2000. 

 

Com base nos dados referentes ao dia 25/07/00, apresentados na Tabela 5.2, percebe-se 

que há fortes indicativos de que o aumento da reflectância está associando ao aumento da 

quantidade de sólidos totais, o que de certa forma já é esperado. O fato de o aumento da 

concentração de partículas em suspensão implicar em aumento da energia refletida, 

conforme verificado por Novo et al.(1989), cujo trabalho mostrou que um aumento gradual 

na quantidade de sólidos totais suspensos, produz também aumento na reflectância, 

particularmente nas bandas visíveis. 
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Entretanto para permitir uma análise mais completa da influência da concentração de 

partículas, suas faixas de tamanho e composição, sobre o comportamento espectral da 

água é necessário conduzir experimento específico, que não está no escopo dessa 

dissertação, ficando como sugestão para futuros trabalhos. 

 

Além das características espectrais já descritas acima outras merecem destaque. A 

absorção de energia produz uma diminuição do valor da reflectância em 674nm. Isto ocorre 

devido à absorção da energia pela Clorofila-a. Outra feição a ser observada é o aumento da 

reflectância em 690nm, também relacionado ao aumento da concentração da Clorofila-a.  

 

Observando o comportamento espectral da água no ponto LP9 apresentado no gráfico da 

Figura 5.1 a, e tomando os valores de Clorofila-a do ponto LP9 e os pontos que apresentam 

valores próximos a este, LP14 e LP8, percebe-se que a reflectância de LP9 em 674nm e 

690nm é muito maior que a reflectância dos pontos LP14 e LP8 para estes comprimentos de 

onda. Contudo a feição da curva de LP9 nesta região espectral  indica que a concentração 

de Cl-a não é tão alta quanto a princípio podem indicar os valores de reflectância em 674 e 

690nm. Este detalhe na análise do comportamento espectral da água mostra que obter 

valores de Clorofila-a baseados apenas no valor da reflectância para um determinado 

comprimento de onda pode não produzir resultados satisfatórios. Uma forma de obter dados 

de qualidade de água a partir de dados de reflectância pode estar relacionado à diferença 

dos valores de reflectância para estes comprimentos de onda. 

 

Dando continuidade à análise do comportamento espectral da água outra característica está 

presente nos comprimentos de onda próximos a 811nm, em que se pode observar um 

aumento da reflectância, que da mesma forma que em 550nm é provocado pelo elevados 

valores de sólidos suspensos totais. 

 

Todas essas particularidades do comportamento espectral da água, associadas aos 

comprimentos de onda, podem ser úteis para o desenvolvimento de modelos que usam 

dados espectrais relativos a comprimentos de onda específicos. Os modelos práticos, no 

entanto, não permitem usar apenas os valores de reflectância para esses comprimentos de 

onda, devendo os dados ser transformados para as bandas do satélite que irá adquirir os 

dados. Isso será tratado mais adiante em item específico. 

 

Como mencionado anteriormente, uma das etapas realizadas é a obtenção do valor médio 

de reflectância para um determinado ponto de coleta, já que para um local de coleta mais de 

um espectro é obtido. Na Figura 5.3 é apresentado um gráfico onde pode ser observado o 
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valor do desvio padrão para os respectivos comprimentos de onda. Ressalte-se que não são 

apresentadas todas as curvas de comportamento espectral e seus respectivos desvios 

padrões por uma questão de visualização do gráfico, a qual ficaria prejudicada com o 

excesso de informações. Uma característica facilmente observada no gráfico é a do 

comportamento irregular do desvio padrão em relação aos comprimentos de onda. Para 

comprimentos de onda menores que 475nm ocorre um aumento do desvio padrão e o 

mesmo também ocorre para comprimentos de onda maiores que 720nm. Nesse último caso 

o desvio padrão apresenta valores maiores. Para valores entre 475 e 720nm o desvio 

padrão geralmente fica abaixo de 10%. Para as curvas de comportamento espectral que 

apresentam valores de reflectância altos o comportamento das curvas de desvio padrão não 

apresentam as características discutidas anteriormente, conforme Figura 5.4. 
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Figura 5.3 - Curvas de comportamento espectral da água e desvio padrão,  

para os dados de 25/07/2000. 
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Figura 5.4 - Curvas de comportamento espectral da água e desvio padrão,  

para os dados de 10/08/2000. 
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De acordo com as curvas das Figuras 5.3 e 5.4, percebe-se que o erro padrão sofre um 

considerável aumento para os dados após os 700nm, o que está relacionado aos baixos 

valores de reflectância da energia associada aos comprimentos de onda acima desse limite. 

 

Para o dia 10/08/2000, no ponto LP19 o desvio padrão também apresenta comportamento 

distinto dos outros pontos. Isso pode estar relacionado à quantidade de clorofila que nesse 

local é bastante elevada, sendo esse o ponto de coleta de água em que ocorreu a maior 

concentração de Clorofila-a. Uma característica a ser observada é que os valores de desvio 

padrão para essa data são menores que os do dia 25/07/2000, isso está relacionado ao 

comportamento da superfície da água, que para o dia 25/07/2000 estava mais agitada que 

para o dia 10/08/2000, como pode ser observado nos dados da Tabela 5.3. Percebe-se que 

a qualidade dos dados coletados está diretamente relacionada ao comprimento de onda, às 

condições da superfície, ondas e rugosidade. Há um limite em que as interferências das 

ondas alteram muito os dados espectrais obtidos. Isso ocorre quando as ondas são de tal 

tamanho que produzem oscilações no barco, que, por sua vez, altera a geometria de coleta 

de dados, resultando basicamente na translação de toda curva de comportamento espectral, 

para valores de reflectância maiores ou menores que o valor real. Contudo, esse tipo de erro 

é mais facilmente percebido permitindo o descarte da curva incorreta. 

 

Considerando as características e os problemas já discutidos, são apresentados nos 

próximos itens deste capítulo os dados de reflectância, que após devido tratamento são 

utilizados para obter os modelos.f 

 

5.1 - MODELOS IDEAIS 

 

Um modelo é uma representação simplificada de um sistema complexo. Na obtenção dos 

modelos desejados são usadas como variáveis independentes as reflectâncias produzidas 

para comprimentos de onda, Rλi, ou a reflectância média para intervalos de comprimento de 

onda, TMv. Ou seja, pretende-se obter modelos que permitam a geração de informações de 

qualidade da água a partir da energia refletida pela água. Essa simplificação, que de acordo 

com a literatura pode produzir modelos aceitáveis, não leva em consideração fatores que 

alteram a qualidade da água e a reflectância, tais como:  

• o vento, ondulações na superfície da água;  

• o tamanho das partículas; 

• as espécies de algas e a sua floculação; 

• os tipo de sólidos, materiais suspensos; 



 62

Esses fatores podem alterar os resultados produzidos pelos modelos, contudo sua inclusão 

em modelos de regressão pode imprimir uma complexidade aos modelos que pode 

inviabilizar sua obtenção, neste sentido optou-se por modelos que levem apenas em 

consideração os dados de reflectância. 

 

Associado aos fatores já expostos, a quantidade insuficiente e a qualidade das informações, 

também contribuem para o aumento das dificuldades na obtenção dos modelos. Dessa 

forma, a obtenção de modelos que bem representem a realidade, torna-se uma tarefa 

complexa, que deve ser resolvida com a escolha de variáveis que contenham informações 

suficientes para garantir a qualidade dos modelos. Associado a isso, os dados a serem 

usados na regressão devem exprimir o real comportamento do sistema. 

 

Os modelos ideais levam em consideração os comprimentos de onda que apresentam maior 

correlação com os parâmetros de qualidade de água. Já nos modelos práticos são utilizadas 

as informações relativas às reflectâncias TMv.  

 

A princípio é maior a liberdade na obtenção de modelos ideais, visto que se pode 

simplesmente utilizar os dados de reflectância em que se manifestam as características da 

água  ou utilizar os comprimentos de onda que apresentam maior correlação com o 

parâmetro em estudo. Contudo, os modelos ideais têm seu uso prejudicado, pois utilizam-se 

reflectâncias para determinados comprimentos de onda, e a obtenção desses dados para 

futuro uso dos modelos ideais é pouco prático, requerendo equipamento específico. 

 

Na Figura 5.5 são apresentados 7 conjuntos de gráficos de correlação entre os valores dos 

parâmetros de qualidade da água e reflectância. Esses gráficos tem como objetivo auxiliar 

na visualização dos melhores comprimentos de onda a serem utilizados na obtenção dos 

modelos ideais. Para cada parâmetro de qualidade da água foram aplicadas duas funções, 

exponencial e Logarítmica. 

 

Tomando como exemplo o conjunto de 7 curvas obtidas para o parâmetro Clorofila-a, é 

descrita, a seguir, a função correspondente a cada curva: 

• Curva Cl-a, obtida da correlação entre os valores Clorofila-a e os valores de reflectância, 

para cada comprimento de onda. 

• Curva Logaritmo da Cl-a, Logaritmo da reflectância, obtida da correlação entre os 

valores do Logaritmo da Clorofila-a e os valores do Logaritmo da reflectância para cada 

comprimento de onda. 
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• Curva Ln da Cl-a, obtida da correlação entre os valores do Logaritmo da Clorofila-a e os 

valores de reflectância para cada comprimento de onda. 

• Curva Cl-a, Ln(refl.), obtida da correlação entre os valores Clorofila-a e os valores do 

Logaritmo da reflectância para cada comprimento de onda. 

• Curva exponencial da Cl-a, exponencial da reflectância, obtida da correlação entre os 

valores da exponencial da Clorofila-a e os valores da exponencial da reflectância, para 

cada comprimento de onda. 

• Curva exp. da Cl-a, obtida da correlação entre os valores da exponencial da Clorofila-a e 

os valores de reflectância para cada comprimento de onda. 

• Curva Cl-a, exp.(refl.), obtida da correlação entre os valores Clorofila-a e os valores da 

exponencial da reflectância para cada comprimento de onda. 

 

Em uma análise simples nos gráficos da Figura 5.5, para o caso em que é aplicada a função 

exponencial aos dados de clorofila-a e aos dados de reflectância, observa-se um aumento 

significativo no valor da correlação em relação às outras curvas. Entretanto, os maiores 

valores de correlação permanecem praticamente inalterados quanto a sua posição em 

relação aos comprimentos de onda. Pode ser observado no gráfico que as maiores 

correlações ocorrem em 598,06nm, 669,95 e 800,86, máximo local. Para obtenção dos 

modelos também foi escolhido o comprimento de onda de 669,95nm, por se tratar de um 

mínimo local.  

 

Utilizando os valores de reflectância para os comprimentos de onda que apresentaram 

maior correlação e seguindo a metodologia proposta no item 4.8 foi feita a análise de 

regressão para os modelos ideais. Para isto foram utilizados os dados espectrais da Tabela 

5.3, na qual são apresentados os dados de reflectância que apresentam os maiores valores 

de correlação com os parâmetros de qualidade da água, e dados de qualidade da água da 

Tabela 5.2. O resultado da análise de regressão, os modelos obtidos e seus parâmetros 

estatísticos são apresentados na Tabela 5.4. 
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Figura 5.5 - Gráfico de correlação, entre Parâmetro de qualidade da água e reflectância, 

versus comprimento de onda, para os dados dos dias 23/06/00, 25/07/00 e 13/10/00 para o 

Lago Paranoá: a) Clorofila-a; b) Transparência de disco de Secchi; c) Turbidez; d) Cor 

verdadeira; e) Sólidos totais suspensos f) Sólidos fixos g) Sólidos voláteis.
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Tabela 5.3 - Dados de reflectância para os comprimentos de onda utilizados na obtenção dos modelos ideais. 

  Comprimentos de onda (nm)
data local 451.14 485.01 486.44 495.06 505.17 550.64 598.06 642.26 659.78 662.69 669.95 672.85 681.53 690.19 718.91 800.86 803.78 805.24 808.16

25/7/2000 1 4.254 4.708 4.728 5.052 5.660 7.898 5.988 4.410 3.642 3.502 3.260 3.232 3.290 3.404 2.112 1.312 1.360 1.340 1.352

25/7/2000 2 3.047 3.373 3.397 3.607 4.025 5.330 3.345 2.292 1.885 1.807 1.710 1.688 1.712 1.713 1.002 0.653 0.655 0.685 0.685

25/7/2000 3 2.912 3.230 3.255 3.405 3.722 4.670 2.787 1.942 1.635 1.570 1.495 1.478 1.478 1.447 0.937 0.715 0.738 0.745 0.750

25/7/2000 4 2.511 2.799 2.819 2.959 3.213 3.940 2.134 1.471 1.257 1.220 1.163 1.153 1.154 1.123 0.733 0.571 0.559 0.586 0.597

25/7/2000 6 2.914 3.218 3.236 3.388 3.672 4.504 2.662 1.904 1.636 1.588 1.508 1.494 1.484 1.454 0.960 0.730 0.728 0.710 0.722

25/7/2000 7 2.743 3.062 3.073 3.237 3.527 4.415 2.570 1.803 1.525 1.478 1.392 1.383 1.368 1.348 0.855 0.632 0.632 0.637 0.627

25/7/2000 8 3.255 3.678 3.708 3.908 4.228 5.360 3.392 2.412 2.020 1.952 1.838 1.813 1.765 1.707 1.013 0.695 0.705 0.698 0.700

25/7/2000 9 3.583 4.046 4.079 4.306 4.663 6.109 5.251 4.293 3.717 3.596 3.393 3.337 3.260 3.206 1.777 1.054 1.073 1.064 1.066

25/7/2000 11 2.177 2.455 2.465 2.603 2.842 3.508 1.878 1.285 1.093 1.065 1.012 1.002 0.997 0.970 0.622 0.483 0.478 0.478 0.478

25/7/2000 12 2.460 2.853 2.864 3.040 3.297 4.084 2.240 1.556 1.321 1.284 1.224 1.211 1.200 1.157 0.750 0.597 0.586 0.596 0.604

25/7/2000 14 2.686 3.050 3.074 3.232 3.504 4.266 2.228 1.518 1.280 1.236 1.176 1.174 1.160 1.104 0.706 0.548 0.554 0.542 0.554

25/7/2000 15 3.052 3.458 3.484 3.662 3.986 5.086 3.006 2.088 1.754 1.694 1.602 1.590 1.578 1.542 0.938 0.658 0.680 0.672 0.674

25/7/2000 17 2.813 3.140 3.162 3.337 3.678 4.702 2.700 1.848 1.528 1.468 1.393 1.383 1.385 1.353 0.795 0.585 0.578 0.577 0.568

25/7/2000 18 3.018 3.422 3.458 3.688 4.128 5.748 4.666 3.552 2.944 2.820 2.620 2.598 2.634 2.728 1.576 0.946 0.932 0.928 0.918

25/7/2000 19 4.242 5.002 5.060 5.404 6.050 8.596 8.220 6.812 5.804 5.584 5.214 5.142 5.204 5.424 3.110 1.696 1.718 1.672 1.718

13/10/2000 1 2.977 3.243 3.257 3.430 3.780 5.217 3.823 2.767 2.283 2.183 2.023 2.000 2.020 2.060 1.247 0.793 0.787 0.780 0.773

13/10/2000 2 2.410 2.565 2.593 2.735 3.045 4.233 2.745 1.895 1.555 1.495 1.403 1.393 1.425 1.455 0.895 0.598 0.595 0.600 0.585

13/10/2000 3 2.640 2.802 2.818 2.964 3.266 4.416 2.730 1.894 1.584 1.530 1.448 1.442 1.456 1.464 0.946 0.672 0.684 0.686 0.678

13/10/2000 4 2.623 2.748 2.760 2.890 3.158 4.118 2.380 1.633 1.370 1.333 1.265 1.248 1.253 1.230 0.803 0.593 0.590 0.590 0.583

13/10/2000 6 2.503 2.633 2.640 2.750 3.007 3.853 2.197 1.533 1.303 1.267 1.210 1.207 1.207 1.177 0.797 0.620 0.627 0.617 0.607

13/10/2000 14 2.445 2.560 2.575 2.675 2.888 3.598 1.893 1.300 1.090 1.060 1.000 1.000 1.000 0.963 0.665 0.515 0.510 0.515 0.503

13/10/2000 15 2.600 2.759 2.774 2.907 3.190 4.239 2.628 1.837 1.531 1.478 1.470 1.458 1.472 1.392 0.892 0.632 0.632 0.631 0.621

13/10/2000 17 2.267 2.488 2.497 2.647 2.923 3.937 2.360 1.643 1.367 1.322 1.252 1.243 1.250 1.225 0.733 0.525 0.510 0.515 0.522

13/10/2000 18 2.493 2.733 2.750 2.900 3.203 4.307 3.353 2.563 2.120 2.033 1.897 1.873 1.917 1.970 1.130 0.683 0.697 0.693 0.697

13/10/2000 19 2.443 2.695 2.715 2.863 3.193 4.400 3.800 3.025 2.507 2.390 2.177 2.163 2.238 2.385 1.440 0.845 0.855 0.863 0.843

23/6/2000 1 3.472 3.876 3.908 4.146 4.658 6.508 4.880 3.490 2.884 2.746 2.520 2.482 2.532 2.624 1.558 0.940 0.956 0.944 0.946

23/6/2000 2 3.007 3.299 3.326 3.506 3.866 5.324 4.036 2.913 2.457 2.354 2.174 2.139 2.147 2.174 1.271 0.800 0.787 0.787 0.787

23/6/2000 5 2.373 2.622 2.640 2.758 3.010 3.963 2.285 1.615 1.383 1.328 1.252 1.230 1.227 1.225 0.787 0.553 0.567 0.568 0.563

23/6/2000 7 2.638 2.987 3.010 3.168 3.472 4.638 2.937 2.105 1.773 1.702 1.580 1.555 1.533 1.517 0.878 0.560 0.560 0.560 0.560

23/6/2000 8 3.403 3.851 3.873 4.097 4.451 5.861 4.409 3.334 2.834 2.731 2.556 2.507 2.437 2.393 1.297 0.730 0.737 0.733 0.737

23/6/2000 9 3.595 4.038 4.065 4.292 4.612 6.032 5.538 4.730 4.198 4.077 3.870 3.820 3.735 3.663 2.083 1.215 1.220 1.218 1.217

23/6/2000 12 2.416 2.727 2.740 2.876 3.130 4.029 2.230 1.566 1.334 1.284 1.210 1.194 1.184 1.174 0.737 0.564 0.557 0.544 0.540

23/6/2000 14 2.814 3.156 3.177 3.327 3.601 4.429 2.597 1.857 1.581 1.537 1.453 1.454 1.437 1.406 0.887 0.677 0.700 0.681 0.651  
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Tabela 5.4 - Resumo dos melhores modelos ideais para o Lago Paranoá. 

variáveis coeficientes

X1 (nm) X2 (nm) X3 (nm) m1 m2 m3

669.95 690.19 800.86 -43.177 53.133 -28.602 12.549 ***** 0.849 2.409 ***** 10.61 54.6 2.93 3 29 5.80 Cl-a bio, mod. linear

669.95 690.19 800.86 -8.976 10.456 -1.549 ***** 2.4206 0.788 0.271 1.31 1.19 35.95 2.93 3 29 0.07 Cl-a, mod. potencial

486,44 659.78 805.24 -2.236 4.615 -5.335 5.279 ***** 0.897 0.84 ***** 10.2 84.69 2.93 3 29 0.71 Turbidez mod linear

486,44 690,19 ***** -1.529 1.79 ***** ***** 7.0287 0.903 0.18200 1.1996 14.6 140.05 3.32 2 30 0.03 Turb., mod. potencial

ref.(486.78) at. (659.78) ***** 12.945 ***** ***** -4.340 ***** 0.912 0.75600 ***** 9.2 324.71 4.16 1 31 0.57 Turb., mod. raz. Lin. Z2

ref.(486.78) at. (659.78) ***** 18.418 ***** ***** 8.260 ***** 0.883 0.87800 ***** 10.7 233.00 4.16 1 31 0.77 Turb., mod raz. Lin. Z1

ref.(486.78) at. (659.78) ***** 71.145 ***** ***** ***** 8.941 0.933 0.14800 ***** 1.8 435.00 4.16 1 31 0.02 Turb., mod. raz. exp. Z2

ref.(486.78) at. (659.78) 805.24 -24.282 32.255 -2.192 -20.729 ***** 0.932 0.68700 ***** 8.4 134.07 2.93 3 29 0.47 Turb, mod. raz. Lin. 

y=m1Z1+m2Z2+m3X3+b

505.17 642.26 803.78 1.379 0.483 2.605 ***** 1.684 0.874 0.17500 ***** 6.03 67.21 2.93 3 29 0.03 Secchi, mod. exp.

ref.(505.17) at. (642.26) ***** -6.134 ***** ***** 0.6530 ***** 0.81 0.36800 ***** 12.69 136.80 4.16 1 31 0.14 Secchi, mod. raz. Z2

ref.(505.17) at. (642.26) ***** 0.0277 ***** ***** ***** 0.819 0.897 0.15300 ***** 5.28 268.70 4.16 1 31 0.02 Secchi, mod. raz. Z1

ref.(485.01) at. (672.85) ***** 0.0106 ***** ***** -0.00244 ***** 0.643 0.0013 ***** 13 55.92 4.16 1 31 0.00 Sól. Fixos mod. linear

Ref.(451.14) At. (681.53) ***** 0.0108 ***** ***** -0.0032 ***** 0.762 0.00118 ***** 10 99.59 4.16 1 31 0.00 Sól. Totais mod. raz. Z2

Ref.(451.14) At. (681.53) ***** 0.01605 ***** ***** 0.00747 ***** 0.752 0.00121 ***** 10.25 94.20 4.16 1 31 0.00 Sól. Totais mod. raz. Z1

F       
tabe-
lado

Núm. 
variá-
veis

Graus     
de 
liberda
de

Vari-
ância 
Esti-
mada

Observações, relativas ao 
modelo

Const., 
modelo 
linear

Fator 
mult.

Erro padrão 
da estim. 
corrigido%

Erro 
padrão 
fatorial 

Erro padrão 
da 
estimativa

R2 F     
calcu-
lado

 

Obs. O uso das variáveis e coeficientes nas equações foi apresentado no item 4.8.1. A forma geral das equações é apresentado no item 4.8.1 

nas equações 4.1 a 4.7. 
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5.2 - MODELOS PRÁTICOS 

 

Conforme mencionado no item 4.7.2, ocorre perda de informações ao se trabalhar com as 

informações das bandas TMv nos modelos práticos. Contudo, apesar de utilizar os dados 

dos comprimentos de onda que apresentam maior correlação, os modelos ideais não se 

apresentam estatisticamente melhores que os modelos práticos. Isso pode ser observado 

comparando-se os valores do coeficiente de determinação e de F calculado das Tabelas 5.4 

e 5.10. Assim, o uso dos modelos práticos além de apresentar-se estatisticamente 

equivalente aos modelos ideais, demonstra que a obtenção dos dados de entrada para 

estes modelos é mais viável e prática, ou seja, os dados de reflectância podem ser obtidos 

dos dados de radiância coletados pelo satélite, viabilizando o uso dos modelos para 

obtenção dos dados de qualidade da água. 

 

Usando os dados espectrais das Bandas TM virtuais, apresentados na Tabela 5.5, e o 

dados de qualidade da água também presentes nessa Tabela, calculou-se a correlação 

entre estes dados, sendo obtidos os coeficientes de correlação apresentados na Tabela 5.7. 

Pode-se observar que na Tabela 5.7 não são usadas somente as bandas TM virtuais, mas 

também as suas razões que, em muitos casos, apresentam correlação mais significativa. A 

partir desses valores de correlação pode-se avaliar as bandas passíveis de serem utilizadas 

na obtenção de modelos que permitam calcular os dados de qualidade da água a partir dos 

dados de reflectância. 

 

A utilização de todos os dados da Tabela 5.5 não possibilitou encontrar um modelo que 

permitisse obter dados de clorofila-a a partir daqueles de reflectância. Observando os dados 

dessa Tabela verificou-se para os pontos 1, 8 e 9 nos dias 23/06/00 e 25/07/00, os valores 

de turbidez, devido à grande quantidade de sólidos suspensos totais, quando comparado a 

outros pontos, estavam diferentes dos pontos que apresentavam mesmas características 

espectrais. Isso levou à não utilização desses dados na obtenção de modelos para clorofila-

a. Na Tabela 5.7 podem ser comparados os valores das correlações entre os dados de 

clorofila-a com e sem os dados excluídos. A conseqüência da exclusão dos pontos LP1, 8 e 

9, no que diz respeito aos dados de Cl-a, foi o aumento da correlação entre as TMv e os 

dados de Clorofila-a. 

 

Com base nos resultados apresentados nas Tabelas 5.7 a 5.9, foram escolhidas as 

melhores combinações entre as bandas de forma a gerar os modelos para os parâmetros de 

qualidade da água para o Lago Paranoá, apresentados na Tabela 5.10. 
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A Tabela 5.10 apresenta os resultados da análise de regressão, tais como: as variáveis 

utilizadas na regressão; os coeficientes de determinação; o erro padrão da estimativa; o erro 

padrão fatorial para a regressão não-linear; o teste de significância F; o número de variáveis 

envolvidas; os graus de liberdade e a variância da estimativa. Os resultados da aplicação 

dos modelos aos dados do dia 10/08/2000,apresentados na Tabela 5.6, e suas análises são 

apresentados no item 5.3. 
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Tabela 5.5 - Dados de qualidade da água e dados espectrais das bandas TM virtuais para os dias 23/06/00, 25/07/00 e 13/10/00, referentes ao 

Lago Paranoá. 

Secchi Cl-a   Turbidez Cor   Verd. Sól. Totais Sól. Fixos Sól. voláteis            bandas virtuais (%)
data coleta Local (m) (mg/L) (UNT) (uC) (g/L) (g/L) (g/L) refl. TM1 virtual refl. TM2 virtual refl. TM3 virtual refl. TM4 virtual 
25/7/2000 1 1,25 12,67 4,47 2 0,0064 0,002 0,0044 3,98486 5,99602 3,28828 0,96390
25/7/2000 2 2,25 12,54 2,87 1 0,0038 0 0,0038 2,84490 3,85472 1,70840 0,49062
25/7/2000 3 3,25 5,15 1,93 1 0,0022 0,0006 0,0014 2,68498 3,35791 1,46607 0,57013
25/7/2000 4 3,5 3,83 1,62 1 0,002 0,0006 0,0014 2,32218 2,74680 1,12951 0,43263
25/7/2000 6 2,75 3,17 1,82 2 0,002 0,0004 0,0016 2,66648 3,20511 1,46382 0,54462
25/7/2000 7 2,75 3,83 2,1 2 0,002 0,0004 0,0016 2,53914 3,14043 1,36961 0,46595
25/7/2000 8 1,75 7,26 3,02 4 0,0026 0,0014 0,0012 3,04296 3,90508 1,80340 0,50147
25/7/2000 9 0,9 6,99 7,58 3 0,0066 0,0048 0,0018 3,34430 4,80379 3,28064 0,70018
25/7/2000 11 3 3,96 2,16 1 0,0014 0,0006 0,0008 2,03762 2,44579 0,98359 0,35707
25/7/2000 12 3,25 3,69 2,06 1 0,0014 0 0,0014 2,35649 2,86207 1,18823 0,44867
25/7/2000 14 3,5 6,73 1,46 1 0,0016 0,0004 0,0012 2,51953 2,96542 1,15018 0,41671
25/7/2000 15 2,25 10,42 2,48 1 0,0024 0,0006 0,0018 2,82952 3,64313 1,58089 0,48634
25/7/2000 17 2,25 9,77 2,32 1 0,0024 0 0,0024 2,62341 3,34441 1,37907 0,42332
25/7/2000 18 0,9 24,68 5,55 2 0,0046 0,0016 0,003 2,88766 4,45410 2,65018 0,63452
25/7/2000 19 0,6 25,87 9,65 2 0,0076 0,0046 0,003 4,19483 6,99360 5,17417 1,07963
13/10/2000 1 1,7 13,99 3,77 6 0,0038 0,0008 0,003 2,72045 3,93316 2,05010 0,53478
13/10/2000 2 1,7 13,46 2,67 4 0,0036 0,0008 0,0028 2,18354 3,07833 1,41630 0,41868
13/10/2000 3 2,25 9,5 2,43 3 0,0034 0,001 0,0024 2,36217 3,17770 1,43434 0,49975
13/10/2000 4 2,5 6,07 1,9 2 0,003 0,0002 0,0028 2,30693 2,91735 1,23874 0,43370
13/10/2000 6 2,5 5,67 1,83 2 0,0024 0 0,0024 2,20346 2,71938 1,17741 0,46242
13/10/2000 14 2,3 5,28 1,43 2 0,0024 0,0006 0,0018 2,16270 2,49244 1,01569 0,38142
13/10/2000 15 2,2 5,54 1,93 2 0,0024 0,0006 0,0018 2,31924 3,05306 1,42729 0,45172
13/10/2000 17 1,5 7,13 2,2 2 0,003 0,001 0,002 2,09206 2,82222 1,23834 0,37370
13/10/2000 18 1,25 13,72 6,33 3 0,0048 0,0018 0,003 2,29680 3,29521 1,91326 0,46595
13/10/2000 19 1,1 22,7 7,37 5 0,0072 0,0034 0,0038 2,26144 3,44296 2,24965 0,53849
23/6/2000 1 1,3 12,14 5,09 5 0,0042 0,0028 0,0014 3,27785 4,93282 2,57833 0,66326
23/6/2000 2 1,5 11,35 5,07 4 0,004 0,0022 0,0018 2,76947 4,06348 2,18371 0,55930
23/6/2000 5 3,25 5,54 2,83 3 0,0012 0,0008 0,0004 2,18133 2,80485 1,22733 0,41593
23/6/2000 7 2,25 6,33 3,37 3 0,0016 0,0016 0 2,48034 3,36219 1,56920 0,38643
23/6/2000 8 1,5 6,07 5,53 3 0,0042 0,0042 0 3,19023 4,45315 2,50551 0,48014
23/6/2000 9 0,75 5,54 12 4 0,0126 0,0112 0,0014 3,33111 4,82520 3,68966 0,78161
23/6/2000 12 3 5,54 2,31 3 0,0018 0,0018 0 2,25801 2,82077 1,18862 0,40960
23/6/2000 14 2,75 4,35 2,31 3 0,0008 0,0008 0 2,60633 3,15563 1,41937 0,51427
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Tabela 5.6 - Dados de qualidade da água e dados espectrais das bandas TM virtuais para o dia 10/08/00, referentes ao Lago Paranoá. 

 

  10/08/00 Secchi Cl-a   Turbidez Cor   Verd. Sól. Totais Sól. Fixos Sól. voláteis                                  bandas virtuais (%)                     
N m µg/L UNT uC g/L g/L g/L refl. TM1 virtual refl. TM2 virtual refl. TM3 virtual refl. TM4 virtual 

1 1,25 18,35 4,99 3 0,0046 0,002 0,0026 3,18941 5,10582 2,65591 0,63473
2 1,25 28,12 4,18 2 0,0044 0,0016 0,0028 2,59895 3,90167 2,01742 0,55920
3 1,6 13,73 3,32 1 0,004 0,0016 0,0024 2,60445 3,75292 1,67372 0,46088
4 1,5 22,7 2,81 1 0,003 0,0012 0,0018 2,27902 3,27358 1,35756 0,40380
6 2,25 19,4 2,28 0 0,0028 0,0012 0,0016 2,32548 3,05889 1,24921 0,39107
7 2 9,24 3,13 0 0,003 0,0012 0,0018 2,36645 3,26537 1,34656 0,38084
8 1.20 9,64 4,56 0 0,004 0,002 0,002 3,10159 4,34274 2,29959 0,46341
9 0,7 15,05 9,14 1 0,0074 0,0048 0,0026 3,14956 4,64782 3,31358 0,62612
11 2,6 9,24 2,09 1 0,0022 0,0006 0,0016 2,12789 2,73800 1,08771 0,37748
12 2,75 7,79 1,89 1 0,0022 0,0004 0,0018 2,06320 2,71351 1,03031 0,32565
14 2 4,62 2,12 1 0,0022 0,0008 0,0014 2,09129 2,78241 1,09885 0,34803
15 2 5,94 2,31 1 0,0024 0,0006 0,0018 2,45288 3,30002 1,33954 0,35357
17 1,5 17,82 3,28 2 0,0032 0,0014 0,0018 2,46452 3,67737 1,69450 0,42763
18 1,1 21,12 3,73 3 0,004 0,0012 0,0028 2,31968 3,27976 1,86952 0,45830
19 0,9 33,53 5,62 4 0,0056 0,0018 0,0038 1,73928 2,43994 1,60746 0,49297
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Tabela 5.7 - Coeficientes de correlação entre os valores de reflectância para as bandas TM virtuais e os dados de qualidade da água, para os 
dias 23/06/00, 25/07/00 e 13/10/00. 

Correlação  refl.TMv1   refl.TMv2   refl.TMv3   refl.TMv4  TMv3 (TMv3-TMv1) TMv4 (TMv4-TMv1) TMv2 (TMv2-TMv1) TMv3 (TMv3-TMv2) TMv2
TMv1 (TMv3+TMv1) TMv1 (TMv4+TMv1) TMv1 (TMv2+TMv1) TMv2 (TMv3+TMv2) TMv3

Transparência Secchi -0.589 -0.729 -0.790 -0.622 -0.875 -0.898 -0.493 -0.483 -0.882 -0.885 -0.839 -0.856 0.876
Clorofila-a   0.407 0.589 0.607 0.529 0.693 0.695 0.537 0.528 0.825 0.809 0.579 0.594 -0.609
Turbidez 0.630 0.736 0.880 0.705 0.955 0.939 0.603 0.592 0.788 0.782 0.975 0.968 -0.944
Cor Verdadeira 0.123 0.240 0.294 0.159 0.464 0.513 0.240 0.242 0.509 0.524 0.454 0.480 -0.525
Sólidos Totais 0.606 0.696 0.822 0.715 0.887 0.873 0.659 0.649 0.733 0.730 0.910 0.899 -0.872
Sólidos Fixos 0.547 0.590 0.743 0.578 0.787 0.765 0.453 0.443 0.552 0.551 0.853 0.835 -0.797
Sólidos voláteis 0.235 0.346 0.323 0.404 0.375 0.387 0.523 0.522 0.500 0.496 0.298 0.309 -0.323
Cl-a (sem pts 1,8 e 9) 0.577 0.769 0.815 0.678 0.910 0.907 0.626 0.614 0.916 0.903 0.878 - -  
 
Tabela 5.8 - Coeficientes de correlação entre os valores de reflectância para as bandas TM virtuais e os dados de qualidade da água, para o dia 

10/08/00, referentes ao Lago Paranoá 
 10/08/00  refl.TMv1   refl.TMv2   refl.TMv3   refl.TMv4  TMv3 (TMv3-TMv1) TMv4 (TMv4-TMv1) TMv2 (TMv2-TMv1) TMv3 (TMv3-TMv2) TMv2

Correlação TMv1 (TMv3+TMv1) TMv1 (TMv4+TMv1) TMv1 (TMv2+TMv1) TMv2 (TMv3+TMv2) TMv3
Transparência Secchi -0.426 -0.534 -0.782 -0.802 -0.916 -0.935 -0.675 -0.687 -0.743 -0.759 -0.870 -0.887 0.914
Clorofila-a   -0.128 0.028 0.249 0.515 0.572 0.598 0.836 0.841 0.475 0.484 0.547 0.565 -0.592
Turbidez 0.553 0.601 0.904 0.844 0.943 0.920 0.518 0.525 0.574 0.583 0.931 0.922 -0.901
Cor Verdadeira -0.179 0.007 0.229 0.460 0.564 0.583 0.806 0.808 0.481 0.479 0.530 0.546 -0.565
Sólidos Totais 0.482 0.552 0.868 0.870 0.965 0.950 0.634 0.641 0.606 0.617 0.952 0.948 -0.935
Sólidos Fixos 0.644 0.660 0.900 0.794 0.840 0.812 0.331 0.343 0.535 0.544 0.819 0.807 -0.783
Sólidos voláteis 0.042 0.174 0.493 0.672 0.809 0.821 0.886 0.884 0.496 0.506 0.813 0.824 -0.834
Cl-a(sem pts1,8,9,19)   0.504 0.623 0.738 0.819 0.747 0.751 0.804 0.803 0.701 0.697 0.687 - -  
 
Tabela 5.9 - Mudança da correlação (%) em relação ao valores usados para obter os modelos, valores positivos indicam aumento e negativos 

decréscimo de correlação, valores obtidos a partir da tabela 5.7 e 5.8. 
refl.TMv1  refl.TMv2   refl.TMv3   refl.TMv4  TMv3 (TMv3-TMv1) TMv4 (TMv4-TMv1) TMv2 (TMv2-TMv1) TMv3 (TMv3-TMv2) TMv2

TMv1 (TMv3+TMv1) TMv1 (TMv4+TMv1) TMv1 (TMv2+TMv1) TMv2 (TMv3+TMv2) TMv3
Transparência Secchi -27.8 -26.7 -0.9 29.0 4.7 4.2 37.1 42.3 -15.8 -14.1 3.7 3.7 4.3
Clorofila-a   -131.4 -95.2 -59.0 -2.7 -17.5 -13.9 55.7 59.4 -42.5 -40.2 -5.5 -4.8 -2.7
Turbidez -12.2 -18.3 2.7 19.7 -1.2 -2.1 -14.0 -11.2 -27.2 -25.4 -4.6 -4.7 -4.6
Cor Verdadeira -245.1 -97.0 -22.3 188.9 21.4 13.6 235.9 233.9 -5.4 -8.7 16.8 13.8 7.6
Sólidos Totais -20.5 -20.7 5.5 21.8 8.9 8.9 -3.8 -1.3 -17.3 -15.5 4.6 5.5 7.3
Sólidos Fixos 17.7 11.7 21.2 37.2 6.8 6.1 -26.9 -22.6 -3.1 -1.3 -4.0 -3.4 -1.8
Sólidos voláteis -82.3 -49.7 52.9 66.1 115.5 111.9 69.5 69.5 -0.7 2.2 173.1 166.8 158.1
Cl-a(sem pts ruins)   -12.8 -19.0 -9.4 20.7 -17.9 -17.2 28.4 30.8 -23.5 -22.9 -21.7 - -  
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Tabela 5.10 - Resumo dos melhores resultados da análise de regressão para os modelos práticos, para o Lago Paranoá. 

Observação: Razão Z1= ativo - referência/ativo + referência; razão Z2=ativo/referência 

 

 

TM1 TM2 TM3 TM4

                   Coeficientes         

m 1 m 2 m 3 m 4

-22,182 15,729 ****** ***** 12,363 **** 0,81 2,92 **** 12,86 50,69 3,4 2 24 8,51 CL-a mod1,  lin. simples

referência ativo 45,964 ***** -51,410 **** 0,83904 2,62 **** 11,55 130,32 4,16 1 25 6,87 CL-a mod10,   raz Z2

referência ativo 127,178 ***** -7,973 **** 0,81587 2,80 **** 12,35 110,77 4,16 1 25 7,86 CL-a mod11, raz Z1

referência ativo -419,7 195,247 -191,592 **** 0,87194 2,39 **** 10,51 81,71 3,32 2 24 5,69 CL-a mod12,raz m3.Z1+m4.Z2

referência ***** ativo 32,10 -11,009 **** 0,82783 2,71 **** 11,94 120,21 4,24 1 25 7,35 CL-a mod 8, raz m4.Z2

referência ***** ativo 49,47 21,058 **** 0,82259 2,75 **** 12,12 115,92 4,24 1 25 7,57 CL-a mod 9, raz m4.Z1

-0,00255161 ***** 0,00342 ***** 0,0040 ***** 0,74339 0,00125 **** 10,60 43,45 3,32 2 30 1,57E-06 Sól. Tot. mod1, lin. Simples

referência ***** ativo 0,0108 -0,0037 ***** 0,78598 0,00112 **** 5,96 113,85 4,16 1 31 1,26E-06 Sól. Tot. mod7, linear m4.Z2

referência ***** ativo 0,01637 0,0070 ***** 0,76199 0,00119 **** 10,04 99,25 4,16 1 31 1,40E-06 Sól. Tot. mod8, linear m4.Z1

***** refer. ativo 0,02203 -0,0074 ***** 0,82778 0,00101 **** 8,54 149,00 4,16 1 31 1,02E-06 Sól. Tot. mod4, linear m4.Z2

***** refer. ativo 0,02619 0,0125 ***** 0,8078 0,00107 **** 9,03 130,29 4,16 1 31 1,13E-06 Sól. Tot. mod5, linear m4.Z1

***** -0,0118 0,0118 ***** 0,0121 ***** 0,80 0,00111 **** 9,4 59,43 3,32 2 30 1,23E-06 Sól. Tot. mod3, linear misto

referência ***** ativo 73,228 ***** 7,675 0,92877 0,1541 **** 1,45 404,22 4,16 1 31 0,02 Turb. mod15, função exp, Z1 

referência ***** ativo 15,664 ***** 0,489 0,91108 0,1721 **** 1,62 317,63 4,16 1 31 0,03 Turb. mod 14, função exp, Z2

***** -1,960 2,941 -0,914 ***** 4,093 0,94739 0,1369 1,1470 10,84 174,09 2,93 3 29 1,32 Turb. mod 4,  função potencial

***** -2,325 5,872 -6,246 4,464 ***** 0,9153 0,7714 **** 7,29 104,46 2,93 3 29 0,60 Turb. mod 1, linear simples  

***** ***** 0,00332 -0,00977 0,000588 ***** 0,62925 0,00136 **** 12,5 25,46 3,32 2 30 1,8E-06 Sól. Fixos mod 6, linear

-0,1065 refer. ativo 0,10698 -0,08784 ***** 0,79398 0,00101 **** 9,04 57,81 3,32 2 30 1,0E-06 S.F. mod4, lin.,m1.Z1+m4.Z2

referência ***** ativo 0,105 ***** 8,680 0,89234 0,1569 ***** 5,41 256,94 4,16 1 31 0,02 Secchi, mod9, fun.exp, Z2

referência ***** ativo -5,946 0,844509 ***** 0,80638 0,3775 ***** 13,02 129,11 4,16 1 31 0,14 Secchi, mod8, linear, Z1

***** ***** 0,21998 2,298 ***** 7,493 0,84648 0,1905 ***** 6,55 82,71 3,32 2 30 0,04 Secchi, mod7, fun.exp, Ln(tm)

***** ***** 0,353 ***** ***** 3,311 0,80723 0,2100 ***** 2,08 129,81 4,16 1 31 0,04 Secchi, mod5, fun.exp, Ln(tm)

***** ativo refer. 3,544 ***** 0,135 0,85633 0,1813 ***** 6,25 184,77 4,16 1 31 0,03 Secchi, mod10, fun.exp,Z2

Erro padrão 
da 

estimativa

Erro padrão 
da estim. 
corrigido , 

erro fatorial  

Erro padrão 
da estim. 
corrigido,    

%

Variáveis Const., 
modelo 
linear

Fator 
mult.

R2 F        
calc.

Observações, relativas ao modeloVariância 
Estimada

Graus     
de 

liberdade

Número 
variáveis

F         
tab.
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5.3 - VERIFICAÇÃO DOS MODELOS PRÁTICOS PARA O LAGO PARANOÁ E SEUS 

RESULTADOS 

 

Para verificar a viabilidade dos modelos gerarem dados próximos aos reais, os modelos devem 

ser testados. Um teste preliminar a ser feito é aplicar os modelos aos dados espectrais 

correspondentes às bandas do sensor TM LANDSAT-5. Os dados obtidos com o 

espectrorradiômetro em campo para o dia 10/08/2000 receberam tratamento apresentado no 

item 4.7.2, de forma a serem semelhantes aos dados gerados pelo satélite, após 

transformação dos dados de radiância das imagens do Satélite LANDSAT-5 em dados de 

reflectância. 

 

A seleção dos melhores modelos segue dois passos. O primeiro é verificar se a diferença (%) 

entre o valor gerado pelo modelo e o valor real é maior que o erro do modelo em teste. Outro 

passo é verificar se o modelo possibilita obter dados de qualidade de água por faixa de valores. 

A maioria dos dados gerados pelos modelos não se assemelhava aos dados reais, mesmo 

utilizando os valores do erro do modelo. Dessa forma, a opção por realizar a análise dos 

modelos por faixas de resultado se mostrou mais adequada. Contudo, deve-se chamar atenção 

para os resultados apresentados nos próximos itens. Em algumas classes os valores são muito 

próximos, o que fisicamente pode não ser tão representativo quanto a qualidade da água, mas 

é uma forma de verificar os resultados gerados pelo modelo e, como dito anteriormente, quanto 

maior o número de classes mais adequado é o modelo. 

 

O erro apresentado nos gráficos resulta da razão, do valor do erro padrão da regressão para 

cada modelo e das diferenças entre o valor máximo e o mínimo para cada parâmetro para os 

dias utilizados na obtenção dos modelos. Essa foi uma das possíveis formas de apresentar as 

barras de erro para os valores calculados pelos modelos. Outra forma mais simples seria 

apresentar simplesmente o valor do erro padrão obtido da regressão do modelo. 

 

Na Tabela 5.11 são apresentadas as classificações dos diversos modelos para os parâmetros 

de qualidade da água. Esse ordenamento levou em consideração o erro em Y do modelo peso 

igual a -1, o coeficiente de determinação com peso igual a 0.5 , e F de Fischer peso igual a um. 

A classificação estatística baseada nos parâmetros acima citados tem como objetivo permitir a 

comparação dos modelos para um mesmo parâmetro de qualidade de água. Para um dado 

parâmetro de qualidade da água, quanto maior o número de modelos pré-selecionados maior 

será a nota do primeiro colocado. Assim a classificação não permite comparar modelos para 

parâmetros distintos. A ordem de classificação dos modelos pode sofrer alterações 

dependendo do peso ou da importância dada a cada parâmetro. Neste trabalho, visto que em 
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uma pré-seleção foram escolhidos os modelos que apresentassem maior coeficiente de 

determinação, este parâmetro teve menor peso adotado. Mais à frente o cotejo estatístico dos 

modelos será comparado com a capacidade do modelo gerar bons resultados. A princípio os 

modelos que apresentam maior pontuação na Tabela 5.11 deveriam gerar melhores 

resultados. Isso será verificado nos próximos itens deste capitulo. 

 

Tabela 5.11 - Cotejo estatístico dos modelos práticos para o Lago Paranoá 

Modelo pontos Modelo pontos Modelo pontos Modelo pontos Modelo pontos
15 34 10 25.5 9 25 4 18.5 3 13.5
6 30.5 8 23 10 22.5 5 16 4 13

12 30.5 12 23 5 18.5 6 16 5 9.5
7 27.5 9 20.5 7 18 7 12 1 9

10 27.5 4 19 8 16 3 10.5 2 5
14 23.5 3 18.5 6 11.5 8 9 6 2.5
9 21 11 18 4 9 2 5.5
3 18.5 1 12.5 1 7 1 2.5

13 18 6 11.5 2 6.5
4 15 7 10 3 3.5

11 13 5 8.5
1 11 2 5
5 11
8 10.5
2 8.5

 Sólidos Fixos

desconsiderar 
modelos 3 e 4, 
erro muito alto

 Turbidez Clorofila-a  Transp. Secchi  Sólidos Totais Susp.

 

 

Obs. Apesar de ter a mesma numeração, o modelo 8 para Transparência de disco de Secchi 

nada tem em comum com o modelo 8 para Sólidos Totais Suspensos. 
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5.3.1 - Verificação dos modelos práticos para sólidos suspensos totais e seus resultados 

para o Lago Paranoá 

 

Para o parâmetro de qualidade da água, sólidos suspensos totais, foram obtidos diversos 

modelos que satisfazem os critérios estatísticos básicos de análise de regressão. Contudo 

foram selecionados apenas os que apresentaram os melhores resultados, chegando-se dessa 

forma a oito modelos apresentados na Tabela 5.10. A classificação estatística dos modelos é 

apresentada na Tabela 5.11. A aplicação desses modelos aos dados das TMv`s, e suas 

razões, da Tabela 5.6, tem seus resultados apresentados na Tabela 5.12. Na Figura 5.6 é 

apresentado um gráfico de barras com os valores de sólidos totais obtidos em laboratório para 

as amostras coletadas em 10/08/2000, e as barras de valores calculados pela aplicação dos 

modelos aos dados TMv relativos ao dia 10/08/2000. 

 

Os melhores modelos, as possíveis classes e suas respectivas faixas de valores são 

apresentadas abaixo, sendo que quanto maior o número de classes maior a capacidade do 

modelo retornar  valores próximos aos reais. Em ordem decrescente de qualificação temos: 

Modelo 1 

• Classe  1:   sólidos suspensos totais abaixo de 0,0032 g/L  

• Classe  2:   sólidos suspensos totais 0,0032 até 0,0045 g/L 

• Classe  3:   sólidos suspensos totais 0,0046 até 0,0049 g/L 

• Classe  4:   sólidos suspensos totais 0,0050 até 0,0065 g/L 

• Classe  5:   sólidos suspensos totais acima de 0,0065 g/L 

 

Modelo 7 

• Classe  1:   sólidos suspensos totais abaixo de 0,0032 g/L  

• Classe  2:   sólidos suspensos totais 0,0032 até 0,0045 g/L 

• Classe  3:   sólidos suspensos totais 0,0046 até 0,0053 g/L 

• Classe  4:   sólidos suspensos totais 0,0054 até 0,0065 g/L 

• Classe  5:   sólidos suspensos totais acima de 0,0065 g/L 

 

Modelo 8 

• Classe  1:   sólidos suspensos totais abaixo de 0,0032 g/L  

• Classe  2:   sólidos suspensos totais 0,0032 até 0,0055 g/L 

• Classe  3:   sólidos suspensos totais 0,0056 até 0,0065 g/L 

• Classe  4:   sólidos suspensos totais acima de 0,0065 g/L 
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Modelos 3,4 e 5 

• Classe  1:   sólidos suspensos totais abaixo de 0,0040 g/L  

• Classe  2:   sólidos suspensos totais 0,0040 até 0,0055 g/L 

• Classe  3:   sólidos suspensos totais 0,0056 até 0,0065 g/L 

• Classe  4:   sólidos suspensos totais acima de 0,0065 g/L 

 

Os modelos que apresentam os melhores resultados têm em suas equações as bandas TM1 e 

TM3 para o modelo 1 e suas razões Z1e Z2, onde Z1= ativo-referência/ativo+referência; 

Z2=ativo/referênca, para o modelo 7, cujos valores de correlação podem ser observado nas 

Tabelas 5.7, 5.8 e 5.9. Os modelos 4 e 5 que usam as bandas TM1 e TM2 e suas razões Z1 e 

Z2 permitiram dividir os resultados em 4 classes de água, quanto ao parâmetro em questão, 

comparando os valores dos coeficientes de correlação para as bandas TM1 e TM3 com TM1 e 

TM2 não há grandes diferenças, exceto pelo fato de que as razões Z1 e Z2 para as bandas 

TM1 e TM3 apresentam um acréscimo um pouco maior para os coeficientes de correlação que 

as razões Z1 e Z2 das bandas TM1 e TM2. Assim, pode-se concluir que o modelo que 

melhores resultados apresenta é o modelo 1 seguido pelo modelo 7, o que não está de acordo 

com a classificação da Tabela 5.11. Contudo, devido à proximidade dos valores obtidos com os 

modelos, essa classificação torna-se de pouco efeito se o erro for considerado.  
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Figura 5.6 - Valores reais de sólidos suspensos totais e valores obtidos com os modelos e seus 

respectivos erros, para os dados de 10/08/2000 do Lago Paranoá. 
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Tabela 5.12 - Valores de Sólidos suspensos totais para o Lago Paranoá em 10/08/00 e valores 

obtidos pelos modelos práticos usando TMv1, 2, 3 e 4. 

local Sól.Totais(g/L) Val. cal.(g/L) dif. % Val. cal.(g/L) dif. % Val. cal.(g/L) dif. % Val. cal.(g/L) dif. %
11 0.0022 0.0022 2.26 0.0020 -8.50 0.0012 -47.32 0.0014 -36.75
12 0.0022 0.0022 0.86 0.0018 -17.89 0.0006 -71.56 0.0010 -54.34
14 0.0022 0.0024 8.24 0.0020 -10.89 0.0011 -50.50 0.0013 -39.10
15 0.0024 0.0023 -4.97 0.0019 -22.59 0.0014 -41.26 0.0016 -34.08
6 0.0028 0.0023 -17.96 0.0020 -28.36 0.0015 -47.05 0.0016 -41.56
4 0.0030 0.0028 -7.14 0.0020 -33.25 0.0017 -44.59 0.0018 -40.82
7 0.0030 0.0025 -15.83 0.0020 -34.30 0.0016 -46.80 0.0017 -42.53
17 0.0032 0.0035 8.23 0.0026 -18.50 0.0029 -9.27 0.0028 -12.79
3 0.0040 0.0030 -24.12 0.0023 -41.60 0.0025 -37.06 0.0025 -38.39
8 0.0040 0.0039 -2.39 0.0038 -4.12 0.0045 13.51 0.0043 7.62
18 0.0040 0.0044 10.77 0.0043 8.53 0.0054 35.37 0.0052 29.91
2 0.0044 0.0042 -4.02 0.0036 -18.90 0.0043 -3.15 0.0040 -8.40
1 0.0046 0.0049 6.47 0.0037 -19.76 0.0043 -5.94 0.0041 -10.90
19 0.0056 0.0050 -10.42 0.0051 -8.96 0.0071 27.29 0.0072 27.72
9 0.0074 0.0072 -2.09 0.0078 5.18 0.0080 8.75 0.0083 12.76

erro mod 0.0013 0.0012 0.0011 0.0010
erro mod % 10.60 10.17 9.40 8.54

local Sól.Totais(g/L) Val. cal.(g/L) dif. % Val. cal.(g/L) dif. % Val. cal.(g/L) dif. % Val. cal.(g/L) dif. %
11 0.0022 0.0012 -43.88 0.0019 -11.46 0.0018 -18.83 0.0017 -24.06
12 0.0022 0.0008 -65.58 0.0019 -12.07 0.0017 -24.60 0.0015 -31.80
14 0.0022 0.0012 -46.74 0.0019 -11.76 0.0019 -11.86 0.0019 -14.85
15 0.0024 0.0015 -38.95 0.0020 -17.31 0.0022 -9.94 0.0022 -9.99
6 0.0028 0.0015 -45.34 0.0020 -28.63 0.0021 -26.23 0.0020 -27.24
4 0.0030 0.0017 -43.45 0.0020 -32.01 0.0027 -10.18 0.0028 -6.07
7 0.0030 0.0016 -45.48 0.0020 -32.55 0.0024 -19.74 0.0025 -17.68
17 0.0032 0.0029 -10.48 0.0026 -19.55 0.0037 15.09 0.0039 22.97
3 0.0040 0.0025 -37.57 0.0024 -40.92 0.0032 -20.01 0.0034 -14.89
8 0.0040 0.0045 11.89 0.0039 -2.60 0.0043 6.56 0.0045 13.38
18 0.0040 0.0054 33.97 0.0049 21.31 0.0050 23.90 0.0052 30.17
2 0.0044 0.0042 -4.67 0.0036 -17.65 0.0046 5.38 0.0049 11.45
1 0.0046 0.0043 -7.28 0.0037 -19.78 0.0052 14.01 0.0055 18.95
19 0.0056 0.0071 27.57 0.0072 28.30 0.0062 11.22 0.0063 12.87
9 0.0074 0.0081 10.02 0.0087 17.31 0.0076 2.75 0.0074 -0.26

erro mod 0.0011 0.0010 0.0007 0.0012
erro mod % 9.03 8.29 5.96 10.04

modelo  5 modelo 6 modelo 7 modelo  8

modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4
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5.3.2 - Verificação dos modelos práticos para Turbidez e seus resultados para o Lago 

Paranoá 

 

A partir dos modelos para Turbidez apresentados na Tabela 5.10, e dos dados das TMv1, 2, 3 

e 4, Obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 5.13, onde também são apresentadas 

as diferenças entre os valores reais e os valores obtidos pelos modelos. Nesta tabela pode-se 

verificar que os modelos 1, 4, 14 e 15 apresentam os resultados mais próximos dos reais. Na 

Figura 5.7 são apresentados os resultados em gráficos de barras e seu respectivos erros. 

Análise mais detalhada da Tabela 5.14 e do gráfico da Figura 5.7 revelaram que para os 

modelos 14 e 15 é possível obter cinco classes de água para o parâmetro em questão, sendo 

as classes e suas respectivas faixas: 

Modelos 14 e 15: 

• Classe  1:   Turbidez abaixo de 2,29 UNT 

• Classe  2:   Turbidez de 2,30 até 3,59 UNT 

• Classe  3:   Turbidez de 3,60 até 5,29 UNT 

• Classe  4:   Turbidez de 5,30 até 7,9 UNT 

• Classe  5:   Turbidez acima de  7,9 UNT 

 

Para os modelos 1 e 4 é possível obter 4 classes de água: 

• Classe  1:   Turbidez abaixo de 2,29 UNT 

• Classe  2:   Turbidez de 2,30 até 3,59 UNT 

• Classe  3:   Turbidez de 3,60 até 7,0 UNT  ou 3,6 até 8,0 UNT 

• Classe  4:   Turbidez acima de 7,0  UNT  ou acima de 8,0  UNT 

 

As faixas de valores para as classes apresentadas podem ser alteradas a depender do uso a 

que se destinam. Um exemplo de aplicação seria a localização de regiões em lagos com 

turbidez acima de 8 UNT. Para isso seria utilizada a Classe 4 com a segunda alternativa de 

divisão de classes. 

 

Os melhores resultados foram os apresentados pelo modelo 14, seguido pelos modelos 15, 4 e 

1. Um fato a ser observado é que a ordem obtida na classificação estatística não indica que os 

melhores modelos serão os primeiros da lista. Os modelos 6 e 12, segundo e terceiros 

classificados na Tabela 5.11, apresentaram valores não muito próximos aos reais. O modelo 

que apresentou melhor resultado foi o modelo 14, que na lista de classificação estatística 

ocupa o sexto lugar. O segundo melhor modelo, o 15, ocupa o primeiro lugar da lista. 

Ressalvas devem ser feitas quanto aos resultados apresentados pelo modelo 14 e 15, que 
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estão muito próximos. Outro ponto a ser levado em consideração são os critérios para 

classificação estatística dos modelos, que podem modificar a classificação dos modelos 

 

Nos modelos 14 e 15 é observada a presença da banda TM1 que de acordo com as Tabelas 

5.7 e 5.8, apresenta baixo coeficiente de correlação com a Turbidez. Contudo, a correlação 

entre as razões tipo Z1 e tipo Z2 das bandas TM3 e TM1 apresenta coeficiente bastante 

elevado, chegando a 0,94 para o dia de aplicação do modelo. 

 

Os dois melhores modelos, 14 e 15, têm como variáveis independentes às bandas TM3 e TM1, 

o que indica a sensibilidade dessas bandas em relação a turbidez. Observando as Tabelas 5.7, 

5.8 e, mais particularmente, a Tabela 5.9, percebe-se que a menor mudança nos valores de 

correlação ocorreu para a razão Z2, Z2=ativo/referência, entre as bandas TM3 e TM1, que teve 

uma variação de -1,2% em relação aos dias utilizados para obter a regressão. A segunda 

menor mudança na correlação também ocorre para as bandas TM3 e TM1, mas a razão é do 

tipo Z1, Z1=(ativo-referência)/(ativo+referência). Isso pode indicar que além da classificação 

estatística deve ser levado em conta que a variação no coeficiente de correlação deve ser o 

menor possível para se obter modelos que apresentem resultados próximos aos reais. 

 

Na classificação estatística os modelos 6, 12 e 7 ocupam as 2a, 3a e 4a posições. Eles possuem 

as bandas TM2 e TM3 em suas equações, contudo não fornecem bons resultados e isso pode 

ser em razão da alta redução do coeficiente de correlação entre a banda TM2 e a Turbidez 

para o dia de aplicação dos modelos 10/08/2000. 
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Figura 5.7 - Valores reais de Turbidez e valores obtidos com os modelos e seus respectivos 

erros, para os dados de 10/08/2000 do Lago Paranoá. 
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Tabela 5.13 - Valores de Turbidez (UNT) para o Lago Paranoá em 10/08/00 e valores 

obtidos(UNT) pelos modelos práticos usando TMv1, 2, 3 e 4. 

local Turb.(UNT) Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.%
12 1.89 2.17 14.8 1.78 -5.9 0.41 -78.3 1.76 -6.9 1.49 -21.1
11 2.09 2.13 1.7 2.02 -3.3 1.03 -50.6 1.77 -15.2 1.69 -19.0
14 2.12 2.27 7.2 1.95 -7.9 0.94 -55.5 1.91 -10.1 1.67 -21.2
6 2.28 2.24 -1.6 1.97 -13.5 1.37 -40.0 2.07 -9.0 1.87 -17.8
15 2.31 2.45 6.0 1.77 -23.5 1.25 -45.8 2.41 4.2 1.88 -18.8
4 2.81 2.30 -18.1 1.94 -30.9 1.55 -44.7 2.25 -19.9 1.98 -29.4
7 3.13 2.40 -23.4 1.91 -39.1 1.48 -52.8 2.33 -25.5 1.95 -37.6
17 3.28 3.19 -2.7 2.61 -20.3 2.96 -9.7 3.27 -0.4 2.72 -17.0
3 3.32 2.69 -19.1 2.28 -31.3 2.50 -24.6 2.83 -14.9 2.50 -24.6
18 3.73 4.95 32.8 4.73 26.7 5.96 59.7 5.12 37.3 4.76 27.6
2 4.18 3.74 -10.4 3.73 -10.8 4.53 8.5 3.80 -9.1 3.79 -9.3
8 4.56 4.97 9.1 3.99 -12.4 4.82 5.7 5.38 17.9 4.15 -9.1
1 4.99 4.22 -15.4 3.73 -25.3 4.50 -9.7 4.48 -10.1 4.10 -17.8
19 5.62 5.15 -8.4 5.73 2.0 8.09 43.9 5.49 -2.3 6.61 17.7
9 9.14 9.20 0.7 8.66 -5.3 8.91 -2.5 10.47 14.5 9.54 4.3

erro mod 0.77 0.84 0.70 1.15 1.54
erro  % 7.30 7.92 6.58 10.85 14.59

local Turb.(UNT) Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.%
12 1.89 0.86 -54.5 0.57 -69.9 2.48 31.2 1.67 -11.8 1.55 -18.1
11 2.09 1.30 -37.9 1.11 -46.9 2.03 -2.7 1.84 -12.2 1.75 -16.5
14 2.12 1.24 -41.5 1.04 -51.0 2.49 17.6 1.81 -14.5 1.72 -19.0
6 2.28 1.58 -30.9 1.45 -36.6 2.66 16.5 1.95 -14.5 1.88 -17.5
15 2.31 1.51 -34.5 1.37 -40.6 3.86 67.2 1.92 -16.7 1.85 -19.9
4 2.81 1.73 -38.3 1.64 -41.8 3.04 8.2 2.02 -28.2 1.96 -30.2
7 3.13 1.67 -46.5 1.57 -50.0 3.36 7.4 1.99 -36.3 1.93 -38.3
17 3.28 2.88 -12.1 2.96 -9.7 4.43 35.1 2.59 -20.9 2.63 -19.7
3 3.32 2.51 -24.3 2.54 -23.3 3.79 14.3 2.39 -27.9 2.40 -27.7
18 3.73 5.60 50.2 5.80 55.4 4.42 18.5 4.71 26.1 4.94 32.5
2 4.18 4.28 2.5 4.47 7.0 3.82 -8.5 3.53 -15.6 3.68 -11.8
8 4.56 4.59 0.8 4.79 5.1 7.18 57.5 3.77 -17.2 3.96 -13.2
1 4.99 4.36 -12.6 4.55 -8.8 5.98 19.8 3.59 -28.1 3.75 -24.8
19 5.62 7.82 39.1 7.82 39.2 2.54 -54.8 7.63 35.8 7.76 38.1
9 9.14 9.17 0.3 8.96 -2.0 8.30 -9.2 10.25 12.2 9.98 9.2

erro mod 0.56 0.65 0.22 0.18 0.17
erro  % 5.34 6.12 2.13 1.75 1.62

local Turb.(UNT) Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.% Val.Cal. dif.%
12 1.89 1.95 3.2 1.32 -30.3 1.59 -15.8 1.93 2.2 1.83 -3.2
11 2.09 1.90 -8.9 1.58 -24.2 1.74 -17.0 1.99 -4.6 1.91 -8.4
14 2.12 2.03 -4.4 1.55 -27.0 1.91 -9.9 2.07 -2.1 2.02 -4.8
6 2.28 2.38 4.4 1.77 -22.5 2.05 -9.9 2.14 -6.0 2.11 -7.6
15 2.31 2.95 27.9 1.72 -25.3 2.16 -6.4 2.20 -4.9 2.18 -5.8
4 2.81 2.75 -2.2 1.87 -33.3 2.77 -1.5 2.52 -10.4 2.59 -8.0
7 3.13 2.80 -10.5 1.83 -41.4 2.44 -22.0 2.34 -25.3 2.36 -24.6
17 3.28 3.74 14.1 2.74 -16.4 3.89 18.7 3.24 -1.2 3.47 5.7
3 3.32 3.74 12.6 2.45 -26.3 3.34 0.7 2.86 -13.7 3.02 -9.2
18 3.73 3.03 -18.6 5.29 41.9 5.34 43.1 4.49 20.3 4.84 29.7
2 4.18 4.05 -3.1 3.99 -4.7 4.98 19.0 4.14 -1.1 4.47 6.9
8 4.56 6.23 36.6 4.28 -6.1 4.55 -0.2 3.76 -17.6 4.06 -11.0
1 4.99 8.65 73.3 4.06 -18.7 5.67 13.6 4.83 -3.2 5.19 3.9
19 5.62 1.69 -69.9 7.69 36.9 6.78 20.7 6.21 10.6 6.48 15.3
9 9.14 7.73 -15.4 9.23 1.0 8.35 -8.7 8.83 -3.3 8.56 -6.4

erro mod 0.22 0.17 0.76 0.17 0.15
erro  % 2.10 1.56 7.21 1.63 1.46

Modelo 12 Modelo 13 Modelo 14 Modelo 15

Modelo 5

Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Modelo 11
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5.3.3 - Verificação dos modelos práticos para sólidos fixos e seus resultados para o Lago 

Paranoá 

 

Após análise estatística dos modelos práticos para o parâmetro sólidos fixos foram 

selecionados 6 modelos. A ordem de classificação estatística é apresentada na Tabela 5.11, 

onde são resumidas todas as classificações dos modelos práticos para os parâmetros de 

qualidade da água para o Lago Paranoá. 

 

Análise mais prática é verificar se os modelos permitem o agrupamento dos valores gerados 

em classes ou faixas de valores para o parâmetro de qualidade da água. A partir dos valores 

reais, valores obtidos com a aplicação dos modelos e suas respectivas diferenças, 

apresentados na Tabela 5.14, mostram que apenas dois modelos, o 4 e o 6, permitem obter 

valores satisfatórios de sólidos fixos. Tais modelos atendem parcialmente a possibilidade de 

gerar dados que permitam produzir mapas temáticos com classes de qualidade da água quanto 

ao parâmetro sólidos fixos.  

 

Para o modelo 6 são a seguintes divisões em classe e suas respectivas faixas de valores: 

• Classe 1:   sólidos fixos abaixo de 0,002 g/L  

• Classe 2:   sólidos fixos de 0,002 até 0,004 g/L 

• Classe 3:   sólidos fixos acima de 0,004 g/L 

 

Observação deve ser feita quanto ao valor gerado pelo modelo 6 para o ponto LP18. O valor 

obtido pelo modelo, mesmo observando a barra de erro, Figura 5.8, está na classe 2, sendo 

que o valor real está na classe 1. Contudo, em outros pontos tais como LP4, 6 e 7, os valores 

de sólidos fixos reais apresentam valores iguais ao do ponto LP18. O modelo 6 gera resultados 

bons, com pequena diferença em relação ao verdadeiro valor, o que pode ser observado tanto 

na Figura 5.8 quanto na Tabela 5.14. 

 

O modelo 4 tem como variáveis independentes as razões tipo Z1 e Z2 das bandas TM3 e TM2, 

cuja equação é apresentada na tabela 5.10. Na Tabela 5.7, pode-se observar que os 

coeficientes de correlação entre os valores de reflectância para as razões tipo Z1 e Z2, das 

bandas TM3 e TM2, e os valores de sólidos fixos são os maiores possíveis para as alternativas 

disponíveis. Apesar de o modelo 4 ser estatisticamente superior ao modelo 6, ele não gera 

valores muito satisfatórios. Como pode ser observado na Tabela 5.14 e na Figura 5.8, apenas 

duas classes de qualidade de água quanto ao parâmetro sólidos fixos podem ser obtidas: 
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Classes para modelo 4:  

• Classe 1   abaixo de 0,004 g/L 

• Classe 2   acima de 0,004 g/L 

 

De acordo com as Tabelas 5.7 e 5.8, os valores de correlação tanto para as razões tipo Z1 e 

Z2 para ambas tabelas são bons, apresentando coeficiente de correlação acima de 0,8, o que 

leva a esperar que os modelos gerados usando estas razões sejam bons. Entretanto, como 

dito anteriormente, o modelo não apresentou bons resultados. 

 

O modelo 6, que tem como variáveis independentes às bandas TM3 e TM4, mostrou melhor 

resultado apesar de não ser estatisticamente melhor que o modelo 4 e ser o último colocado na 

classificação apresentada na Tabela 5.11. A estrutura do modelo 6 é do tipo linear, cuja 

estrutura básica é apresentada na equação 4.1 do capítulo 4. 

 

Nas Tabelas 5.7 e 5.8 pode-se observar que os valores de correlações entre os valores de 

reflectância para as bandas TM3 e TM4 e os valores de sólidos fixos apresentam valores 

maiores para o dia de aplicação do modelo, 10/08/00, o que pode ter contribuído para o melhor 

resultado apresentado pelo modelo 6. Outro fator ainda mais importante pode estar relacionado 

ao fato de o aumento da correlação da TM4 ser mais acentuado do que o aumento da 

correlação da TM3. Isto pode ser observado na Tabela 5.9. Felix (1998) também obteve os 

maiores valores de correlação para as bandas TM3 e TM4. 
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De uma forma geral pode-se dizer de acordo com as Tabelas 5.7, 5.8 e 5.9 que a obtenção de 

poucos modelos que apresentem bons resultados pode estar mais associada com a 

instabilidade das correlações, ou seja, a mudança de correlação entre o parâmetro e as bandas 

provavelmente está associado aos maus resultados apresentados pelos modelos, excetuando-

se o modelo 6 que foi o único a incorporar  a banda TM4, estando nos outros modelos 

presentes somente as bandas TM2 e TM3, como pode ser observado na Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.14 - Valores de Sólidos Fixos para o Lago Paranoá em 10/08/00 e valores obtidos 

pelos modelos práticos usando TMv1, 2, 3 e 4. 

local Sól. Fixos (g/L) Val. Cal.(g/L) dif. % Val. Cal.(g/L) dif. % Val. Cal.(g/L) dif. %

12 0.0004 0.0003 -31.93 -0.0008 -296.71 -0.0005 -221.58

11 0.0006 0.0005 -21.07 -0.0003 -149.22 -0.0002 -126.44

15 0.0006 0.0001 -87.32 -0.0003 -145.65 0.0000 -99.54

14 0.0008 0.0004 -49.89 -0.0004 -147.45 -0.0002 -125.28

4 0.0012 0.0002 -80.38 0.0000 -102.24 0.0002 -86.12

6 0.0012 0.0003 -72.50 -0.0001 -109.84 0.0000 -95.93

7 0.0012 0.0002 -82.77 -0.0001 -107.21 0.0001 -89.73

18 0.0012 0.0026 119.04 0.0035 191.78 0.0031 155.28

17 0.0014 0.0007 -51.12 0.0010 -28.07 0.0010 -26.70

2 0.0016 0.0016 -1.69 0.0022 38.55 0.0021 29.74

3 0.0016 0.0004 -76.65 0.0006 -61.21 0.0007 -53.13

19 0.0018 0.0038 108.91 0.0055 202.95 0.0047 162.19

1 0.002 0.0012 -40.64 0.0020 -1.52 0.0021 6.69

8 0.002 0.0017 -17.05 0.0024 17.81 0.0023 15.41

9 0.0048 0.0056 16.12 0.0056 16.20 0.0057 19.35

erro mod 0.00121 0.00121 0.0011

erro % 10.77 10.77 9.82

local Sól. Fixos Val. Cal.(g/L) dif. % Val. Cal.(g/L) dif. % Val. Cal.(g/L) dif. %
12 0.0004 0.0007 65.59 -0.0007 -268.53 0.0008 107.17
11 0.0006 0.0006 0.08 -0.0003 -145.62 0.0005 -14.49
15 0.0006 0.0006 -2.02 -0.0001 -113.36 0.0016 163.85
14 0.0008 0.0006 -24.26 -0.0003 -140.80 0.0008 4.72
4 0.0012 0.0006 -51.10 0.0001 -90.51 0.0012 -3.97
6 0.0012 0.0006 -51.14 0.0000 -102.12 0.0009 -23.60
7 0.0012 0.0006 -51.17 0.0001 -94.78 0.0013 11.66
18 0.0012 0.0023 92.18 0.0032 165.50 0.0023 93.37
17 0.0014 0.0008 -45.25 0.0011 -21.88 0.0020 45.62
2 0.0016 0.0014 -13.92 0.0022 38.08 0.0018 14.13
3 0.0016 0.0007 -57.77 0.0008 -50.90 0.0016 2.80
19 0.0018 0.0045 152.35 0.0047 160.22 0.0011 -38.26
1 0.002 0.0014 -28.86 0.0023 13.43 0.0032 60.45
8 0.002 0.0016 -21.68 0.0024 22.26 0.0037 84.95
9 0.0048 0.0063 30.72 0.0055 15.02 0.0055 14.12

erro mod 0.00101 0.00121 0.0014
erro % 9.04 10.79 12.50

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6
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5.3.4 - Verificação dos modelos práticos para transparência de disco de Secchi e seus 

resultados para o Lago Paranoá 

 

Observando os modelos pode-se perceber que a banda TM3 está presente em todos os 

modelos analisados, indicando forte sensibilidade dessa banda com a transparência Secchi, o 

que pode ser comprovado também nas Tabelas 5.7 e 5.8 onde os coeficientes de correlação 

são -0,790 e -0,782, respectivamente, ocorrendo assim pequena alteração no coeficiente de 

correlação, que de acordo com Tabela 5.9 foi de -0,9%. A banda TM4, presente no modelo 7, 

apresenta valores de correlação iguais a -0,622 para os dias utilizados na regressão e -0,802 

para o dia de teste do modelo, havendo um aumento de 29% no coeficiente de correlação. 

Porem, apesar de este modelo conter uma variável que apresenta alta correlação com 

transparência Secchi, os resultados não foram os mais importantes. Os modelos 8 e 9, que têm 

em sua estrutura as razões Z1 e Z2, das bandas TM3 ativa e TM1 referência, mostraram os 

melhores resultados. Os valores dos coeficientes de correlação para essas razões são 

bastante elevados, como pode ser observado nas Tabelas 5.7 e 5.8. Isso mostra que quando 

temos bons valores de correlação para os dados de regressão e para os dados de aplicação, 

ocorrendo pequena alteração nos valores de correlação, os resultados esperados para 

modelos que usam essas bandas podem ser bons. 

 

Os modelos obtidos nas regressões neste trabalho, Tabela 5.8, apresentam para transparência 

Secchi valores de coeficientes de determinação maiores que os obtidos por Felix (1993) e 

Baban(1993). Felix(1993) tem em seu modelo para transparência Secchi a banda TM2 com 

coeficiente de correlação para o modelo igual a 0,67 e Baban(1993) usou em seu modelo a 

banda TM1, obtendo coeficiente de correlação para o modelo igual a -0,83. Neste trabalho o 

coeficiente de determinação para transparência de disco de Secchi foi de 0,89 para o modelo 

9. 

 

Após realizada regressão, dez foram os modelos escolhidos para avaliar seus resultados. Na 

Tabela 5.11 pode-se observar a ordem de classificação estatística dos modelos. Utilizando os 

dados do dia 10/08/2000 e os modelos, foram obtidos os valores de transparência Secchi 

produzidos pelos modelos apresentados na Tabela 5.15. Nessa tabela também pode-se 

observar as diferenças entre os valores reais e os valores dos modelos. Descartando-se os 

modelos que apresentaram resultados com diferenças muito elevadas, restaram os modelos 5, 

7, 8, 9 e 10. Esses produziram resultados mais próximos aos reais e possibilitaram dividir os 

resultados de transparência Secchi em faixas, sendo associada a cada faixa uma classe. 
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O modelo 10, que na análise classificação estatística ocupara o segundo lugar, apresenta 

melhores resultados para as baixas transparências, estando as diferenças entre os valores 

calculados e os valores reais em torno de 20%. Para valores de transparência maior, a 

diferença aumenta para aproximadamente 40%. Um ponto onde os modelos não produziram 

bons resultados foi o LP4, em que para o caso do modelo 10, a diferença entre o valor real e o 

calculado é de 90,4%. Essa diferença ocorre devido ao baixo valor de reflectância no ponto 

LP4 relativa à faixa da banda TMv3. 

 

O modelo 5, que ocupa o terceiro lugar na classificação estatística, apresenta maiores 

diferenças para baixos valores de transparência, também ocorrendo problemas no valor 

produzido para o ponto LP4. Além disso, o modelo 5 também não produz resultado adequado 

no ponto LP19. Esse modelo e o 7 são não lineares do tipo 2, ou seja modelos exponenciais, 

ambos apresentado resultados equívocos para o ponto LP19. Isto pode ser causado pela maior 

sensibilidade do modelo ao baixo valor de reflectância neste ponto. O modelo 5 não se mostra 

muito satisfatório, pois possibilita obter apenas duas classes de água: 

• Classe 1: transparência Secchi abaixo de 2m 

• Classe 2: transparência Secchi acima de 2m 

 

Para o modelo 7, como já mencionado, ocorrem problemas nos pontos de coleta LP4 e LP19, 

sendo os resultados de transparência gerados pelos modelos acima dos valores reais. Para os 

demais pontos, o modelo 7 apresenta resultados bem próximos aos reais, possibilitando ainda 

a obtenção de quatro classes de água quanto à transparência Secchi: 

• Classe 1:   transparência Secchi abaixo de 1m 

• Classe 2:   transparência Secchi de 1m até 2m 

• Classe 3:   transparência Secchi de 2m até 2,5m 

• Classe 4:   transparência Secchi acima de 2,5m 

 

O modelo 8 apresenta as maiores diferenças para os valores intermediários, em torno de 30%. 

Para o ponto LP4 o modelo também apresenta valor acima do real. No entanto, apesar de 

poder ser desconsiderado, aqui ele irá produzir resultados errôneos na carta temática. Ao ser 

observado o comportamento do modelo para pontos com aproximadamente mesma 

transparência, nos locais LP3 e LP17 perceber-se que, utilizando-se o modelo, os valores 

obtidos são 33% e 29%, respectivamente, ao seja, maiores que o valor real, mostrando um 

melhor funcionamento nestes pontos. Uma possível justificativa para resultado apresentado 

pelo modelo no ponto LP4 está associada aos baixos valores de reflectância nesse ponto 

quando comparado aos valores de reflectância do ponto LP3 e LP17, de características 
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similares. Dessa forma, apesar dos cuidados necessários ao interpretar a carta temática para o 

ponto LP4, os resultados podem não ser tão ruins quanto se espera.  

 

O modelo 8 permite obter 4 classes de água que são: 

• Classe 1:   transparência Secchi abaixo de 1,1m 

• Classe 2:   transparência Secchi de 1,1m até 2m 

• Classe 3:   transparência Secchi de 2m até 2,6m 

• Classe 4:   transparência Secchi acima de 2,6m 

 

O modelo 9, primeiro colocado na classificação estatística dos modelos, apresenta os melhores 

resultados. Também apresenta, porém, o erro de valor no ponto LP4, 50,94% maior que o real. 

Esse modelo linear simples tem como variável independente a razão Z2 das bandas TM3 e 

TM1, para esse caso chamadas de bandas ativa e de referência, respectivamente. Os 

resultados produzidos pelo modelo utilizando-se as TM virtuais possibilitam a divisão dos 

valores obtidos em 4 classes, as mesmas apresentadas acima para o modelo 8. 

 

O modelo 9 apresenta diferenças menores entre os valores observados e os obtidos pelo 

modelo para maiores transparências. Na faixa intermediária as diferenças são maiores, como 

pode ser observado na Tabela 5.15. Entretanto, dentre todos modelos, este apresenta as 

menores diferenças entre os valores reais e os calculados. Outra característica desse modelo é 

o fato de todas as diferenças serem positivas, ou seja, os valores obtidos com os modelos são 

maiores que os valores reais. Assim pode-se concluir que o modelo 9, dentre os obtidos na 

análise de regressão, apresenta resultados mais próximos dos reais. 
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Figura 5.9 - Valores reais de transparência Secchi e valores obtidos com os modelos e seus 

respectivos erros, para os dados de 10/08/2000 do Lago Paranoá. 
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Tabela 5.15 - Valores de Transparência Secchi para o Lago Paranoá em 10/08/00 e valores 

obtidos com modelos práticos usando TMv1, 2, 3 e 4. 

local Secchi(m) Val.Cal.(m)  dif. % Val.Cal.(m)  dif. % Val.Cal.(m)  dif. % Val.Cal.(m)  dif. % Val.Cal.(m)  dif. %
9 0.7 0.8 18.8 1.4 100.3 0.5 -23.4 0.9 32.5 1.0 35.8

19 0.9 2.1 128.4 1.9 113.6 2.3 157.3 2.2 143.9 2.0 124.4
18 1.1 1.7 53.8 1.8 67.1 1.8 66.6 1.9 75.5 1.7 56.9
8 1.2 1.4 16.6 1.9 54.3 1.3 6.3 1.6 30.7 1.4 15.9
1 1.25 0.8 -33.9 0.6 -48.5 1.5 16.0 1.3 5.2 1.2 -4.2
2 1.25 1.6 27.0 1.4 11.0 2.0 61.5 1.8 43.8 1.6 27.5
4 1.5 1.8 22.7 1.7 16.3 2.3 54.1 2.5 66.1 2.4 60.6

17 1.5 1.5 -2.4 1.5 -2.5 2.0 30.0 2.1 40.2 1.9 27.5
3 1.6 1.7 8.8 1.7 5.1 2.1 31.5 2.1 32.8 1.9 21.0
7 2 1.9 -2.7 2.0 -0.7 2.2 11.9 2.5 25.3 2.4 21.4

14 2 2.2 8.4 2.2 9.3 2.4 22.3 2.9 43.1 3.0 50.1
15 2 2.0 -1.2 2.1 7.1 2.1 7.2 2.5 25.8 2.4 22.1
6 2.25 2.3 0.0 2.3 0.8 2.4 7.0 2.6 17.2 2.6 16.7

11 2.6 2.4 -7.9 2.4 -9.1 2.6 -1.1 2.9 10.8 3.0 16.7
12 2.75 2.2 -20.4 2.2 -18.5 2.5 -10.8 3.0 8.2 3.2 16.7

erro mod. 0.4 0.5 0.5 0.5 0.1
erro % 14.9 16.2 16.5 15.9 2.1

local Secchi(m) Val.Cal.(m)  dif. % Val.Cal.(m)  dif. % Val.Cal.(m)  dif. % Val.Cal.(m)  dif. % Val.Cal.(m)  dif. %
9 0.7 0.6 -18.4 0.8 18.2 0.7 -0.9 0.8 15.5 0.8 13.9

19 0.9 2.2 145.0 2.0 125.2 1.1 19.9 1.1 19.9 0.9 2.5
18 1.1 1.6 45.6 1.5 38.0 1.5 34.9 1.4 28.1 1.2 13.1
8 1.2 1.0 -15.7 1.1 -6.7 1.7 44.0 1.6 35.8 1.5 22.8
1 1.25 1.3 0.5 1.2 -6.4 1.4 11.0 1.3 6.1 1.5 23.1
2 1.25 1.8 44.0 1.6 27.7 1.6 27.5 1.5 20.5 1.6 24.9
4 1.5 2.3 52.0 2.2 47.8 2.4 56.7 2.3 50.9 2.9 90.4

17 1.5 1.7 16.4 1.7 10.8 1.9 29.7 1.8 22.7 2.1 40.3
3 1.6 1.9 21.3 1.8 12.7 2.1 33.6 2.0 27.3 2.3 44.1
7 2 2.2 9.0 2.1 6.9 2.5 23.9 2.4 20.2 2.9 45.3

14 2 2.6 29.5 2.7 34.9 2.7 34.7 2.7 32.6 3.3 66.4
15 2 2.0 1.8 2.0 1.3 2.6 29.5 2.5 26.6 3.1 52.5
6 2.25 2.5 9.3 2.4 8.8 2.6 17.1 2.6 14.8 3.0 33.1

11 2.6 2.8 7.4 2.9 12.8 2.8 6.5 2.7 5.4 3.3 25.6
12 2.75 2.6 -4.0 2.8 2.4 2.8 2.9 2.8 2.3 3.8 37.6

erro mod. 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2
erro % 13.8 6.6 13.0 5.4 6.3

Modelo 5

Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
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5.3.5 - Verificação dos modelos práticos para Clorofila-a e seus resultados para o 

Lago Paranoá 

 

Os coeficientes de correlações entre Clorofila-a e os dados da Bandas TMv não são muito 

significativos. Os valores podem ser observados na Tabela 5.7 e 5.8. Os dados permitiram 

obter modelos com coeficiente de determinação em torno de 0,80, conforme apresentado na 

Tabela 5.10. Todavia a utilização dos dados do dia 10/08/2000 para simular os valores de 

Clorofila-a não apresentaram resultados muito satisfatórios, permitindo apenas a obtenção 

de duas classes de qualidade de água quanto à Clorofila-a para o modelo 1, sendo a divisão 

das classes:  

 

• Classe 1: abaixo de 10 µg/L 

• Classe 2: acima de 10 µg/L 

 

Na Figura 5.10 são apresentados graficamente alguns dos valores obtidos para seus 

respectivos modelos. De uma forma geral os modelos apresentam comportamento similar 

quanto aos resultados apresentados, mas deve-se chamar atenção para o comportamento 

anômalo dos resultados para valores de Clorofila-a elevados, tais como os quatro últimos 

valores da figura 5.10.  
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Figura 5.10 - Valores reais de Clorofila-a e valores obtidos com os modelos e seus 

respectivos erros, para os dados de 10/08/2000 do Lago Paranoá. 
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Como pode ser observado na Figura 5.10, não foram gerados valores para os locais LP1, 8, 

9 e 19. Esses pontos apresentam valores de turbidez elevados e sua exclusão teve como 

conseqüência o aumento da correlação entre as TMv e a Clorofila-a, conforme já 

apresentado anteriormente. Isso não permitiu que os resultados gerados pelo modelo 

fossem próximos aos valores reais. Uma possível causa dos maus resultados obtidos 

podem ser os dados do dia 10/08/00, para Clorofila-a, sendo sua correlação com bandas 

TMv muito baixa, o que pode ser percebido ao se comparar os valores de correlação de Cl-a 

com as bandas TMv, Tabela 5.8. Outro ponto que colabora para os maus resultados obtidos 

é o fato de os maiores valores de correlação para os dados usados na regressão e os dados 

de aplicação não ocorrem para as mesmas bandas, para os dias de regressão e para o dia 

de aplicação, Tabelas 5.7 e 5.8, ou seja apresentam um comportamento de instável. 

 
Tabela 5.16 - Valores de Clorofila-a para o Lago Paranoá em 10/08/00 e valores obtidos 

pelos modelos práticos usando TMv1, 2, 3 e 4. 

local

14 4.62 9.74 110.8 8.21 77.6 2.75 -40.4 3.64 -21.3 5.63 21.8
15 5.94 9.86 66.0 11.09 86.6 4.00 -32.7 4.53 -23.8 8.95 50.8
12 7.79 9.28 19.1 8.24 5.8 0.91 -88.3 2.37 -69.5 4.97 -36.2
11 9.24 8.23 -11.0 6.85 -25.9 3.02 -67.3 3.83 -58.6 4.48 -51.6
7 9.24 11.23 21.5 10.05 8.8 4.69 -49.2 5.05 -45.4 8.10 -12.3
3 13.73 13.62 -0.8 10.98 -20.1 8.00 -41.7 7.67 -44.1 9.96 -27.5

17 17.82 15.54 -12.8 12.62 -29.2 9.31 -47.8 8.79 -50.7 11.91 -33.2
6 19.40 8.89 -54.2 8.37 -56.8 4.27 -78.0 4.73 -75.6 6.41 -66.9

18 21.12 12.49 -40.8 13.61 -35.6 16.84 -20.3 16.38 -22.4 16.93 -19.8
4 22.70 13.30 -41.4 9.25 -59.3 4.94 -78.2 5.23 -76.9 7.44 -67.2
2 28.12 16.08 -42.8 11.36 -59.6 13.59 -51.7 12.84 -54.4 13.04 -53.6

erro 2.92 3.36 3.35 3.16 2.97
erro % 12.86 14.80 14.76 13.92 13.08

local

14 4.62 5.86 26.8 5.67 22.7 9.74 110.9 10.06 117.8 8.67 87.7
15 5.94 6.52 9.8 6.53 10.0 10.43 75.6 10.75 81.0 9.29 56.4
12 7.79 5.02 -35.5 4.54 -41.7 9.04 16.1 9.34 19.9 8.06 3.5
11 9.24 5.40 -41.5 5.05 -45.3 7.73 -16.3 7.97 -13.7 7.02 -24.1
7 9.24 7.26 -21.4 7.47 -19.2 12.01 30.0 12.33 33.4 10.84 17.3
3 13.73 9.62 -29.9 10.30 -25.0 14.82 8.0 15.00 9.3 13.94 1.5

17 17.82 11.06 -37.9 11.90 -33.2 17.17 -3.6 17.14 -3.8 16.87 -5.3
6 19.40 6.24 -67.9 6.16 -68.2 9.05 -53.4 9.35 -51.8 8.07 -58.4

18 21.12 14.86 -29.6 15.74 -25.5 13.58 -35.7 13.83 -34.5 12.51 -40.8
4 22.70 8.11 -64.3 8.52 -62.5 14.61 -35.6 14.81 -34.8 13.69 -39.7
2 28.12 13.91 -50.5 14.83 -47.3 17.59 -37.4 17.51 -37.7 17.42 -38.0

erro 2.71089 2.75185 2.62116 2.80349 2.38618
erro % 11.9423 12.1227 11.547 12.3502 10.5118

val.calc. 
(µg/L)

val.calc. 
(µg/L)

val.calc. 
(µg/L)

val.calc. 
(µg/L)

val.calc. 
(µg/L)

val.calc. 
(µg/L)

Cl-a 
(µg/L)

Cl-a 
(µg/L)

val.calc. 
(µg/L)

val.calc. 
(µg/L)

dif. % dif. % dif. %

dif. % dif. % dif. % dif. % dif. %

val.calc. 
(µg/L)

val.calc. 
(µg/L)

Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7

Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 Modelo 11 Modelo 12

dif. % dif. %
Modelo 1 Modelo 2
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6 - RESULTADOS E MODELOS PARA O LAGO DO DESCOBERTO 

 

Este capítulo segue basicamente o mesmo padrão do capítulo 5, o que foi feito para facilitar 

a apresentação dos resultados e suas análises. Neste capítulo, além dos resultados  

referentes ao Lago do Descoberto, também são apresentadas as comparações entre os dois 

Lagos. 

 

Para o Lago do Descoberto foram escolhidos 11 pontos de coleta. Este número de pontos 

pode ser considerado suficiente, pois permite obter informações referentes a todos os 

braços do lago. Esse Lago, por ser menor e por apresentar menos braços, permitiu a 

escolha de menos pontos que para o Lago Paranoá. Apesar do número reduzido de pontos, 

a coleta de dados pode ser considerada tão difícil quanto para o Lago Paranoá. O 

isolamento do Lago, sem pontos de apoio, e o elevado número de troncos cujas pontas 

normalmente estavam escondidas próximas à superfície da água tornavam o deslocamento 

no Lago uma tarefa perigosa,em virtude da possibilidade de colisão. De uma forma geral, as 

campanhas de campo devem levar em consideração tanto as características morfológicas 

do Lago, quanto as condições de tempo e as particularidades de cada Lago.  

 

As datas das campanhas ao Lago do Descoberto são apresentadas na Tabela 5.1 no 

capitulo anterior, e também podem ser vistas na Tabela 6.1, onde são apresentados os 

pontos, suas respectivas localizações espaciais através de coordenadas geográficas e os 

resultados relativos às análises das amostras de água coletas. 

 

Para a primeira saída de campo ao Lago do Descoberto, além de verificar os pontos 

escolhidos também foram realizadas coletas de dados espectrais e amostras de água. 

Contudo isso não foi feito para todos os pontos, visto que os equipamentos ainda não 

estavam todos ajustados às necessidades das campanhas de campo. Devido à pequena 

quantidade de dados coletados no dia 20/05/2000, esses não foram utilizados na obtenção 

dos modelos. 

 

Nas Tabelas 6.2 e 6.3 são apresentadas as matrizes de correlação entre os dados de 

qualidade da água utilizados e a matriz referente aos dados utilizados nos testes dos 

modelos. Nessas Tabelas pode-se observar o alto valor de correlação entre sólidos totais, 

sólidos fixos, sólidos voláteis, Turbidez e transparência Secchi. Comparando essas duas 

Tabelas verifica-se que os valores dos coeficientes de correlação de Clorofila-a com os 

outros parâmetros é significativamente menor para o dia 18/02/2001. 
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Tabela 6.1 - Dados de Qualidade da Água do Lago do Descoberto. 
Ficha  de dados de qualidade da água Lago em que foi feita coleta da água:  Descoberto

data coleta local GPS GPS Hora Tem p . ar Tem p . água V. vento Secchi Cl-a   pH Cond. Turb. Cor ap. Cor verd. SST                 Sól. Fix Sól.vol
X (m ) Y (m ) - oC oC m /s m µg/L - µS/cm UNT Und. PtCo g/L g/L g/L

20/5/2000 1 22L 797474 8E+06 09:38 24 22.5 baixa 1.0 0.39 - - 9.76 - - - - -
9/7/2000 1 22L 790229 8E+06 11:30 24 22 10 2,60 1,05 5,67 11,4 3,8 25 8 0,0016 0,001 0,0006
26/8/2000 1 22L 797350 8E+06 09:23 26 22 Baixa 3 0,92 - 11,9 3,17 - 6 0,0012 0,0008 0,0004
18/2/2001 1 22L 797402 8E+06 09:17 27 25 imper 2 0,66 6,01 12,5 5,87 - 21 0,002 0,0012 0,0008
9/7/2000 2 22L 798911 8E+06 12:10 25 22 7 2,00 0,79 5,62 11,5 4,47 29 7 0,0024 0,0018 0,0006
26/8/2000 2 22L 798943 8E+06 09:47 27 22 Baixa 2,5 0,92 - 11,8 3,62 - 5 0,0016 0,0016 0
18/2/2001 2 22L 798931 8E+06 10:02 26,5 26 8 1,9 0,92 6,06 12,1 6,12 - 22 0,0022 0,001 0,0012
20/5/2000 2 22L 798890 8E+06 10:20 26 23.5 baixa 1.3 0.79 - - 9.60 - - - - -
9/7/2000 3 22L 798864 8E+06 12:31 26 22 2 1,75 0,79 5,62 11,5 4,72 29 7 0,0022 0,0018 0,0004
26/8/2000 3 22L 798905 8E+06 10:21 27 23 3 2,6 0,79 - 11,8 3,4 - 5 0,0014 0,0012 0,0002
26/8/2000 3b 22L  799646 8E+06 10:42 28 23 Baixa 2,75 0,66 - 11,9 3,91 - 5 0,001 0,0008 0,0002
9/7/2000 4 22L 800613 8E+06 13:10 25,5 22,5 3 1,60 0,66 5,65 11,5 5,9 37 8 0,0026 0,0018 0,0008
26/8/2000 4 22L 800486 8E+06 11:00 28 22,5 4 2,25 0,66 - 11,5 3,33 - 5 0,0012 0,0012 0
18/2/2001 4 22L 800460 8E+06 11:11 28 26 3 1,75 1,06 5,97 12,3 6,25 - 21 0,0024 0,0016 0,0008
9/7/2000 5 22L 802551 8E+06 13:40 26 22 8 1,25 0,79 5,7 12,2 8,51 49 10 0,005 0,0048 0,0002
26/8/2000 5 22L 802560 8E+06 11:25 28 22,5 Baixa 1,75 0,79 - 11,8 4,33 - 6 0,0022 0,0022 0
18/2/2001 5 22L 802382 8E+06 11:35 27 24,5 8 1,25 1,58 5,8 12,7 7,42 - 21 0,0032 0,0022 0,001
20/5/2000 5 22L 802622 8E+06 11:30 27 25 baixa 1.6 0.92 - - 8.32 - - - - -
9/7/2000 6 22L 802330 8E+06 13:56 25 22 baixa 1,10 0,92 5,72 11,4 8,76 52 10 0,005 0,0042 0,0008
26/8/2000 6 22L 802384 8E+06 11:50 28 21 7 2,1 0,79 - 11,9 4,29 - 5 0,0016 0,0012 0,0004
18/2/2001 6 - - 12:21 27 25 10 1,4 1,58 5,9 12,2 7 - 20 0,003 0,0018 0,0012
20/5/2000 6 22L 802419 8E+06 12:08 27 24.5 baixa 1.3 0.79 - - 7.91 - - - - -
9/7/2000 7 22L 799368 8E+06 14:27 25 22,5 7 1,75 0,92 5,76 11,6 5,02 34 8 0,0024 0,002 0,0004
26/8/2000 7 22L 799440 8E+06 12:30 27 22 Baixa 2,25 0,66 - 11,7 4,37 - 6 0,002 0,0018 0,0002
18/2/2001 7 - - 13:00 28 25,5 7 1,9 1,58 5,95 12,4 5,58 - 18 0,0024 0,0014 0,001
20/5/2000 7 22L 799285 8E+06 13:38 27 25 baixa 1.3 - - - - - - - - -
9/7/2000 8 22L 799340 8E+06 14:53 25,5 22 baixa 0,85 1,32 5,79 11 10,7 70 11 0,0058 0,0048 0,001
26/8/2000 8 22L 799372 8E+06 13:00 29 23 Baixa 1,1 0,79 - 10,8 9,38 - 13 0,0044 0,0036 0,0008
18/2/2001 8 - - 13:45 27,5 25,5 7 1,25 1,32 5,99 12 7,48 - 19 0,0034 0,0026 0,0008
9/7/2000 9 22L 798554 8E+06 15:08 25 22,5 6 0,75 1,58 5,81 10,9 15,9 101 11 0,0108 0,009 0,0018
26/8/2000 9 22L798570 8E+06 13:45 29,5 23 Baixa 0,6 1,05 - 10,2 16 - 15 0,0092 0,0076 0,0016
18/2/2001 9 - - 14:01 28 25,5 5 0,85 1,72 5,82 14,6 11,5 - 18 0,006 0,0046 0,0014
20/5/2000 9 22L 798564 8E+06 14:11 25.5 24 baixa 1.1 1.05 - - 9.61 - - - - -
9/7/2000 10 22L 798678 8E+06 15:39 25 23 baixa 1,60 1,05 5,84 11,5 5,88 38 8 0,003 0,0022 0,0008
26/8/2000 10 22L 798770 8E+06 14:10 28 23 Baixa 2,1 1,05 6,04 11,9 5,03 - 6 0,0018 0,0014 0,0004
18/2/2001 10 - - 14:22 27,5 26 4 2,1 1,45 6,04 12,7 6,38 - 19 0,0028 0,0018 0,001
9/7/2000 11 22L 797715 8E+06 16:00 26 23,5 baixa 2,25 0,79 5,78 11,7 3,95 25 7 0,0006 0 0,0006
26/8/2000 11 22L 797782 8E+06 14:34 30 23,5 Baixa 2,75 0,92 6,05 11,6 3,66 - 4 0,0012 0,0008 0,0004
18/2/2001 11A - - 14:48 26,5 25 3 0,8 1,06 5,85 12,5 12,7 - 30 0,0058 0,0042 0,0016
18/2/2001 11B 15:00 26,5 25 11 1,75 1,58 6,15 13,4 5,8 - 20 0,0028 0,0016 0,0012dist. entre 11a e 11b = 50m
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Tabela 6.2 - Matriz de correlação para os dados de qualidade da água do Lago do Descoberto, referentes aos dias 09/07/2000 e 26/08/2000. 

 

Tabela 6.3 - Matriz de correlação para os dados de qualidade da água do Lago do Descoberto, referentes ao dia 18/02/2001. 

 

 

Correlação Secchi Cl-a   pH Cond. Turb. Cor    ap. Cor   Verd. Sól. totais                 Sól. Fixos Sól. voláteis
Transparência Secchi 1.000 -0.440 0.449 0.702 -0.862 -0.708 -0.840 -0.850 -0.846 -0.708
Clorofila-a   -0.440 1.000 -0.302 -0.482 0.651 0.716 0.457 0.689 0.658 0.710
pH 0.449 -0.302 1.000 0.227 -0.335 -0.561 -0.467 -0.338 -0.297 -0.476
Condutividade 0.702 -0.482 0.227 1.000 -0.777 -0.392 -0.794 -0.727 -0.681 -0.812
Turbidez -0.862 0.651 -0.335 -0.777 1.000 0.710 0.883 0.984 0.971 0.868
Cor    aparente -0.708 0.716 -0.561 -0.392 0.710 1.000 0.581 0.764 0.749 0.696
Cor   Verdadeira -0.840 0.457 -0.467 -0.794 0.883 0.581 1.000 0.834 0.814 0.779
Sólidos  totais                 -0.850 0.689 -0.338 -0.727 0.984 0.764 0.834 1.000 0.994 0.845
Sólidos  Fixos -0.846 0.658 -0.297 -0.681 0.971 0.749 0.814 0.994 1.000 0.781
Sólidos  voláteis -0.708 0.710 -0.476 -0.812 0.868 0.696 0.779 0.845 0.781 1.000

Matriz de correlação para os dados de qualidade da água do Lago do Descoberto referentes aos dias 09/07/2000 e 26/08/2000 

correlação Secchi Cl-a   pH Cond. Turb. Cor    ap. Cor   Verd. Sól. totais                 Sól. Fixos Sól. voláteis
Transparência Secchi 1.000 -0.300 0.742 -0.366 -0.887 - -0.392 -0.892 -0.897 -0.602
Clorofila-a   -0.300 1.000 -0.274 0.492 0.112 - -0.487 0.300 0.294 0.238
pH 0.742 -0.274 1.000 -0.216 -0.663 - -0.222 -0.627 -0.651 -0.330
Condutividade -0.366 0.492 -0.216 1.000 0.442 - -0.246 0.581 0.574 0.441
Turbidez -0.887 0.112 -0.663 0.442 1.000 - 0.550 0.974 0.961 0.747
Cor    aparente - - - - - - - - - -
Cor   Verdadeira -0.392 -0.487 -0.222 -0.246 0.550 - 1.000 0.388 0.330 0.535
Sólidos  totais                 -0.892 0.300 -0.627 0.581 0.974 - 0.388 1.000 0.989 0.749
Sólidos  Fixos -0.897 0.294 -0.651 0.574 0.961 - 0.330 0.989 1.000 0.646
Sólidos  voláteis -0.602 0.238 -0.330 0.441 0.747 - 0.535 0.749 0.646 1.000

Matriz de correlação para os dados de qualidade da água do Lago do Descoberto referentes ao dia 18/02/2001 
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Dada a impossibilidade de apresentar as Tabelas com os dados espectrais, optou-se por 

apresentar as curvas espectrais relativas a cada uma das saídas utilizadas para obtenção 

dos modelos. Na Figura 6.1 tem-se as curvas referentes aos dados dos dias 09/07/2000 e 

26/08/2000, e curvas relativas aos dados para teste dos modelos são apresentados na 

Figura 6.2 e são referentes ao dia 18/02/2001. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

400 500 600 700 800 900
comprimento de onda (nm)

re
fle

ct
ân

ci
a

refl méd LD01

refl méd LD02

refl med LD03

refl méd LD04

refl méd LD05

refl méd LD06

refl méd LD07

refl méd LD08

refl méd LD09

refl méd LD10

refl méd LD11

 
a) 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

400 500 600 700 800 900

comprimento de onda (nm)

re
fle

ct
ân

ci
a

média refl LD01

refl média LD02

refl média LD03

refl média LD03b

refl média LD 04

media refl LD05

refl média LD06

refl média LD07

refl média LD08

refl média LD09

refl média LD10

refl média LD11

 
b) 

Figura 6.1 - Conjuntos de gráficos de comportamento espectral da água do Lago do 

Descoberto: a) para o dia 09/07/2000; b) para o dia 26/08/2000. 

 

Pode-se observar que cada ponto de coleta apresenta uma curva espectral, e a alteração do 

parâmetro de qualidade da água irá produzir alteração na curva. Os baixos valores de 

Clorofila-a presentes na água do Lago do Descoberto  implicam na ausência da absorção da 

radiação de comprimentos de onda próximos a 674nm. Outras alterações na feição da curva 

podem ser observadas na curva de reflectância média para o ponto LD09. Uma 

característica associada ao aumento de sólidos na água é o alto valor da reflectância para o 
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intervalo de 600 a 700nm. Também associado ao aumento da quantidade de sólidos está o 

aumento da reflectância para os comprimentos de onda próximos a 800nm. 

 

Para o dia 18/02/2001 foram realizadas coletas de água e dados espectrais em todos os 

pontos. Porém devido a uma falha no cabo de conexão entre o espectrorradiômetro e o 

computador descoberta posteriormente não foi possível obter as curvas espectrais para 

todos os pontos. As curvas relativas aos dados dos pontos que não apresentaram 

problemas são apresentadas na Figura 6.2  
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Figura 6.2 - Conjuntos de gráficos de comportamento espectral da água do Lago do 

Descoberto para o dia 18/02/2001. 

 

Na Figura 6.3 são apresentadas algumas curvas de desvio padrão referentes aos dados 

espectrais do dia 09/07/2000 e 26/08/2000. De uma forma geral o comportamento dessas 

curvas segue as mesmas tendências que as curvas de desvio padrão referente aos dados 

espectrais do Lago Paranoá. Contudo, para as curvas da Figura 6.3 há pelo menos uma 

diferença em relação às curvas de desvio padrão dos dados do Lago Paranoá. Os valores 

de desvio padrão para os comprimentos de onda próximos a 400nm apresentam desvio 

padrão significativamente menor que as do Lago Paranoá. 
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Figura 6.3 - Conjuntos de gráficos de comportamento espectral da água do Lago do 
Descoberto e suas respectivas curvas de desvio padrão; a) para o dia 09/07/2000;  

b) para o dia 26/08/2000. 
 

6.1 - MODELOS IDEAIS 

 

Na Figura 6.4 são apresentados  7 conjuntos de gráficos de correlação entre os valores dos 

parâmetros de qualidade da água e reflectância. Esses gráficos têm como objetivo auxiliar 

na visualização dos melhores comprimentos de onda a serem utilizados na obtenção dos 

modelos ideais.  

 

Além de permitir visualizar os comprimentos de onda em que ocorre maior correlação, essas 

curvas também têm o objetivo de mostrar qual função apresenta maior correlação e verificar 

se a aplicação dessas funções produz o deslocamento da maior correlação para outro 

comprimento de onda. Esse deslocamento pode ser observado no gráfico de correlação da 

Clorofila-a, onde a aplicação da função exponencial à reflectância e a aplicação da 

exponencial aos valores de Cl-a e aos valores de reflectância produziram um deslocamento 

do máximo, do comprimento de onda 710nm para o comprimento de onda 603nm. Além 
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desse deslocamento houve também um incremento no valor da correlação que passou de 

0,68 para 0,80. Contudo, para os outros parâmetros de qualidade da água o deslocamento 

não foi  muito grande, o mesmo ocorrendo com a alteração do valor da correlação. De uma 

forma geral, a aplicação das funções exponencial e logaritmo não altera muito o valor do 

coeficiente de correlação entre o parâmetro de qualidade da água e a reflectância para os 

dados do Lago do Descoberto. 

 

Na Tabela 6.4 são apresentados os dados espectrais utilizados na obtenção dos modelos 

ideais. A escolha dos comprimentos de onda foi feita com o auxílio das curvas de correlação 

da Figura 6.4. Outro critério utilizado na escolha dos comprimentos de onda foi a 

sensibilidade de alguns comprimentos de onda à variação de um parâmetro, como é o caso 

da Clorofila-a, cujo aumento em sua concentração implica em aumento da reflectância para 

o comprimento de onda de 690,19 nm. Outro comprimento de onda utilizado nos modelos  

foi o de 808,16 nm, que apresenta alta sensibilidade à variação de sólidos totais suspensos 

e turbidez. 

 

Tabela 6.4 - Dados de reflectância para os comprimentos de onda utilizados na obtenção 
dos modelos ideais. 

451.14 630.53 671.4 687.31 690.19 808.16 809.62 811.09 685.86

26/08/00 1 5.398 3.228 2.352 2.118 2.038 0.842 0.846 0.850 2.146

26/08/00 2 5.120 3.242 2.362 2.118 2.050 0.778 0.774 0.772 2.142

26/08/00 3 5.074 3.022 2.198 1.958 1.880 0.780 0.782 0.774 1.988

26/08/00 3b 4.558 2.840 2.038 1.795 1.728 0.658 0.660 0.663 1.830

26/08/00 4 4.798 2.953 2.105 1.850 1.770 0.608 0.610 0.605 1.875

26/08/00 5 4.065 3.410 2.618 2.385 2.328 0.730 0.745 0.730 2.413

26/08/00 6 4.496 3.330 2.492 2.230 2.146 0.762 0.758 0.750 2.260

26/08/00 7 5.100 3.512 2.622 2.342 2.268 0.940 0.944 0.934 2.384

26/08/00 8 5.367 5.643 4.462 4.032 3.892 1.432 1.435 1.432 4.078

26/08/00 9 4.422 6.932 5.976 5.576 5.430 1.660 1.646 1.640 5.622

26/08/00 10 5.362 3.954 2.942 2.618 2.538 0.980 0.980 0.984 2.658

26/08/00 11 4.786 2.892 2.056 1.816 1.734 0.588 0.588 0.588 1.838

09/07/00 1 4.880 3.440 2.475 2.198 2.125 0.717 0.723 0.715 2.233

09/07/00 2 5.020 3.627 2.608 2.297 2.220 0.717 0.702 0.708 2.340

09/07/00 3 5.180 3.900 2.813 2.483 2.380 0.723 0.727 0.730 2.517

09/07/00 4 5.318 4.298 3.135 2.765 2.670 0.817 0.805 0.810 2.818

09/07/00 5 5.068 5.332 4.088 3.668 3.537 0.967 0.973 0.960 3.728

09/07/00 6 4.316 4.760 3.812 3.478 3.352 1.010 1.002 1.002 3.518

09/07/00 7 5.285 4.342 3.147 2.795 2.683 0.802 0.800 0.802 2.837

09/07/00 8 5.540 6.867 5.440 4.977 4.818 1.375 1.338 1.347 5.028

09/07/00 9 4.594 6.988 5.832 5.436 5.294 1.504 1.510 1.500 5.504

09/07/00 10 6.353 5.496 4.096 3.673 3.547 1.064 1.081 1.086 3.740

09/07/00 11 6.652 4.668 3.352 2.993 2.888 1.015 1.007 1.037 3.027

data local
Comprimento de onda(nm) 
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Figura 6.4 - Conjunto de gráficos de correlação dos dados de qualidade de água com os 
valores de reflectância, para os dias 09/07/2000 e 26/08/2000, para os parâmetros: 
 a) Clorofila-a; b) Transparência de disco de Secchi; c) Turbidez; d) Cor verdadeira; 

 e) Sólidos Totais Suspensos; f) Sólidos fixos; g) Sólidos voláteis. 
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Na Tabela 6.5  é apresentado o resumo dos melhores modelos ideais para o Lago do 

Descoberto. Para o parâmetro de qualidade da água, Clorofila-a, obteve-se apenas um 

modelo estatisticamente aceitável, cujo coeficiente de determinação é igual a 0,73. A baixa 

concentração de Clorofila-a pode ser um dos fatores que levaram incapacidade de gerar 

modelos com coeficiente de determinação maior. A validade deste modelo não foi testada 

ficando assim uma lacuna na análise da eficiência deste modelo em produzir informações 

sobre a qualidade da água quanto à Clorofila-a. O modelo obtido é do tipo linear simples, 

cuja estrutura é apresentada no capitulo 4, item 4.8.1. 

 

Para o parâmetro de qualidade da água, Sólidos suspensos totais, são apresentados quatro 

modelos, sendo o melhor modelo, o 1, do tipo razão Z2. Este modelo teve um coeficiente de 

determinação igual a 0,944 e erro da estimativa igual a 6,3%. Os comprimentos de onda que 

fazem parte dos modelos para sólidos totais são 685,86 nm e 451,14nm.  

 

Para Sólidos fixos o modelos que apresentam melhores parâmetros estatísticos são o 

modelo 2, que também é um modelos razão do tipo Z2, e o modelo 3, também tem em sua 

estrutura os comprimentos de onda 690,19nm como ativo e 451,14nm como referência, 

sendo neste modelo a razão do tipo Z1. Entretanto, esta mudança no tipo de razão levou a 

uma redução na qualidade estatística do modelo, passando de R2 igual a 0,92 no modelo 2 

para 0,89 no modelo 3. O modelo 5 também apresenta alto valor de R2 igual a 0,93. 

 

Os dois modelos obtidos para Sólidos voláteis apresentam coeficiente de determinação igual 

a 0,76 para o modelo 1 e 0,73 para o modelo 2. O modelo 1 que apresenta  parâmetros 

estatísticos melhores que o modelo 2  possui estrutura mais  complexa, contendo razões do 

tipo Z1 e Z2. 

 

Para a Turbidez, o modelo 1 apresenta coeficiente de determinação igual a 0,96 e F 

calculado igual a 514,47 significativamente maior que o F crítico tabelado igual a 4.32. Os 

comprimentos de onda utilizados na obtenção desse modelo foram 451,14 como referência 

e 685,86 como ativo. Apenas no modelo 4, linear, foram utilizados os dados de reflectância 

do comprimento de onda 808,16nm. Porém este modelo apresentou o menor coeficiente de 

determinação, igual a 0,87, e para os outros parâmetros estatísticos analisados seus 

resultados também foram os piores.  

 

Para a transparência do disco de Secchi, os comprimentos de onda que permitiram a 

obtenção de modelos são 687,31nm como ativo e 451,14nm como referência. O modelo que 

apresentou se estatisticamente superior foi o modelo 1, que é do tipo exponencial. A variável 



 99

do modelo é a razão Z1 dos dados de reflectância dos comprimentos de onda 451,14nm 

como referência e 687,31nm como ativo, sendo o coeficiente de correlação deste modelo 

igual a 0,957. 

 

Para o parâmetro Cor verdadeira foram obtidos dois modelos, ambos do tipo exponencial. O 

modelo 1 utiliza os dados do comprimento de onda 630,53nm, e no modelo 2 os dados de 

reflectância do comprimento de onda 690,19nm. Apesar de utilizarem comprimentos de 

onda diferentes, os dois modelos apresentam resultados para os parâmetros estatísticos  

bem similares, com coeficiente de determinação igual a 0,72 para o modelo 1 e 0,729 para o 

modelo 2. 

 

A possibilidade de utilizar esses modelos para obter dados de qualidade da água não é 

possível, visto que a obtenção dos dados de reflectância não é muito prática. Contudo, os 

resultados apresentados mostram o potencial  de obter dados de qualidade da água a partir 

de dados espectrais. 
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Tabela 6.5 - Resumo dos melhores modelos ideais para o Lago do Descoberto. 

variáveis coeficientes

X1(nm) X2(nm) X3(nm) m1 m2 m3

630.53 671.4 690.190 0.003 -0.038 0.0552 0.721 **** 0.73 0.12 13 16.72 3.13 3 19 0.02 C l - a  m o d  l i n e a r  m is to  2, m o d  b io

ref.(451,14) at.(685,86) **** 0.0101 **** **** -0.003 **** 0.94 0.00062 6.3 357.45 4.32 1 21 0.00 S ó l. T o t. m o d 1  r a z  l i n e a r ,  Z 2

ref.(451,14) at.(685,86) **** 0.015 **** **** 0.0072 **** 0.91 0.0008 8.1 203.80 4.32 1 21 0.00 S ó l. T o t. m o d 2  r a z  l i n e a r ,  Z 1

451.14 685.86 **** -0.0014 0.0021 **** 0.004 **** 0.94 0.00066 6.7 161.56 3.49 2 20 0.00 S ó l. T o t. m o d 3   l i n e a r

**** 685.86 **** **** 0.0021 **** -0.003 **** 0.84 0.00106 10.8 110.7 4.32 1 21 0.00 S ó l. T o t. m o d 4   l i n e a r

ref (451.14) at.(808.16) 690.19 0.0169 **** 0.0009 -0.0032 **** 0.84 0.00092 10 53.9 3.49 2 20 0.00 S ó l.F ix, M o d 1 , Y = m 1 Z 2 +m 3 X 3 +b

ref (451.14) at.(690.19) **** 0.0089 **** **** -0.0025 **** 0.92 0.00063 7 248.47 4.32 1 21 0.00 S ó l. F ixo s  , M o d 2 , Y =m 1 Z 2 +b

ref (451.14) at.(690.19) **** 0.0127 **** **** 0.0063 **** 0.89 0.00080 9 172.10 4.32 1 21 0.00 S ó l. F ixo s  , M o d 3 , Y =m 1 Z 1 +b

690.19 **** **** 0.0018 **** **** -0.0026 **** 0.80 0.00101 11 85.13 4.32 1 21 0.00 S ó l. F ixo s  , M o d 4 , line a r

451.14 690.19 **** -0.0013 0.0018 **** 0.0041 **** 0.93 0.00061 7 134.90 3.49 2 20 0.00 S ó l. F ixo s  , M o d  5 ,  l i n ea r

808.16 at.(690.19) ref(630.53) 0.0011 0.0916 -0.127 -0.0873 **** 0.76 0.00023 12.7 20.93 3.13 3 19 0.00 S .V o l,Y =m 1 X 1 +m 2 Z 2 +m 3 Z 1 +b

690.19 **** **** 0.00036 **** **** -0.00046 **** 0.73 0.00024 13.3 59.06 4.32 1 21 0.00 S ó lido s  V o l á t e i s  ,  M o d2 .  l i nea r

at.(685.86) ref(451.14) **** 15.017 **** **** -2.466 **** 0.96 0.75 5.8 514.47 4.32 1 21 0.56 T u rb idez ,  m o d 1 , Y =m 1 Z 2+b

at.(685.86) ref(451.14) **** 21.660 **** **** 12.53 **** 0.92 1.04 8.1 256.60 4.32 1 21 1.08 T u rb idez ,  m d o 2 ,  Y =m 1 Z 1 +b

451.14 685.86 **** -1.639 3.18 **** 5.31 **** 0.96 0.79 6.1 232 3.49 2 20 0.62 T u rb idez ,  m o d 3 , lin e a r

451.14 808.16 **** -1.975 11.507 **** 5.46 **** 0.87 1.40 10.9 67.46 3.49 2 20 1.97 T u rb idez ,  m o d 4 ,  line a r

at.(687.31) ref( 451.14 ) **** 0.721 **** **** **** 0.817 0.96 0.0949 3.9 463.2 4.32 1 21 0.01  S e c h i, m o d 1 ,  e x p .  Y =b.m 1^Z 1

at.(687.31) ref( 451.14 ) **** -3.89 **** **** 0.766 **** 0.87 0.253 10 142.5 4.32 1 21 0.06  S e c h i, m o d 2 ,  lin e a r  Y = b + m 1 Z 2

451.14 687.31 **** 1.16 0.686 **** **** 243.63 0.94 0.1090 4.5 171.16 3.49 2 20 0.01  T r a n s p . S e c h i, m o d  3 ,  e xp .  

630.53 **** **** 1.249 **** **** **** 2.77 0.72 0.180 1.6 56.60 4.32 1 21 0.03 C o r v e rd., m o d  1 , e x p . 

690.19 **** **** 1.304 **** **** **** 3.390 0.73 0.187 1.7 54.25 4.32 1 21 0.03 C o r v e rd., m o d 2 ,  e x p . 

F     
calcu-
lado

Const., 
modelo 
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6.2 - MODELOS PRÁTICOS 

 

Neste item do capitulo 6 são apresentados os modelos práticos obtidos a partir da análise 

de regressão dos dados para o Lago do Descoberto, coletados em campo. Os modelos 

apresentados neste item utilizam as bandas TM virtuais obtidas a partir da aplicação aos 

dados espectrais cujos procedimentos já foram descritos no capitulo 5 item 5.2. Na Tabela 

6.6 são apresentados os dados de qualidade da água e dados espectrais das bandas TM 

virtuais para os dias 26/08/2000 e 09/07/2000, referentes às coletas realizadas no Lago do 

Descoberto, os quais foram utilizados na obtenção dos modelos práticos. A verificação dos 

modelos foi feita utilizando os dados da Tabela 6.7 que apresenta os dados de qualidade da 

água e dados espectrais das bandas TM virtuais para o dia 18/02/2001 referentes às coletas 

realizadas no Lago do Descoberto. Os resultados da verificação são apresentados mais 

adiante em forma de gráficos de barra. 

 

Para a obtenção dos modelos práticos é necessário saber quais as bandas que serão 

utilizadas e possíveis razões de bandas. Uma forma de verificação é apresentada na Tabela 

6.8, onde são apresentados os coeficientes de correlação entre os valores de reflectância 

para as bandas TM virtuais, suas razões e os dados de qualidade da água. Nessa Tabela 

pode-se observar que algumas bandas apresentam baixa correlação com os parâmetros de 

qualidade da água, tal como é o caso dos dados de  reflectância da banda TMv1 com a 

Transparência Secchi, indicando claramente que essa banda pouco ira contribuir para a 

obtenção de um modelo. No entanto, a razão entre a TM1, ref., e a banda Tmv3 ativa, 

apresentam alta correlação com de Transparência do disco de Secchi. Na Tabela 6.9 são 

apresentados os valores dos coeficientes de correlação entre os valores de reflectância para 

as bandas TM virtuais e os dados de qualidade da água, para o dia 18/02/2001, dados de 

verificação do modelo. Quando ocorre manutenção do valor do coeficiente de  correlação, 

da Tabela 6.8 e 6.9, a possibilidade de o modelo apresentar resultados satisfatórios é maior. 

Na Tabela 6.10 são apresentadas as mudanças da correlação  em (%) em relação ao 

valores usados para obter os modelos. Valores positivos indicam aumento e negativos 

decréscimo no coeficiente de correlação. 

 

Na Tabela 6.11 é apresentado o resumo dos melhores modelos da análise de regressão 

para os dados do Lago do Descoberto. A estruturação das equações segue a metodologia 

apresentada no capitulo 4, item 4.8.1.  A discussão dos modelos é apresentada no item 6.3. 
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Tabela 6.6 - Dados de qualidade da água e dados espectrais das bandas TM virtuais para os dias 26/08/2000 e 09/07/2000 referentes as coletas 
realizadas no Lago do Descoberto. 

 
Tabela 6.7 - Dados de qualidade da água e dados espectrais das bandas TM virtuais para o dia 18/02/2001 referentes as coletas realizadas no 

Lago do Descoberto. 
18/2/2001 Secchi Cl-a   Turbidez Cor   Verd. Sól. Totais Sól. Fixos Sól. voláteis

local m µg/L UNT uC g/L g/L g/L refl. TM1 virtual refl. TM2 virtual refl. TM3 virtual refl. TM4 virtual 
1 2 0.66 5.87 21 0.002 0.0012 0.0008 5.7657 6.6495 3.8005 0.5715
2 1.9 0.92 6.12 22 0.0022 0.001 0.0012 5.5755 4.2365 4.0985 0.9674
5 1.25 1.58 7.42 21 0.0032 0.0022 0.001 4.9969 3.7032 4.4693 1.2069
8 1.25 1.32 7.48 19 0.0034 0.0026 0.0008 4.6658 4.9438 3.9150 0.7919
9 0.85 1.72 11.5 18 0.006 0.0046 0.0014 5.2595 3.7691 5.8735 1.5583
10 2.1 1.45 6.38 19 0.0028 0.0018 0.001 5.1710 6.4818 3.6948 0.5700
11A 0.8 1.06 12.7 30 0.0058 0.0042 0.0016 6.2306 4.4701 6.8622 1.5351

Bandas vbirtuais

 

Secchi Cl-a   Turbidez Cor  Verd. Sól. Totais Sól. Fixos Sól. voláteis
data coleta local m µg/L UNT uC g/L g/L g/L refl. TM1 virtual refl. TM2 virtual refl. TM3 virtual refl. TM4 virtual 
26/08/00 1 3 0.92 3.17 6 0.0012 0.0008 0.0004 4.871 5.346 2.274 0.615
26/08/00 2 2.5 0.92 3.62 5 0.0016 0.0016 0 4.599 5.124 2.289 0.558
26/08/00 3 2.6 0.79 3.4 5 0.0014 0.0012 0.0002 4.557 4.956 2.121 0.560
26/08/00 3b 2.75 0.66 3.91 5 0.001 0.0008 0.0002 4.199 4.729 1.970 0.476
26/08/00 4 2.25 0.66 3.33 5 0.0012 0.0012 0 4.363 4.875 2.039 0.421
26/08/00 5 1.75 0.79 4.33 6 0.0022 0.0022 0 3.596 4.264 2.504 0.510
26/08/00 6 2.1 0.79 4.29 5 0.0016 0.0012 0.0004 3.982 4.465 2.387 0.545
26/08/00 7 2.25 0.66 4.37 6 0.002 0.0018 0.0002 4.590 5.212 2.506 0.678
26/08/00 8 1.1 0.79 9.38 13 0.0044 0.0036 0.0008 4.921 6.453 4.195 1.001
26/08/00 9 0.6 1.05 16 15 0.0092 0.0076 0.0016 4.160 6.245 5.498 0.988
26/08/00 10 2.1 0.92 3.66 4 0.0012 0.0008 0.0004 4.834 5.579 2.818 0.694
26/08/00 11 2.75 1.05 5.03 6 0.0018 0.0014 0.0004 4.346 4.832 2.000 0.409
09/07/00 1 2.6 1.05 3.8 8 0.0016 0.001 0.0006 4.446 5.247 2.402 0.499
09/07/00 2 2 0.79 4.47 7 0.0024 0.0018 0.0006 4.564 5.428 2.534 0.493
09/07/00 3 1.75 0.79 4.72 7 0.0022 0.0018 0.0004 4.752 5.763 2.724 0.491
09/07/00 4 1.6 0.66 5.9 8 0.0026 0.0018 0.0008 4.889 6.067 3.030 0.545
09/07/00 5 1.25 0.79 8.51 10 0.005 0.0048 0.0002 4.647 6.229 3.896 0.618
09/07/00 6 1.1 0.92 8.76 10 0.005 0.0042 0.0008 3.936 5.191 3.586 0.636
09/07/00 7 1.75 0.92 5.02 8 0.0024 0.002 0.0004 4.868 6.120 3.059 0.540
09/07/00 8 0.85 1.32 10.7 11 0.0058 0.0048 0.001 5.205 7.382 5.150 0.857
09/07/00 9 0.75 1.58 15.9 11 0.0108 0.009 0.0018 4.364 6.612 5.446 0.916
09/07/00 10 1.6 1.05 5.88 8 0.003 0.0022 0.0008 5.810 7.222 3.952 0.755
09/07/00 11 2.25 0.79 3.95 7 0.0006 0 0.0006 5.985 7.079 3.266 0.751

Bandas virtuais



 103

 

Tabela 6.8 - Coeficientes de correlação entre os valores de reflectância para as bandas TM virtuais e os dados de qualidade da água, para os 

dias 26/08/2000 e 09/07/2000, referentes ao Lago do Descoberto. 

 

Tabela 6.9 - Coeficientes de correlação entre os valores de reflectância para as bandas TM virtuais e os dados de qualidade da água, para o dia 

18/02/2001, referentes ao Lago do Descoberto. 

 

Tabela 6.10 - Mudança da correlação (%) em relação aos valores usados para obter os modelos, valores positivos indicam aumento e negativos 
decréscimo de correlação. 

26/08/00 e 09/07/00  refl.TMv1   refl.TMv2   refl.TMv3   refl.TMv4  TMv3 (TMv3-TMv1) TMv4 (TMv4-TMv1) TMv2 (TMv2-TMv1) TMv3 (TMv3-TMv2) TMv2 TMv1

parâmetros TMv1 (TMv3+TMv1) TMv1 (TMv4+TMv1) TMv1 (TMv2+TMv1) TMv2 (TMv3+TMv2) TMv3 TMv3
Transp. Secchi 0.003 -0.590 -0.904 -0.701 -0.911 -0.945 -0.741 -0.740 -0.929 -0.938 -0.912 -0.928 0.942 0.964
Clorofila-a   0.082 0.466 0.654 0.494 0.625 0.595 0.481 0.479 0.634 0.614 0.587 0.570 -0.531 -0.537
Turbidez -0.100 0.524 0.926 0.766 0.975 0.950 0.856 0.847 0.955 0.941 0.950 0.931 -0.886 -0.891
Cor Verdadeira 0.061 0.615 0.882 0.761 0.874 0.878 0.774 0.765 0.903 0.906 0.852 0.847 -0.827 -0.858
Sólidos Totais -0.154 0.476 0.899 0.709 0.966 0.941 0.823 0.815 0.945 0.930 0.940 0.922 -0.880 -0.883
Sólidos Fixos -0.205 0.429 0.875 0.675 0.956 0.933 0.809 0.802 0.931 0.915 0.935 0.918 -0.877 -0.877
Sólidos voláteis 0.124 0.616 0.850 0.740 0.832 0.802 0.736 0.727 0.842 0.830 0.794 0.772 -0.730 -0.751

diferença (%)  refl.TMv1   refl.TMv2   refl.TMv3   refl.TMv4  TMv3 (TMv3-TMv1) TMv4 (TMv4-TMv1) TMv2 (TMv2-TMv1) TMv3 (TMv3-TMv2) TMv2 TMv1
parâmetros TMv1 (TMv3+TMv1) TMv1 (TMv4+TMv1) TMv1 (TMv2+TMv1) TMv2 (TMv3+TMv2) TMv3 TMv3

Transp. Secchi -2001.4 -222.2 -7.8 26.3 4.8 1.9 20.9 21.2 -175.4 -174.4 -3.0 -5.5 -8.7 0.3
Clorofila-a   -854.6 -203.2 -71.4 -17.5 -18.7 -10.0 20.5 19.6 -136.6 -140.3 -30.5 -28.4 -24.8 5.5
Turbidez -487.3 -198.3 5.0 15.3 -1.4 -0.3 -6.6 -6.6 -164.4 -166.8 -7.0 -10.9 -13.7 3.6
Cor Verdadeira 1197.9 -124.1 -26.9 -44.2 -59.0 -60.5 -73.2 -70.9 -145.3 -145.7 -50.2 -51.5 -53.2 -61.5
Sólidos Totais -247.3 -211.5 1.9 22.4 0.7 2.2 0.5 0.0 -160.6 -163.2 -7.8 -11.9 -14.9 6.7
Sólidos Fixos -165.3 -216.5 -0.7 22.1 0.4 1.9 -0.2 -1.0 -154.8 -157.0 -11.8 -16.2 -19.4 6.6
Sólidos voláteis 384.7 -187.9 6.7 14.4 -5.5 -4.4 -3.8 -3.0 -185.8 -189.8 6.7 4.9 3.7 -1.2

diferença (%)  refl.TMv1   refl.TMv2   refl.TMv3   refl.TMv4  TMv3 (TMv3-TMv1) TMv4 (TMv4-TMv1) TMv2 (TMv2-TMv1) TMv3 (TMv3-TMv2) TMv2 TMv1
parâmetros TMv1 (TMv3+TMv1) TMv1 (TMv4+TMv1) TMv1 (TMv2+TMv1) TMv2 (TMv3+TMv2) TMv3 TMv3

Transp. Secchi -2001.4 -222.2 -7.8 26.3 4.8 1.9 20.9 21.2 -175.4 -174.4 -3.0 -5.5 -8.7 0.3
Clorofila-a   -854.6 -203.2 -71.4 -17.5 -18.7 -10.0 20.5 19.6 -136.6 -140.3 -30.5 -28.4 -24.8 5.5
Turbidez -487.3 -198.3 5.0 15.3 -1.4 -0.3 -6.6 -6.6 -164.4 -166.8 -7.0 -10.9 -13.7 3.6
Cor Verdadeira 1197.9 -124.1 -26.9 -44.2 -59.0 -60.5 -73.2 -70.9 -145.3 -145.7 -50.2 -51.5 -53.2 -61.5
Sólidos Totais -247.3 -211.5 1.9 22.4 0.7 2.2 0.5 0.0 -160.6 -163.2 -7.8 -11.9 -14.9 6.7
Sólidos Fixos -165.3 -216.5 -0.7 22.1 0.4 1.9 -0.2 -1.0 -154.8 -157.0 -11.8 -16.2 -19.4 6.6
Sólidos voláteis 384.7 -187.9 6.7 14.4 -5.5 -4.4 -3.8 -3.0 -185.8 -189.8 6.7 4.9 3.7 -1.2
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Tabela 6.11 - Resumo dos melhores modelos práticos obtidos da análise de regressão para os dados do Lago do Descoberto. 

TM1 TM2 TM3 TM4
                   Coeficientes         

m 1 m 2 m 3 m 4

***** ref. ativo 27.036 -8.4320 ***** 0.90 1.194 **** 9.31 193.25 4.32 1 21 1.43 Turb. Mod 1 linear Z2

ref. ***** ativo 14.908 -3.9040 ***** 0.95 0.850 **** 6.63 401.47 4.32 1 21 0.72 Turb. Mod 2 linear Z2

ref. -23.091 ativo 29.035 -18.396 ***** 0.97 0.723 **** 5.64 281.57 3.49 2 20 0.52 Turb. Mod 3 lin.  m2Z1+m4Z2

ref. ***** ativo 23.527 11.2090 ***** 0.90 1.195 **** 9.32 192.76 4.32 1 21 1.43 Turb. Mod 4 linear m4Z1

***** -1.924 4.335 ***** 3.5890 ***** 0.94 0.930 **** 7.27 165.58 3.49 2 20 0.86 Turb. Mod 5 linear  

***** ***** 3.147 ***** -3.6270 ***** 0.86 1.430 **** 11.21 126.71 4.32 1 21 2.04 Turb. Mod 6 linear  

***** ***** -0.569 ***** 3.655 ***** 0.82 0.302 ***** 12.6 93.87 4.32 1 21 0.09 Secchi, mod1 linear

***** 1.268 -2.046 0.396 ***** 2.17 0.96 0.094 1.099 3.92 157.86 3.13 3 19 0.01 Secchi, mod2 potencial

ativo ***** ref. 1.517 -0.582 ***** 0.93 0.180 ***** 7.79 279.38 4.32 1 21 0.03 Secchi, mod3 linear m4Z2

ativo ***** ref. 18.150 ***** 0.93 0.95 0.091 ***** 3.80 503.42 4.32 1 21 0.01 Secchi, mod4 exp. m4Z1

***** ***** 2.28 ***** 0.541 ***** 0.78 1.37 ***** 12.46 73.34 4.32 1 21 1.88 Cor verd. Mod 1 linear

ref. ativo 2.012 ***** 92.57 ***** 0.86 1.15 ***** 10.46 38.32 3.13 3 19 1.32 Cor v. Mod2 linear 

-147.77 2.917 y=m 1.Z1+m 2.Z2+m3.TM3+b

***** ativo ref. -0.006 0.01454 ***** 0.77 0.0012 ***** 12.43 72.00 4.32 1 21 0.00 Sól. Tot. mod1 linear Z2

***** ativo ref. -0.024 0.0103 ***** 0.85 0.0010 ***** 10.11 119.73 4.32 1 21 0.00 Sól. Tot. mod2 linear Z1

-0.0748 ativo ref. 0.014 -0.0003 ***** 0.92 0.0008 ***** 7.57 115.31 3.49 2 20 0.00 S ó l. T o t. m o d 3  l i n .  Y = m 1 Z 1 + m 4 Z 2 + b

ref. ***** ativo 0.010 -0.0039 ***** 0.93 0.0007 ***** 6.8 289.45 4.32 1 21 0.00 Sól. Tot. mod4 lin. Z2

ref. ***** ativo 0.016 0.00654 ***** 0.88 0.0009 ***** 8.89 161.03 4.32 1 21 0.00 Sól. Tot. mod5 lin. Z1

ref. -0.0161 ativo 0.020 -0.014 ***** 0.95 0.0006 ***** 6.14 180.76 3.49 2 20 0.00 S ó l. T o t. m o d 6  l i n .  Y = m 2 Z 1 + m 4 Z 2 + b

ref. 0.00876 ativo ***** -0.0034 ***** 0.91 0.00067 ***** 7.42 224.74 4.32 1 21 0.00 Sól. Fixos mod1  lin. Z2

ref. 0.01385 ativo ***** 0.00547 ***** 0.87 0.0008 ***** 9.11 141.94 4.32 1 21 0.00 Sól. Fixos mod2  lin. Z1

ref. 0.04885 ***** ativo -0.0042 ***** 0.66 0.0013 ***** 14.9 39.90 4.32 1 21 0.00 Sól. Fixos mod3  lin. Z2
***** -0.0014 0.003 -0.004 0.00306 ***** 0.93 0.0007 ***** 7.3 78.31 3.13 3 19 0.00 Sól. Fixos mod3  linear

***** ***** 0.00036 ***** -0.0006 ***** 0.72 0.00025 ***** 13.77 54.82 4.32 1 21 0.00 Sól. Voláteis mod 1 linear
ref. ***** ativo 0.0016 -0.0005 ***** 0.69 0.00026 ***** 14.50 47.39 4.32 1 21 0.00 Sól. Voláteis mod 2 lin. Z2

Erro 
padrão da 

estim., 
(unid., do 

parâmetro)

E rro  

p a d r ã o  d a  
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6.3 - VERIFICAÇÃO DOS MODELOS PRÁTICOS E SEUS RESULTADOS 

 

Neste item do capitulo 6 são apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos 

modelos aos dados espectrais referentes à coleta do dia 18/2/20001. Como dito 

anteriormente, nesse dia houve problemas na interface entre o computador e o 

espectrorradiômetro levando ao descarte de dados espectrais relativos a alguns pontos de 

coleta.  

 

A verificação dos modelos foi feita aplicando os modelos aos dados de campo referentes ao 

dia 18/02/2001. Com isso obteve-se para cada ponto no lago o valor do parâmetro de 

qualidade da água relativo ao modelo utilizado. Uma das necessidades de realizar essa 

etapa é verificar a qualidade dos dados obtidos com os modelos. 

 

Nos gráficos além do valores obtidos com os modelos, são apresentadas as barras de erro. 

Normalmente a simples obediência às barras de erro levaria ao descarte dos modelos. Uma 

das formas de possibilitar o uso dos modelos é o agrupamento dos resultados produzidos 

em faixas ou classes de qualidade da água. 

 

6.3.1 - Verificação dos modelos práticos para sólidos suspensos totais e seus 

resultados para o Lago do Descoberto 

 

Para o parâmetro de qualidade de água, Sólidos suspensos totais, são apresentados na 

Tabela 6.12 os valores obtidos da aplicação dos modelos aos dados espectrais do dia 

18/02/2001, também são apresentadas as diferenças entre os valores reais e os obtidos 

com os modelos. Os modelos 1, 2 e 3 apresentam as maiores diferenças, pois usam as 

bandas TM2 como ativa e TM3 como referência. Os modelos 4, 5 e 6 apresentam diferenças 

menores entre os valores reais e obtidos pelos modelos, pois usam a banda TM3 como ativa 

e a banda TM1 como referência e apresentam valores para os parâmetros estatísticos 

melhores que os modelos 1, 2 e 3, o que indica que o uso das bandas TM3 e TM1 pode 

produzir resultados mais próximos dos reais. Contudo, apesar de apresentar bons 

parâmetros estatísticos, as diferenças entre os valores reais e os obtidos com os modelos 4, 

5 e 6 não permitem a divisão dos valores obtidos em faixas ou classes de água, 

impossibilitando o uso desses modelos. 
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Tabela 6.12 - Valores de Sólidos suspensos Totais para o Lago do Descoberto, em 

18/02/2001 e valores obtidos pelos modelos práticos usando as TMv1, 2 e 3. 

N Sól. Totais(g/L) Val. calc.(g/L) dif % Val. calc.(g/L) dif % Val. calc.(g/L) dif %
LD 1 0.002 0.0042 108.5 0.0039 -92.8 0.0030 -51.9
LD 2 0.0022 0.0084 -61.8 0.0099 54.9 0.0125 43.2
LD 10 0.0028 0.0041 47.9 0.0038 -36.7 0.0030 -7.5
LD 5 0.0032 0.0096 200.9 0.0125 -291.3 0.0180 -461.2
LD 8 0.0034 0.0071 107.5 0.0076 -122.3 0.0081 -139.6
LD 11 0.0058 0.0107 84.1 0.0153 -163.8 0.0243 -319.5
LD 9 0.006 0.0107 79.0 0.0155 -157.8 0.0247 -312.3

erro mod. 0.0013 0.0010 0.0008
erro % 12.4 10.1 7.6

N Sól. Totais (g/L) Val. calc.(g/L) dif % Val. calc.(g/L) dif % Val. calc.(g/L) dif %
LD 1 0.002 0.0029 43.8 0.0032 59.5 0.0026 28.6
LD 2 0.0022 0.0034 -83.4 0.0038 -81.6 0.0031 -85.2
LD 10 0.0028 0.0053 23.1 0.0056 36.6 0.0049 9.4
LD 5 0.0032 0.0047 65.8 0.0051 75.9 0.0043 53.4
LD 8 0.0034 0.0074 39.2 0.0073 50.4 0.0074 26.6
LD 11 0.0058 0.0076 28.4 0.0074 26.3 0.0076 27.8
LD 9 0.006 0.0037 26.7 0.0040 24.0 0.0033 26.8

erro mod. 0.0007 0.0009 0.0006
erro % 6.8 8.9 6.1

modelo 1 modelo 2 modelo 3

modelo 5 modelo 6modelo 4
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Figura 6.5 - Valores reais de sólidos suspensos totais e valores obtidos com os modelos, 

para o Lago do Descoberto. 
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6.3.2 - Verificação dos modelos práticos para sólidos fixos e seus resultados para o 

Lago do Descoberto 

 

Para o parâmetro de qualidade de água, Sólidos Fixos, dos quatro modelos escolhidos para 

verificação dos resultados nenhum deles permite uso confiável para produção de dados. No 

entanto os modelos 1 e 2 apresentam certa coerência, acompanhando o comportamento 

dos dados do Lago. Contudo os valores produzidos estão acima dos valores reais, 

permitindo apenas uma comparação das regiões do Lago. A diferença entre os valores reais 

e os valores obtidos com os modelos é mais acentuada para baixos valores de Sólidos 

suspensos totais, ocorrendo diminuição da diferença para maiores valores. Tais modelos 

utilizam os dados de reflectância das bandas TM3 como ativo e TM1 como Referência.  

 

Os resultados dos modelos 3 e 4  apresentam maiores diferenças para baixos e altos 

valores de sólidos fixos. Para valores intermediários a diferença é menor entre os valores 

reais e os obtidos com os modelos. O modelo 3, do tipo linear, usa a banda TM4, ativo, e 

TM1, referência. O modelo 4 usa  as bandas TM2, 3 e 4, sendo do tipo linear. 

 

Para os quatro modelos os valores intermediários, mais especificamente os valores relativos 

ao ponto LD5, apresentam grande diferença entre o valor real e os valores obtidos com os 

modelos.  
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Figura 6.6 - Valores reais de sólidos fixos e valores obtidos com os modelos, para o Lago do 

Descoberto. 
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Tabela 6.13 - Valores de Sólidos Fixos para o Lago do Descoberto em 18/02/2001 e valores 

obtidos pelos modelos práticos usando as TMv1,2,3 e 4. 

local Sól. Fixos(g/L) Val.calc.(g/L) dif % Val.calc.(g/L) dif % Val.calc.(g/L) dif % Val calc.(g/L) dif %
LD2 0.001 0.0030 201.9 0.0034 235.1 0.0043 327.8 0.0079 686.6
LD1 0.0012 0.0024 96.2 0.0026 118.4 0.0006 -46.3 0.0035 189.3
LD10 0.0018 0.0028 57.7 0.0032 75.6 0.0012 -34.1 0.0012 -35.4
LD5 0.0022 0.0044 100.7 0.0047 113.4 0.0076 245.5 0.0090 310.4
LD8 0.0026 0.0039 51.2 0.0043 63.6 0.0041 57.4 0.0029 12.3
LD11a 0.0042 0.0062 48.3 0.0061 46.1 0.0078 86.6 0.0128 204.2
LD9 0.0046 0.0064 38.3 0.0062 35.4 0.0103 123.4 0.0161 250.1

erro 0.0007 0.0008 0.0013 0.0007
erro % 7.42 9.11 14.90 7.30

modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4

 

6.3.3 - Verificação dos modelos práticos para Sólidos Voláteis e seus resultados para 

o Lago do Descoberto 

 

Para o parâmetro de qualidade de água sólidos voláteis, foram obtidos apenas dois modelos 

que, de acordo com a Tabela 6.11, não apresentam valores para os parâmetros estatísticos. 

Para o modelo 1,  o coeficiente de determinação é de 0,72, este modelo utiliza a banda 

TM3. No modelo 2 o coeficiente de determinação é igual a 0,69. Este, por sua vez, tem as 

bandas TM3, ativo, e TM1, referência, como base para o modelo do tipo linear com razão 

tipo Z2.  

 

Na Figura 6.7 são apresentados em forma de gráfico de barras os resultados gerados pelos 

modelos. Percebe-se que o modelo 1 acompanha bem os dados reais enquanto os valores 

gerados pelo modelo 2  não são tão próximos aos reais. Na Tabela 6.14 são apresentados 

os valores obtidos por ambos modelos. Também são apresentadas as diferenças entre os 

valores reais e os obtidos. As diferenças para o modelo 1 são menores que as produzidas 

pelo modelo 2. O modelo 1 permite a divisão dos valores em faixas ou classes de qualidade 

da água que são: 

 

• Classe 1:  abaixo de 0,0012 g/L 

• Classe 2:  0,0012 até 0,0015g/L 

• Classe 3:  acima de 0,0015g/L 
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Figura 6.7 - Valores reais de sólidos voláteis e valores obtidos com os modelos, 

 para o Lago do Descoberto 

 

Tabela 6.14 - Valores de Sólidos Voláteis para o Lago do Descoberto em 18/02/2001 e 

valores obtidos pelos modelos práticos usando as TMv1 e 3. 

local Sól. Voláteis (g/L) Val. calc. (g/L) dif % Val. Calc. (g/L) dif %
LD 8 0.0008 0.0008 4.2 0.0008 0.5
LD 1 0.0008 0.0008 -0.9 0.0005 -34.9
LD 5 0.001 0.0010 3.1 0.0009 -10.9
LD 10 0.001 0.0008 -24.5 0.0006 -39.2
LD 2 0.0012 0.0009 -92.5 0.0006 -94.7
LD 9 0.0014 0.0015 9.4 0.0012 -11.4
LD 11 0.0016 0.0019 17.8 0.0012 -24.0

erro 0.00025 0.00026
erro % 13.77 14.50

modelo 1 modelo 2

 

 

6.3.4 - Verificação dos modelos práticos para Turbidez e seus resultados para o Lago 

do Descoberto 

 

Os resultados da aplicação dos modelos aos dados do dia 18/02/2001 são mostrados na 

Figura 6.8 e na Tabela 6.15. Na Figura 6.8 pode-se observar que os resultados obtidos com 

os modelos 1 e 5 estão muito diferentes dos dados reais, apesar de os parâmetros 

estatísticos dos modelos, Tabela 6.11, não serem muito distintos dos outros modelos. O 

modelo 4 apresenta as maiores diferenças para a faixa intermediária de turbidez, ocorrendo 

maior diferença no ponto LD5, o que também ocorre para os outros modelos de Turbidez. O 

modelo 6 apresenta diferença maior que o modelo 4 para todos os dados, não havendo uma 



 110

tendência clara para quais valores as diferenças são maiores.  Os modelos 2 e 3 

apresentam os melhores resultados, permitindo a divisão em classes: 

 

• Classe 1:  abaixo de 6 UNT 

• Classe 2:  6 UNT até 10 UNT 

• Classe 3:  acima de 10 UNT 

 

A divisão em três classes é bastante útil, permitindo a visualização tanto das áreas criticas 

quanto das áreas com menor turbidez. Os modelos 2 e 3 também apresentaram maior 

qualidade nos parâmetros estatísticos, e o modelo 3, apesar de apresentar maior coeficiente 

de determinação, 0,97, não se mostrou mais eficiente  que o modelo 2, o qual tem 

coeficiente de determinação igual a 0,95. Ambos modelos utilizam em sua estrutura as 

bandas TM3, como ativa, e TM1 como referência, além disso ambos os modelos são do tipo 

linear utilizando a razão entre as bandas. 

 

Tabela 6.15 - Valores de Turbidez para o Lago do Descoberto em 18/02/2001 e valores 

obtidos pelos modelos práticos usando as TMv1, 2 e 3. 

local Turbidez (UNT) Val. calc. (UNT) dif% Val. calc. (UNT) dif% Val. calc. (UNT) dif%
LD 1 5.87 7.02 19.6 5.92 0.9 5.49 -6.5
LD 2 6.12 17.72 189.6 7.05 15.3 6.47 5.8
LD 10 6.38 6.98 9.4 6.75 5.8 6.20 -2.9
LD 5 7.42 24.20 226.1 9.43 27.1 8.86 19.4
LD 8 7.48 12.98 73.5 8.61 15.0 7.99 6.8
LD 9 11.5 33.70 193.0 12.74 10.8 12.76 10.9
LD 11 12.7 33.07 160.4 12.52 -1.5 12.47 -1.8

erro 1.19 0.85 0.72
erro% 9.31 6.63 5.64

local Turbidez (UNT) Val. calc. (UNT) dif% Val. calc. (UNT) dif% Val. calc. (UNT) dif%
LD 1 5.87 6.38 8.6 7.27 23.8 8.34 42.0
LD 2 6.12 7.62 24.5 13.20 115.7 9.27 51.5
LD 10 6.38 7.29 14.3 7.13 11.8 8.00 25.4
LD 5 7.42 9.90 33.4 15.84 113.4 10.44 40.7
LD 8 7.48 9.15 22.3 11.05 47.7 8.70 16.3
LD 9 11.5 12.51 8.8 21.80 89.5 14.86 29.2
LD 11 12.7 12.34 -2.8 24.73 94.8 17.97 41.5

erro 1.19 0.93 1.43
erro% 9.32 7.27 11.21

modelo 5 modelo 6

modelo 1 modelo 2 modelo 3

modelo 4
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Figura 6.8 - Valores reais de Turbidez e valores obtidos com os modelos, para o Lago do 

Descoberto 

 

6.3.5 - Verificação dos modelos práticos para transparência Secchi e seus resultados 

para o Lago do Descoberto 

 

O modelo 1 deve ser descartado, visto que apresenta valor de transparência  negativo no 

ponto LD 11. Resultado similar a este não é fisicamente possível, justificando o descarte do 

modelo. O modelo 2, apesar de apresentar valores fisicamente coerentes, estes estão muito 

abaixo dos valores reais, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 6.9. Os 

modelos 3 e 4 apresentam valores próximos aos reais para baixos valores de transparência 

Secchi; para valores acima de 1,25 m os valores obtidos com os modelos são menores que 

os valores reais. Contudo, apesar desta diferença entre os valores reais e os gerados, os 

dois modelos permitem a divisão dos resultados em classes, cujas faixas de valores são: 

 

• Classe 1:  Transparência Secchi abaixo de 1m 

• Classe 2:  Transparência Secchi de 1m até 1,4m 

• Classe 3:  Transparência Secchi acima de1,4m 

 

De acordo com a Tabela 6.11, os modelos para Transparência de disco de Secchi têm em 

sua estrutura os dados relativos à banda TM3. Porém, os modelos 3 e 4 que apresentaram 

melhores resultados utilizam em sua estrutura a razão das bandas TM3 como referência e 

TM1 como banda ativa. Estatisticamente o modelo 4 é superior, visto que apresenta maior 
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coeficiente de determinação, igual a 0,95, maior F calculado, igual a 503,42 , e menor erro 

padrão da estimativa, igual a 3,8% em relação aos valores usados para obter o modelo. 

 

Tabela 6.16 - Valores de Transparência Secchi para o Lago do Descoberto em 18/02/2001 e 

valores obtidos pelos modelos práticos usando as TMv1, 2, 3 e 4. 

local Secchi (m) Val.calc.(m) dif % Val.calc.(m)dif % Val.calc.(m)dif % Val.calc.(m)dif %
LD11 0.8 -0.26 -131.9 0.33 -71.6 0.80 -0.6 0.81 1.26
LD9 0.85 0.31 -63.7 0.37 -74.5 0.78 -8.7 0.79 -6.58
LD5 1.25 1.11 -11.3 0.57 -81.5 1.11 -10.9 1.10 -12.39
LD8 1.25 1.42 14.0 0.92 -26.1 1.23 -1.9 1.20 -3.94
LD2 1.9 1.32 -30.5 0.75 -111.7 1.48 -22.0 1.45 -23.66
LD1 2 1.49 -25.5 1.25 -42.8 1.72 -14.0 1.69 -15.49
LD10 2.1 1.55 -26.2 1.28 -46.7 1.54 -26.6 1.51 -28.11

erro 0.30 1.09 0.19 0.09
erro % 12.60 45 7.79 3.80

modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4
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Figura 6.9 - Valores  reais de Transparência Secchi e valores obtidos com os modelos, para 

o Lago do Descoberto. 
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6.3.6 - Verificação dos modelos práticos para Cor verdadeira e seus resultados para o 

Lago do Descoberto 

 
Para o parâmetro cor verdadeira obteve-se apenas dois modelos com parâmetros 

estatísticos aceitáveis. O modelo 1 apresenta coeficiente de determinação igual a 0,78 e 

para  o modelo 2 o coeficiente é igual a 0,86. Contudo, os dados gerados pelos modelos 

apresentados na Figura 6.10 e na Tabela 6.17 não permitem aplicar o modelo para obter 

dados de qualidade da água. 
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Figura 6.10 - Valores reais de cor verdadeira e valores obtidos com os modelos, para o Lago 

do Descoberto. 

 

Tabela 6.17 - Valores de cor verdadeira para o Lago do Descoberto em 18/02/2001 e 

valores obtidos pelos modelos práticos usando as TMv1, 2 e 3. 

local Cor Verdadeira (uC)Val.calc.(uC) dif% Val.calc.(uC) dif%
LD9 18 13.95 -23 50.13 178
LD8 19 9.48 -50 11.70 -38
LD10 19 8.98 -53 9.30 -51
LD1 21 9.22 -56 9.79 -53
LD5 21 10.74 -49 35.39 69
LD2 22 9.90 -55 20.77 -6
LD11 30 16.21 -46 42.66 42

erro 1.37 0.88
erro% 12.45 10.45

modelo 1 modelo 2
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7 - APLICAÇÃO DOS MODELOS A IMAGEM DO SATÉLITE LANDSAT-5, DISCUSSÃO E 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Utilizando as equações 4.1 e 4.2 apresentadas no item 4.7.3 e os valores de radiância 

máxima (Lmáx), radiância mínima (Lmín) e irradiância solar (E), mostrados na Tabela 7.1, 

faz-se a transformação dos níveis digitais em valores de reflectância aparente. 

Posteriormente é feita a correção atmosférica desses valores, para, finalmente, serem 

utilizados nos modelos de correlação para estimar os valores dos parâmetros de qualidade 

da água. Para a realização dos cálculos acima foi implementada uma rotina em linguagem 

LEGAL, no ambiente do sistema SPRING. 

 

Tabela 7.1 - Valores de radiância máxima (Lmáx), radiância mínima (Lmín) e irradiância 

solar (E) para as diversas bandas multiespectrais das imagens Landsat TM. 

banda Lmáx (mWcm-2sr-1µm-1) Lmín (mWcm-2sr-1µm-1) E (mW.cm-2µm-1) 
1 15,21 -0,15 195,7 
2 29,68 -0,28 182,9 
3 20,43 -0,12 155,7 
4 20,62 -0,15 104,7 
5 2,719 -0,037 21,93 
7 1,438 -0,015 7,452 

 (fonte: Markham e Barker, 1986) 
 

Na Tabela 7.2 são apresentados os dados gerados pelos modelos 14 e 15 para o parâmetro 

Turbidez, utilizando para isto os valores de reflectância obtidos de dados transformados do 

espectrorradiômetro, em TMv. 

 

Tabela 7.2 - Dados gerados pelos modelos 14 e 15 para o parâmetro Turbidez, 

para o Lago Paranoá 

1 23L 190352 8258785 3.19 5.11 2.66 0.63 5.2 4.8 5.0
2 23L 191778 8257542 2.60 3.90 2.02 0.56 4.5 4.1 4.2
3 23L 194355 8255690 2.60 3.75 1.67 0.46 3.0 2.9 3.3
4 23L 195488 8254624 2.28 3.27 1.36 0.40 2.6 2.5 2.8
6 23L 197635 8254324 2.33 3.06 1.25 0.39 2.1 2.1 2.3
7 23L 197922 8256242 2.37 3.27 1.35 0.38 2.4 2.3 3.1
8 23L 194844 8258762 3.10 4.34 2.30 0.46 4.1 3.8 4.6
9 23L 193833 8259268 3.15 4.65 3.31 0.63 8.6 8.8 9.1
11 23L 199492 8252405 2.13 2.74 1.09 0.38 1.9 2.0 2.1
12 23L 198725 8251756 2.06 2.71 1.03 0.33 1.8 1.9 1.9
14 23L 193975 8246738 2.09 2.78 1.10 0.35 2.0 2.1 2.1
15 23L 193018 8245583 2.45 3.30 1.34 0.35 2.2 2.2 2.3
17 23L 191523 8248384 2.46 3.68 1.69 0.43 3.5 3.2 3.3
18 23L 189352 8246550 2.32 3.28 1.87 0.46 4.8 4.5 3.7
19 23L 188731 8246142 1.74 2.44 1.61 0.49 6.5 6.2 5.6

Local GPS                
x (m)

TMv1 
(%)

TMv2 
(%)

TMv3 
(%)

Turbidez (UNT) 
valor real

Turbidez   
(UNT) mod.15

Turbidez   
(UNT) mod.14

TMv4   
(%)

GPS      
y(m)
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Na Tabela 7.3 são apresentados os dados de reflectância para os pontos de coleta de água 

no Lago Paranoá, os dados de reflectância são obtidos aplicando a equação proposta por 

Markham e Barker (1986) apud  Shimabukuro et al (1998), aos níveis digitais da imagem do 

satélite LANDSAT-5. Os dados gerados apresentam o efeito da interferência atmosférica, 

que para os valores utilizados referentes às bandas TM1, TM2, TM3 e TM4 produz aumento 

da reflectância. Comparando os resultados da Tabela 7.3 com os resultados da Tabela 7.2 

onde são apresentados os dados do espectrorradiômetro transformados em TMv, percebe-

se claramente o aumento da reflectância produzido pela atmosfera. A aplicação destes 

dados aos modelos 14 e 15 produz resultados não muito satisfatórios que também são 

apresentados na Tabela 7.3, isso mostra a necessidade de realizar a correção atmosférica.  

 

Tabela 7.3 - Dados gerados pelos modelos 14 e 15 para o parâmetro Turbidez, para o Lago 

Paranoá, utilizando valores de reflectância obtidos da imagem, sem correção 

atmosférica. 

1 23L 190352 8258785 20 15,0 10 3 1,8 1,9 5,0
2 23L 191778 8257542 21 14,0 8 3 1,1 1,4 4,2
3 23L 194355 8255690 20 14,0 8 2 1,2 1,5 3,3
4 23L 195488 8254624 21 14,0 7 2 0,9 1,2 2,8
6 23L 197635 8254324 20 14,0 7 2 1,0 1,3 2,3
7 23L 197922 8256242 21 14,0 8 3 1,1 1,4 3,1
8 23L 194844 8258762 21 16,0 10 3 1,7 1,8 4,6
9 23L 193833 8259268 22 17,0 14 4 3,0 2,8 9,1
11 23L 199492 8252405 19 13,0 7 2 1,1 1,3 2,1
12 23L 198725 8251756 20 14,0 7 3 1,0 1,3 1,9
14 23L 193975 8246738 20 14,0 8 3 1,2 1,5 2,1
15 23L 193018 8245583 21 15,0 8 3 1,1 1,4 2,3
17 23L 191523 8248384 20 14,0 8 3 1,2 1,5 3,3
18 23L 189352 8246550 19 14,0 10 3 2,0 2,1 3,7
19 23L 188731 8246142 20 14,0 10 3 1,8 1,9 5,6

TM2 
(%)

TM3 
(%)

TM4   
(%)

Local GPS               
x (m)

GPS      
y(m)

TM1 
(%)

Turbidez 
(UNT) mod.15

Turbidez 
(UNT) mod.14

Turbidez (UNT) 
valor real

 
 

Utilizando o modelo 6S adaptado, a equação proposta por Markham e Barker (1986) apud 

Shimabukuro et al (1998) e os dados da Tabela 7.1, foram feitas a transformação dos níveis 

digitais em dados de reflectância espectral e a correção atmosférica. Para realizar a 

correção atmosférica assumiu-se que a visibilidade atmosférica no dia era de 30km. Os 

dados de reflectância, após correção atmosférica, usando o programa 6S, são apresentados 

na Tabela 7.4. Comparando esses com os dados da Tabela 7.2 percebe-se que os dados de 

reflectância após correção não estão em conformidade com os da Tabela 7.2. Uma 

justificativa para isto é o fato de não se conhecer corretamente o valor dos parâmetros do 

modelo 6S, foi adotado 30km para visibilidade atmosférica. Além deste problema existe um 

outro, que mesmo possuindo os parâmetros corretos para o 6S adaptado, haveria perda de 
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informação: esta afirmação esta baseada no fato do modelo 6S adaptado armazena os 

resultados utilizando apenas 8bits, isto é como valores inteiros. Os valores de reflectância 

para corpos de água são geralmente números reais muito pequenos, então, o truncamento 

ou arredondamento para um número inteiro pode significar perda de precisão e informação. 

Assim, um modelo de correção atmosférica que gere e armazene valores reais pode 

contribuir para produção de dados mais acurados. 

  

Na aplicação dos dados de reflectância, após correção atmosférica, aos modelos 14 e 15 

não produziram resultados próximos aos reais, como pode ser observado da comparação 

entre a Tabela 7.2 e a Tabela 7.4. Desta forma a avaliação preliminar da possibilidade dos 

modelos permitirem gerar mapas temáticos de qualidade da água ficou prejudicada visto 

que não se garantiu uma correção atmosférica fiel as condições atmosféricas reais. 

 

A realização da correção atmosférica inicialmente considerada uma atividade secundária, 

mostrou ser de grande importância para obtenção dos dados de qualidade da água a partir 

de imagens de satélite. 

 
Tabela 7.4 - Dados gerados pelos modelos 14 e 15 para o parâmetro Turbidez, para o Lago 

Paranoá, utilizando valores de reflectância espectral com correção atmosférica.  

1 23L 190352 8258785 2 5 3 0 18.1 30.3 5.0
2 23L 191778 8257542 1 3 1 0 7.7 7.7 4.2
3 23L 194355 8255690 2 3 1 0 1.8 1.9 3.3
4 23L 195488 8254624 1 3 0 0 0.1 0.5 2.8
6 23L 197635 8254324 2 3 0 0 0.1 0.5 2.3
7 23L 197922 8256242 1 3 1 0 7.7 7.7 3.1
8 23L 194844 8258762 1 6 3 0 65.7 1879.4 4.6
9 23L 193833 8259268 2 7 8 0 100.9 29438.8 9.1

11 23L 199492 8252405 1 2 0 0 0.1 0.5 2.1
12 23L 198725 8251756 2 3 0 0 0.1 0.5 1.9
14 23L 193975 8246738 2 3 1 0 1.8 1.9 2.1
15 23L 193018 8245583 1 5 1 0 7.7 7.7 2.3
17 23L 191523 8248384 2 3 1 0 1.8 1.9 3.3
18 23L 189352 8246550 1 3 3 0 65.7 1879.4 3.7
19 23L 188731 8246142 2 3 3 0 18.1 30.3 5.6

Turbidez (UNT) 
valor real

Turbidez 
(UNT) mod.15

Turbidez 
(UNT) mod.14

Local GPS                
x (m)

GPS      
y(m)

TM1 
(%)

TM2 
(%)

TM3 
(%)

TM4   
(%)
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8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
8.1 - CONCLUSÕES 

 
Para os modelos ideais obtidos a partir da análise dos valores de correlação, em diversas 

faixas do espectro eletromagnético, foram identificados e selecionados os melhores 

intervalos de comprimentos de onda em que ocorrem as maiores correlações, possibilitando, 

assim, utilizar os comprimentos de onda mais sensíveis à variação do parâmetro para o qual 

se deseja obter o modelo.  

 

A utilização da razão entre os valores de reflectância espectral que apresentam maior 

sensibilidade à variação do parâmetro de qualidade da água e os valores que têm baixa 

sensibilidade, tanto para modelos ideais quanto para modelos práticos, permitiu obter 

modelos estatisticamente melhores, produzindo geralmente aumento significativo do 

coeficiente de determinação quando comparado com modelos que não usam as razões. 

 

Vários são os indicativos de que os melhores modelos são obtidos quando a correlação 

entre os dados de qualidade da água para um dado parâmetro e os dados das TMv se 

mantém estáveis, ou seja, os valores de correlação não se alteram muito para os dados 

utilizados para obter os modelos quanto para os dados utilizados para testá-los. 

 

Muitos foram os modelos encontrados para cada parâmetro de qualidade da água. Contudo 

apesar de sua aceitação estatística, o fato de um determinado modelo apresentar-se 

estatisticamente superior não permite afirmar que ele irá produzir dados próximos aos reais. 

Assim sendo, a escolha de um modelo para obtenção de dados bons não deve levar em 

conta apenas o cotejo estatístico dos modelos. Apesar de não indicar o melhor modelo, o 

cotejo estatístico permite a escolha do grupo de modelos que serão testados e assim 

realizar a avaliação dos resultados produzidos por cada modelo.  

 

Para o Lago Paranoá foi escolhido um conjunto de dados referentes a três campanhas para 

obtenção dos modelos e um conjunto de dados referentes a outra data para teste dos 

mesmos. Entretanto, para o parâmetro de qualidade da água, Clorofila-a, as datas 

escolhidas para obter o modelo não contemplam toda faixa de dados. Assim aqueles 

utilizados para teste dos modelos de Clorofila-a possuem valores fora da faixa de dados 

utilizados na regressão. Para os locais que apresentam valores altos de Clorifila-a os 

modelos não produzem dados próximos aos reais. Além de os dados utilizados para obter 

os modelos terem que cobrir toda faixa de variação do parâmetro, alguns dados referentes a 
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pontos de coleta devem ser desconsiderados. Esses dados são referentes aos pontos onde 

um parâmetro produza influência sobre outro, como é o caso do ponto LP9, onde a alta 

concentração de sólidos suspensos totais interfere nos resultados de Clorofila-a. 

 

Os modelos ideais apresentaram os valores máximos do coeficiente de determinação 

próximos aos dos coeficientes de determinação dos modelos práticos. No entanto o valor da 

estatística F calculada para os modelos ideais é significativamente maior, o que indica que 

os modelos ideais são estatisticamente superiores aos modelos práticos. Assim, o uso de 

imagens provenientes de Satélites que possuam bandas mais estreitas que as do satélite 

LANDSAT-5 pode vir a contribuir na obtenção de modelos práticos que permitam gerar 

resultados ainda mais próximos da realidade. 

 

O objetivo principal deste trabalho, a obtenção de modelos que permitam obter dados de 

qualidade da água a partir de imagens de satélite, foi alcançado para os seguintes 

parâmetros: Turbidez, sólidos suspensos totais, transparência de disco de Secchi, para 

ambos os lagos e o para sólidos voláteis para o Lago do Descoberto e sólidos fixos para o 

Lago Paranoá. Um dos modelos práticos que melhores resultados apresentou foi o modelo 

15 para Turbidez para o Lago Paranoá, o qual permite obter dados divididos em 5 faixas de 

qualidade da água. Contudo, face às dificuldades em realizar uma correção atmosférica 

precisa, a aplicação dos modelos aos dados da imagem do satélite não gerou bons 

resultados. 

 

 

8.2 - RECOMENDAÇÕES 

 

Para garantir a qualidade dos dados gerados pelos modelos é necessária a realização de 

mais coletas de dados para teste dos modelos. Para o Lago Paranoá foram feitas três 

campanhas de campo para obter os dados utilizados na regressão e os testes para verificar 

a capacidade de o modelo gerar bons resultados ocorreu apenas para uma data. O teste 

dos modelos utilizando dados de reflectância de outras datas pode permitir maior certeza 

quanto aos dados gerados. 

 

Dentre a literatura especializada quando comparadas outras aplicações de sensoriamento 

remoto, seu uso para obtenção de dados de qualidade de água em lagos ainda tem 

destaque secundário. Para o caso dos lagos da região Centro Oeste do Brasil, poucos são 

os trabalhos sobre qualidade da água utilizando sensoriamento remoto. Assim o uso dessa 

técnica para obter dados relativos à qualidade da água merece maior atenção. 
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Informações de granulometria e tipo de sólidos suspensos e dissolvidos na água podem 

auxiliar na obtenção de modelos mais eficientes e permitir até a comparação de modelos 

para lagos distintos. Nesse sentido, para futuros trabalhos, é recomendada a realização da 

caracterização dos sólidos suspensos. Da mesma forma, o tipo de alga presente na água, 

seu tamanho e seu estado, em colônias ou livres, também podem vir a contribuir para 

melhores resultados. 

 

Na ausência de espectrorradiômetro para realizar a obtenção de dados de reflectância da 

água, outra alternativa de obter tais dados para produzir os modelos de qualidade da água 

seria diretamente de imagens de satélite, ficando para as campanhas de campo apenas as 

coletas de água e obtenção das características atmosféricas. No entanto, nessa 

configuração a correção atmosférica tem papel fundamental, permitindo a utilização de 

dados sem contaminação com os efeitos de espalhamento produzidos pela atmosfera. 

 

Apesar de terem sido obtidos bons modelos tanto para o Lago Paranoá quanto para o Lago 

do Descoberto, deve-se esclarecer que estes modelos não são verdade absoluta, ou seja 

não é possível garantir que os mesmos sempre retornem valores próximos aos reais. Mais 

estudos devem ser realizados para verificar sua eficácia e em que situações tais modelos 

permitem obter dados compatíveis com o reais. 

 

Há de se chamar atenção quanto à aplicação de modelos a lagos para os quais eles não 

foram desenvolvidos. Uma sugestão para futuros trabalhos é a verificação da qualidade dos 

resultados que seriam produzidos em outros Lagos e reservatórios, para quais parâmetros é 

possível um modelo único e para quais condições o mesmo permitiria gerar dados 

confiáveis.  
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Apêndice A - Metodologia para obtenção dos valores de Clorofila  

 

Filtração a vácuo da amostra  

 

Homogeneizar a amostra e transferir a alíquota da mesma para proveta. O volume é variável 

de acordo com a concentração de fitoplancton. 

Filtrar a amostra no filtro de fibra de vidro whatman GF/C 4,5cm, com auxílio de bomba de 

vácuo acoplado ao kitasato munido de acessórios para filtração. 

Armazenar o filtro com a amostra em envelope devidamente identificado, em um frasco com 

tampa contendo sílica-gel e manter no congelador até o dia de análise. 

 

Extração de Clorofila-a  

 

Preparar a solução de clorofórmio e metanol na proporção de 2:1, de preferência em frasco 

âmbar com tampa ou revestir o recipiente com  papel alumínio. Lacrar e homogeneizar bem. 

Transferir 10ml de solução clorofórmio metanol (2:1) em tubo de centrifuga de 15ml, 

revestindo com papel alumínio e com tampa de borracha. 

Colocar o filtro no tubo de centrífuga, com auxílio de uma pinça, tampar e colocá-lo em 

ambiente escuro por 4 horas em temperatura ambiente, para extração de Cl-a. 

Efetuar a leitura no espectrofotômetro em comprimento de onda de 665nm e 750nm. 

 

Cálculo 

Cl-a (µg/L)=  
)).((

).).(.(
λCVa

VsAAK 1000750665 −
     

Onde: 

K é a constante de proporcionalidade em mg.cm/L, derivado de coeficiente de extração 

molar de clorofórmio e metanol, 13,2mg.cm/l. 

A665 é a Absorbância da solução medida em 665nm. 

A750 é a Absorbância da solução medida em 750nm. 

Vs é o volume da solução em ml. 

Va é o volume da amostra filtrada em ml. 

Cλ é o caminho do comprimento de onda através da solução em cm, (cubeta utilizada) 

1000 é resultante de  µg/mg. 
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Apêndice B - Exemplo de arquivo ASCII referente aos dados coletados pelo 

espectrorradiômetro GER 2600, referentes a placa de referência. 

Comprimento de 
onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância (%) Comprimento 
de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância 
(%) 

329.14 3133 3140 100.21  414.01 282107 281206 99.68 
330.69 15968 24270 152  415.37 284493 283668 99.71 
332.24 4633 4751 102.54  416.73 284651 284207 99.84 
333.78 5696 5580 97.96  418.1 280464 279995 99.83 
335.31 6451 6697 103.81  419.46 280722 280121 99.79 
336.83 7836 7875 100.49  420.83 281245 280988 99.91 
338.35 9872 9398 95.2  422.19 282977 282045 99.67 
339.85 11609 11735 101.08  423.56 246198 245671 99.79 
341.35 13101 12860 98.16  424.93 283945 283283 99.77 
342.84 15422 15835 102.68  426.3 284610 283958 99.77 
344.33 17127 17670 103.17  427.67 287423 286641 99.73 
345.81 21039 20612 97.97  429.04 286935 286467 99.84 
347.28 23871 23985 100.48  430.41 295237 294431 99.73 
348.75 27170 26639 98.04  431.78 319252 318549 99.78 
350.21 29083 29378 101.02  433.16 331350 330454 99.73 
351.66 34788 35101 100.9  434.53 339421 338935 99.86 
353.11 37372 37170 99.46  435.91 349872 349266 99.83 
354.56 43420 43462 100.1  437.28 348777 348076 99.8 

356 45370 45312 99.87  438.66 349089 348315 99.78 
357.43 51210 51629 100.82  440.04 357099 356121 99.73 
358.86 56255 55769 99.13  441.43 366645 365860 99.79 
360.28 61623 61661 100.06  442.81 368581 367756 99.78 
361.71 29547 29510 99.87  444.19 371167 370197 99.74 
363.12 54281 35696 65.76  445.58 374365 373638 99.81 
364.53 79952 79846 99.87  446.97 385733 384996 99.81 
365.94 59864 59986 100.2  448.35 393463 392452 99.74 
367.35 66332 66077 99.62  449.74 402863 401839 99.75 
368.75 86678 95442 110.11  451.14 403139 402156 99.76 
370.15 96759 96598 99.83  452.53 401172 400467 99.82 
371.54 99874 99665 99.79  453.92 406930 406189 99.82 
372.94 102398 102286 99.89  455.32 412469 411376 99.73 
374.33 104709 104583 99.88  456.72 415436 414557 99.79 
375.71 108627 108704 100.07  458.12 415633 414572 99.74 
377.1 114189 114070 99.9  459.52 418490 417769 99.83 

378.48 117342 117298 99.96  460.92 421438 420492 99.78 
379.86 116953 116654 99.74  462.32 421260 420587 99.84 
381.24 115170 114671 99.57  463.73 416766 415665 99.74 
382.62 116639 116069 99.51  465.14 416337 415252 99.74 
383.99 120378 120297 99.93  466.55 415750 414772 99.76 
385.36 129397 129506 100.08  467.96 418341 417319 99.76 
386.73 138176 137658 99.63  469.37 420158 419414 99.82 
388.1 146213 146121 99.94  470.78 428745 427607 99.73 

389.47 151376 150977 99.74  472.2 433716 432924 99.82 
390.84 155573 155042 99.66  473.62 437010 435779 99.72 
392.21 160436 159936 99.69  475.03 436878 435669 99.72 
393.57 164964 164774 99.88  476.45 437811 436849 99.78 
394.94 172219 171750 99.73  477.88 439096 438081 99.77 
396.3 189375 189051 99.83  479.3 437977 437105 99.8 

397.66 203502 203020 99.76  480.72 434945 433867 99.75 
399.03 222340 222030 99.86  482.15 430067 429094 99.77 
400.39 239384 239141 99.9  483.58 427296 426471 99.81 
401.75 244211 243643 99.77  485.01 414236 413328 99.78 
403.11 245758 244951 99.67  486.44 425469 424422 99.75 
404.47 203101 202583 99.74  487.87 438853 437974 99.8 
405.83 248085 247578 99.8  489.31 448709 447626 99.76 
407.2 251804 251478 99.87  490.74 445350 444257 99.75 

408.56 257948 257337 99.76  492.18 450098 449462 99.86 
409.92 263079 262449 99.76  493.62 456999 455951 99.77 
411.28 271232 270506 99.73  495.06 456470 455478 99.78 
412.64 278291 277493 99.71  496.5 454767 453655 99.76 
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Apêndice B –Exemplo de arquivo ASCII referente aos dados coletados pelo 
espectrorradiômetro GER 2600, referentes a placa de referência. (continuação) 
Comprimento de 
onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância (%) Comprimento 
de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância 
(%) 

497.94 449203 448141 99.76  586.2 485504 484574 99.81 
499.38 447000 446067 99.79  587.68 482784 481749 99.79 
500.83 441668 440730 99.79  589.17 478164 476933 99.74 
502.28 445814 445049 99.83  590.65 468603 467569 99.78 
503.73 443986 443127 99.81  592.13 476664 475741 99.81 
505.17 447881 446658 99.73  593.61 480378 479285 99.77 
506.63 441822 440702 99.75  595.09 480470 479663 99.83 
508.08 440242 439446 99.82  596.57 480632 479857 99.84 
509.53 439252 438431 99.81  598.06 482380 481497 99.82 
510.99 440595 439943 99.85  599.54 481188 480406 99.84 
512.44 436044 435232 99.81  601.02 480927 480076 99.82 
513.9 435113 434054 99.76  602.5 479165 478361 99.83 

515.36 435816 434915 99.79  603.98 479263 478407 99.82 
516.82 427237 426605 99.85  605.46 481867 480872 99.79 
518.28 442620 441778 99.81  606.93 480403 479549 99.82 
519.74 459855 458724 99.75  608.41 478329 477352 99.8 
521.2 468519 467445 99.77  609.89 475744 475005 99.84 

522.66 471348 470423 99.8  611.37 473951 473015 99.8 
524.13 480279 479183 99.77  612.84 473720 472714 99.79 
525.6 473625 472645 99.79  614.32 472392 471511 99.81 

527.06 467795 467037 99.84  615.8 471182 470213 99.79 
528.53 479908 478804 99.77  617.27 469761 468939 99.82 

530 480220 479291 99.81  618.75 469258 468540 99.85 
531.47 477324 476288 99.78  620.22 473891 472896 99.79 
532.94 468483 467762 99.85  621.7 475876 474982 99.81 
534.41 471098 470152 99.8  623.17 475532 474550 99.79 
535.88 471022 469685 99.72  624.64 471229 470540 99.85 
537.35 464779 464007 99.83  626.11 463404 462469 99.8 
538.83 463110 462140 99.79  627.58 459575 458378 99.74 
540.3 457258 456452 99.82  629.06 463424 462406 99.78 

541.78 460267 459623 99.86  630.53 463847 462913 99.8 
543.25 462851 461775 99.77  632 460684 460008 99.85 
544.73 466493 465612 99.81  633.46 458174 457386 99.83 
546.2 467710 466834 99.81  634.93 456930 455952 99.79 

547.68 469208 468453 99.84  636.4 455586 454671 99.8 
549.16 473811 472847 99.8  637.87 453623 452851 99.83 
550.64 477924 476657 99.73  639.33 453028 452225 99.82 
552.12 482027 481113 99.81  640.8 449828 448979 99.81 
553.59 484919 483599 99.73  642.26 444849 443938 99.8 
555.07 489665 488669 99.8  643.73 441898 441043 99.81 
556.55 488175 487446 99.85  645.19 439551 438910 99.85 
558.04 486323 485348 99.8  646.65 437796 436911 99.8 
559.52 484357 483273 99.78  648.11 435219 434705 99.88 

561 488884 487951 99.81  649.58 434070 433298 99.82 
562.48 489310 488130 99.76  651.04 432521 431800 99.83 
563.96 489753 489074 99.86  652.49 435402 434784 99.86 
565.44 487545 486965 99.88  653.95 439864 439159 99.84 
566.92 484769 483917 99.82  655.41 442872 442121 99.83 
568.41 485915 485093 99.83  656.87 431750 430934 99.81 
569.89 482430 481554 99.82  658.33 418855 418090 99.82 
571.37 478867 478058 99.83  659.78 433512 432754 99.83 
572.86 481682 480476 99.75  661.24 442564 441999 99.87 
574.34 482836 481914 99.81  662.69 450420 449579 99.81 
575.82 479989 478975 99.79  664.15 454449 453642 99.82 
577.3 478950 477688 99.74  665.6 456436 455788 99.86 

578.79 479005 478106 99.81  667.05 459692 458774 99.8 
580.27 480286 479262 99.79  668.5 461158 460662 99.89 
581.75 483765 483055 99.85  669.95 463608 462689 99.8 
583.24 487324 486461 99.82  671.4 464068 463631 99.91 
584.72 488550 487765 99.84  672.85 462444 461884 99.88 
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Apêndice B –Exemplo de arquivo ASCII referente aos dados coletados pelo 
espectrorradiômetro GER 2600, referentes a placa de referência. (continuação) 
Comprimento de 
onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância (%) Comprimento 
de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância 
(%) 

674.3 461224 460693 99.88  759 285429 284952 99.83 
675.75 459640 458799 99.82  760.43 265365 264974 99.85 
677.2 456677 456003 99.85  761.86 268511 268280 99.91 

678.64 453505 452554 99.79  763.3 276923 276839 99.97 
680.09 448627 447914 99.84  764.74 257100 259687 101.01 
681.53 442450 441946 99.89  766.17 319695 319308 99.88 
682.98 436598 436088 99.88  767.61 342761 342594 99.95 
684.42 429872 429188 99.84  769.05 358055 357845 99.94 
685.86 422610 421704 99.79  770.48 367504 366892 99.83 
687.31 412020 411395 99.85  771.92 372670 372681 100 
688.75 393108 392640 99.88  773.36 376481 375834 99.83 
690.19 394429 393991 99.89  774.8 377521 376663 99.77 
691.63 397842 397531 99.92  776.24 377844 377251 99.84 
693.07 403087 402403 99.83  777.68 377135 376617 99.86 
694.51 405560 405021 99.87  779.13 377753 377572 99.95 
695.95 406850 406179 99.83  780.57 378692 378240 99.88 
697.39 410618 409965 99.84  782.01 378741 378263 99.87 
698.83 413294 412456 99.8  783.46 377938 377563 99.9 
700.26 412141 411472 99.84  784.9 378653 378001 99.83 
701.7 410783 410095 99.83  786.35 378064 377685 99.9 

703.14 411089 410573 99.87  787.79 374989 374485 99.87 
704.57 413368 412739 99.85  789.24 373043 372767 99.93 
706.01 416011 415417 99.86  790.69 372138 333577 89.64 
707.44 416366 415959 99.9  792.14 370004 369715 99.92 
708.88 417975 417478 99.88  793.59 319074 318522 99.83 
710.31 418465 417874 99.86  795.04 324304 367862 113.43 
711.75 418936 418315 99.85  796.5 368789 368320 99.87 
713.18 417722 417193 99.87  797.95 368059 367787 99.93 
714.61 414943 414390 99.87  799.41 364194 363767 99.88 
716.05 409498 409046 99.89  800.86 363198 362712 99.87 
717.48 395474 394764 99.82  802.32 360542 360528 100 
718.91 376615 375915 99.81  803.78 356940 356548 99.89 
720.34 370131 369673 99.88  805.24 355201 354656 99.85 
721.78 379667 379322 99.91  806.7 352024 351759 99.92 
723.21 389346 388853 99.87  808.16 345935 345544 99.89 
724.64 382684 382026 99.83  809.62 340246 340051 99.94 
726.07 382263 381732 99.86  811.09 334183 333918 99.92 
727.5 385183 384480 99.82  812.55 322832 322314 99.84 

728.93 385389 384822 99.85  814.02 257676 257606 99.97 
730.36 387016 386418 99.85  815.49 304765 304654 99.96 
731.79 391229 390735 99.87  816.96 303549 303101 99.85 
733.23 399408 398975 99.89  818.43 304570 304360 99.93 
734.66 405554 404901 99.84  819.9 255467 255481 100.01 
736.09 406024 405540 99.88  821.37 303897 303685 99.93 
737.52 406254 405468 99.81  822.85 300849 300665 99.94 
738.95 404902 404798 99.97  824.32 258044 257617 99.83 
740.38 403833 403509 99.92  825.8 259853 259281 99.78 
741.81 402395 401957 99.89  827.28 311452 311165 99.91 
743.24 403121 402374 99.81  828.76 313464 313116 99.89 
744.67 402554 402337 99.95  830.24 316841 316870 100.01 
746.1 400598 400052 99.86  831.72 317506 317447 99.98 

747.53 396600 396104 99.87  833.21 321848 321178 99.79 
748.97 388786 388361 99.89  834.69 327498 327513 100 
750.4 381142 380154 99.74  836.18 330154 330291 100.04 

751.83 374990 374461 99.86  837.67 332591 332622 100.01 
753.26 369523 368673 99.77  839.16 334933 334305 99.81 
754.7 363888 363779 99.97  840.65 335232 334739 99.85 

756.13 357695 357062 99.82  842.14 336019 335178 99.75 
757.56 348040 347519 99.85  843.63 335363 334838 99.84 
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Apêndice B –Exemplo de arquivo ASCII referente aos dados coletados pelo 
espectrorradiômetro GER 2600, referentes a placa de referência. (continuação) 
Comprimento de 
onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância (%) Comprimento 
de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância 
(%) 

845.13 334364 334065 99.91  934.65 29614 30002 101.31 
846.62 333558 333558 100  936.15 21477 62150 289.39 
848.12 330857 330242 99.81  937.66 17207 59691 346.89 
849.62 324411 323821 99.82  939.15 15462 101241 654.77 
851.12 326605 326147 99.86  940.65 23216 24212 104.29 
852.62 320050 319569 99.85  942.14 17155 152709 890.16 
854.13 312862 312772 99.97  943.63 147757 147528 99.85 
855.63 322499 322207 99.91  945.12 140603 140228 99.73 
857.14 323524 323230 99.91  946.6 139553 139264 99.79 
858.64 323267 322765 99.84  948.08 140058 139321 99.47 
860.15 322726 322237 99.85  949.55 142051 141950 99.93 
861.66 320626 320020 99.81  951.03 140509 141951 101.03 
863.17 321106 321356 100.08  952.49 144196 144616 100.29 
864.68 314392 313949 99.86  953.96 144186 143383 99.44 
866.19 306846 306457 99.87  955.42 149136 148480 99.56 
867.71 313847 313670 99.94  956.87 148604 148659 100.04 
869.22 314708 314215 99.84  958.32 155535 154971 99.64 
870.74 316832 316453 99.88  959.77 154954 155527 100.37 
872.25 314781 314861 100.03  961.21 160764 160822 100.04 
873.77 314237 313873 99.88  962.64 167618 166262 99.19 
875.29 314080 313631 99.86  964.07 173524 173704 100.1 
876.81 311600 311497 99.97  965.49 178143 179355 100.68 
878.33 313401 313360 99.99  966.91 185658 186397 100.4 
879.85 309981 309960 99.99  968.32 195955 197763 100.92 
881.37 310029 309734 99.9  969.73 202779 203540 100.38 
882.9 311794 311581 99.93  971.13 205008 206801 100.88 

884.42 309692 309049 99.79  972.52 206707 207557 100.41 
885.94 309349 308849 99.84  973.9 205283 204028 99.39 
887.47 304663 304663 100  975.28 207379 208321 100.45 
888.99 304969 304525 99.85  976.65 210954 213130 101.03 
890.52 301552 301440 99.96  978.01 216203 215787 99.81 
892.05 294783 294126 99.78  979.36 218756 220512 100.8 
893.57 288313 288198 99.96  980.71 225058 225418 100.16 
895.1 277301 276883 99.85  982.05 230572 230426 99.94 

896.63 268547 268122 99.84  983.37 233198 234534 100.57 
898.15 259095 258904 99.93  984.69 238043 238043 100 
899.68 251818 251407 99.84  986 241577 240646 99.61 
901.21 249941 249623 99.87  987.3 242297 244673 100.98 
902.74 250090 249698 99.84  988.59 245086 245897 100.33 
904.26 257607 257214 99.85  989.87 248232 247900 99.87 
905.79 254882 255273 100.15  991.14 247278 249998 101.1 
907.32 247316 247930 100.25  992.4 251227 249911 99.48 
908.85 238440 238095 99.86  993.65 251252 252061 100.32 
910.37 238230 237781 99.81  994.88 252988 253452 100.18 
911.9 240296 239563 99.69  996.1 254867 252580 99.1 

913.42 239079 239544 100.19  997.32 254812 253824 99.61 
914.95 238393 238076 99.87  998.52 253073 252159 99.64 
916.47 238816 238464 99.85  999.7 254758 255712 100.37 
917.99 242041 242180 100.06  1000.88 251552 254723 101.26 
919.51 245473 244817 99.73  1002.04 257254 257140 99.96 
921.03 252600 252717 100.05  1003.18 259076 259785 100.27 
922.55 249171 249081 99.96  1004.32 256413 256781 100.14 
924.07 244788 245410 100.25  1005.44 259785 260681 100.35 
925.59 239141 239589 100.19  1006.54 256374 259972 101.4 
927.1 233490 233325 99.93  1007.63 264418 263443 99.63 

928.62 221359 221257 99.95  1008.7 263061 266407 101.27 
930.13 147287 147005 99.81  1009.76 265320 265320 100 
931.64 125783 125965 100.14  1012.27 -1092 -275 25.15 
933.15 162419 161630 99.51  1026.95 113060 312779 276.65 
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Apêndice B –Exemplo de arquivo ASCII referente aos dados coletados pelo 
espectrorradiômetro GER 2600, referentes a placa de referência. (continuação) 
Comprimento de 
onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância (%) Comprimento 
de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10) 

Radiância do 
Alvo 
(W/cm2/nm/sr. 
10-10)  

Reflectância 
(%) 

1041.59 -77977 -78445 100.6  1850.3 -1092 -2937 268.87 
1056.18 -265624 26722 -10.06  1862.24 -1092 -5806 531.63 
1070.72 -153895 19352 -12.57  1874.14 -1092 -5711 522.94 
1085.22 -1092 -39125 3582.26  1885.99 -1092 -275 25.15 
1099.67 -26765 26926 -100.6  1897.81 -1092 -5414 495.69 
1114.07 -1092 -275 25.15  1909.58 -1092 -5339 488.82 
1128.43 81569 10257 12.57  1921.32 10679 -275 -2.57 
1142.75 -1092 -275 25.15  1933.01 -1092 10453 -957.11 
1157.01 -1092 -18823 1723.48  1944.66 -30521 -275 0.9 
1171.24 -37003 -275 0.74  1956.28 -1092 -10241 937.63 
1185.41 -56410 14187 -25.15  1967.85 -1092 -275 25.15 
1199.55 -1092 -275 25.15  1979.39 -1092 -275 25.15 
1213.63 -1092 -275 25.15  1990.88 -1092 -5506 504.11 
1227.67 -1092 -10844 992.85  2002.33 -1092 5579 -510.78 
1241.67 -1092 -275 25.15  2013.75 -1092 -1431 131.04 
1255.62 -13362 -275 2.06  2025.12 -1092 -275 25.15 
1269.53 -1092 -275 25.15  2036.46 -1092 -5770 528.27 
1283.39 -1092 -6337 580.25  2047.76 -1092 -19964 1827.94 
1297.21 -71635 -12011 16.77  2059.01 -1092 -24611 2253.38 
1310.98 -1092 -14751 1350.62  2070.23 -1092 -11485 1051.55 
1324.71 -23511 -275 1.17  2081.41 -1092 -275 25.15 
1338.39 -1092 -275 25.15  2092.55 -1092 -2888 264.44 
1352.03 -1092 -6181 565.9  2103.65 -1092 -275 25.15 
1365.62 -1092 -275 25.15  2114.71 -1092 -275 25.15 
1379.18 -1092 6442 -589.82  2125.73 -1092 -12891 1180.32 
1392.68 -1092 -275 25.15  2136.71 -1092 -1654 151.45 
1406.14 -1092 11863 -1086.17  2147.66 -1092 -6698 613.29 
1419.56 -1092 -11290 1033.7  2158.57 -1092 -6637 607.7 
1432.94 -1092 -5528 506.19  2169.43 -39112 -275 0.7 
1446.27 -1092 5385 -493.03  2180.26 -1092 6502 -595.36 
1459.56 -10359 -275 2.65  2191.06 -1092 -275 25.15 
1472.8 -10251 -275 2.68  2201.81 14446 -275 -1.9 

1486 -1092 -275 25.15  2212.52 -1092 3679 -336.81 
1499.16 -1092 -5238 479.61  2223.2 -1092 7096 -649.74 
1512.27 69472 -275 -0.4  2233.84 -42209 -275 0.65 
1525.34 -1092 -21627 1980.14  2244.44 -1092 7220 -661.1 
1538.37 -1092 -275 25.15  2255.01 -29749 3741 -12.57 
1551.35 -1092 -275 25.15  2265.53 -30319 -15251 50.3 
1564.3 -1092 5628 -515.26  2276.02 -1092 -8183 749.21 
1577.2 -1092 5540 -507.29  2286.47 -1092 -34986 3203.34 

1590.05 -1092 -275 25.15  2296.89 18156 -275 -1.51 
1602.86 -1092 -275 25.15  2307.26 -34759 -275 0.79 
1615.63 -22148 -275 1.24  2317.6 17247 -8675 -50.3 
1628.36 -1092 -275 25.15  2327.9 -1092 -8206 751.34 
1641.05 -36398 -275 0.75  2338.17 -1092 -275 25.15 
1653.69 -51600 6489 -12.57  2348.4 -16943 17044 -100.6 
1666.29 -1092 -10165 930.71  2358.59 6376807 1615255 25.33 
1678.85 -1092 -275 25.15  2368.74 6461168 1648065 25.51 
1691.37 -1092 -275 25.15  2378.86 6726928 1708525 25.4 
1703.84 -1092 -275 25.15  2388.94 6827400 1712347 25.08 
1716.28 -1092 -275 25.15  2398.98 7596605 1831153 24.1 
1728.67 -1092 -25045 2293.11  2408.99 7406049 1850052 24.98 
1741.02 -1092 8469 -775.44  2418.96 7911835 2057507 26.01 
1753.33 -1092 -275 25.15  2428.9 7312221 1849268 25.29 
1765.59 -17529 -275 1.57  2438.8 8386221 2111950 25.18 
1777.82 -1092 -275 25.15  2448.66 8701268 2199886 25.28 

1790 -1092 -275 25.15  2458.49 9269952 2340669 25.25 
1802.14 -1092 -9608 879.67  2468.28 1011806 2  2501392 24.72 
1814.24 -39754 29994 -75.45  2478.03 9277809 2333368 25.15 
1826.3 -1092 -275 25.15  2487.75 1033315 8  2602091 25.18 

1838.32 -11464 -8649 75.45  2497.44 9727197 2446390 25.15 

 


