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RESUMO – O monitoramento da qualidade da água é uma atividade essencial para o controle 

ambiental dos recursos hídricos, sendo a eutrofização uma das principais ameaças às águas interiores. 

Neste contexto, o sensoriamento remoto tem se tornado uma alternativa ao monitoramento, devido à 

ampla faixa de imageamento e alta frequência de aquisição de dados. Assim, o objetivo deste trabalho 

foi modelar empiricamente a clorofila-a (Chl-a) combinando a reflectância de bandas de imagens do 

sensor MSI/Sentinel-2 com dados in situ na lagoa Mirim, RS, Brasil. Os dados de campo foram 

coletados em 15 pontos, concomitante com a passagem do satélite Sentinel-2. Os dados de 

reflectância das bandas do sensor MSI foram correlacionados com os dados de campo. A reflectância 

da banda B2 e a relação entre as bandas B3/B2, B8/B4, B4/B8 e B3/B8 apresentaram correlações 

significativas (p<0,05), sendo utilizadas para a geração do modelo empírico, com um coeficiente de 

correlação (R) igual a 0,80, permitindo a espacialização desse parâmetro. Verificou-se que existe uma 

maior concentração de Chl-a em regiões mais rasas da lagoa. Já em regiões em que há uma maior 

concentração de sólidos suspensos as concentrações de Chl-a foram baixas. 
 

ABSTRACT– Monitoring water quality is an essential activity for environmental control of water 

resources, with eutrophication being a major threat to inland waters. In this context, remote sensing 

has become an alternative to monitoring due to the wide imaging range and high frequency of data 

acquisition. Thus, the objective of this work was to empirically model the chlorophyll-a (Chl-a) by 

combining the image band reflectance of the MSI/Sentinel-2 sensor with in situ data in the Mirim 

Lagoon, Brazil. In situ data were collected in 15 points, concomitant with the passage of the Sentinel-

2 satellite. The reflectance data from the MSI sensor bands were correlated with the field data. The 

reflectance of band B2 and the bands ratio B3/B2, B8/B4, B4/B8 and B3/B8 presented significant 

correlations (p<0.05), being used to generate the empirical model, with a correlation coefficient (R) 

equal to 0.80, allowing the spatialization of this parameter, verifying that there is a greater 

concentration in shallower regions of the lagoon. In regions where there is a higher concentration of 

suspended solids Chl-a concentrations were low. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os recursos hídricos são fundamentais para a manutenção da vida terrestre e dos serviços 

ecossistêmicos (DUDGEON et al., 2006; VÖRÖSMARTY et al., 2010; MARTINS et al., 2017). 

Nesse sentido, as águas interiores representam uma importante fonte desses recursos, fornecendo 

habitats para animais e vegetais, formando componentes essenciais no ciclo global do carbono e 

outros nutrientes (PALMER et al., 2015).  

Uma das principais ameaças às águas interiores é a eutrofização, que ocorre devido à poluição 

pelo excesso de nutrientes na água, que causam o afloramento de algas no corpo hídrico. Estas 

florações de fitoplâncton são comumente medidas em termos de clorofila-a (Chl-a) que, segundo 

Kosten et al. (2012), atua como regulador da taxa de produtividade primária em ecossistemas 

aquáticos, sendo que sua variação temporal e espacial pode afetar a ciclagem biogeoquímica de 

elementos como carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio e enxofre. 

O rápido monitoramento da qualidade da água se tornará mais crítico à medida que as 

necessidades concorrentes de água se intensifiquem. Neste contexto, o sensoriamento remoto óptico 

tem se tornado uma alternativa para auxiliar estudos de águas interiores, como lagos, devido à ampla 

faixa de imageamento e alta frequência de aquisição de dados, além de fornecer dados gratuitos, 

constituindo uma ferramenta de monitoramento contínuo, tendo o potencial de complementar as 

abordagens convencionais de monitoramento in situ (PALMER et al., 2015; FASSONI-ANDRADE 

et al., 2017).  

A Lagoa Mirim, localizada no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, é o principal corpo 

de água da bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo. Possui uma grande importância ambiental, 

econômica e social no contexto regional. Ao Norte, possui ligação direta com o canal São Gonçalo, 

interferindo na dinâmica e qualidade das águas da lagoa, já que o Canal possui diversas lavouras de 

arroz em seu entorno e também é receptor de efluentes brutos de diversos municípios ao seu redor 

(ALBERTONI et al., 2017; CORADI et al., 2009; FIA et al., 2009). A Lagoa Mirim também possui 

diversas áreas agrícolas em seu entorno, fato que aumenta consideravelmente o aporte de nutrientes 

no manancial, sendo que nos períodos de baixa pluviosidade é comum encontrar acúmulos de algas 

em pontos específicos (FERNANDES et al., 2007).  

A extensão da Lagoa Mirim favorece a utilização de dados de sensoriamento remoto para 

estudos de qualidade de água. Aliado ao fato de a Lagoa Mirim sofrer um significativo aporte de 

nutrientes, este trabalho buscou avaliar a relação dos dados de reflectância de imagens de satélite com 

parâmetros de qualidade de água na lagoa, em particular a Chl-a, a fim de gerar um modelo empírico 

que permita a estimativa indireta desses parâmetros, com a finalidade de facilitar a avaliação da 

qualidade de água da lagoa, servindo como ferramenta auxiliar ao monitoramento em campo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Levantamento de Dados em Campo e Análises Laboratoriais 

A coleta dos dados em campo foi realizada no dia 16 de outubro de 2018. A aquisição da 

imagem de satélite foi realizada às 13h32min-GTM do dia 15/10/2018, não ultrapassando 27 horas 

de intervalo entre a aquisição da imagem e os dados em campo. De acordo com Kutser (2012), um 

intervalo de 3 dias ainda representa resultados tão bons como se as coletas fossem realizadas no 

mesmo dia da passagem do satélite. Além disso, observou-se empiricamente que a velocidade média 

do vento se manteve relativamente baixa durante o período de coleta, de aproximadamente 13,5   

km.h-1 (AGROMET, 2018), o que diminui a variabilidade da concentração do constituinte desde a 

aquisição da imagem. 

Foram amostrados quinze pontos distribuídos espacialmente na porção norte da Lagoa Mirim 

(Figura 1). As coordenadas dos pontos foram medidas através de um GPS de navegação GARMIN 

modelo GPSmap 60CSx. Coletou-se 1 litro de água superficial a uma profundidade de 0,30m, 

acondicionadas em vidro âmbar para evitar contato com a luz solar e mantidas sob refrigeração. As 

amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Águas do Curso de Engenharia Química do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense/IFSul – Campus Pelotas, onde 

foram analisadas conforme metodologia descrita em APHA (2005), seguindo o Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, através do método espectrofotométrico para 

determinação de Chl-a no fitoplâncton. 

 

 

Figura 1- Mapa de Localização da Lagoa Mirim e dos pontos coletados. 
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2.2 Dados MSI/Sentinel-2 

A imagem utilizada do sensor MSI a bordo do satélite Sentinel-2 foi adquirida em 15 de outubro 

de 2018. Os dados foram disponibilizados gratuitamente pela Agência Espacial Europeia (ESA), 

através do link < https://scihub.copernicus.eu/ >. O produto disponibilizado pela ESA é o Level-1C, 

que fornece informações de reflectância do topo da atmosfera (TOA reflectance). Para análise de 

COA, foi necessário realizar a correção atmosférica das imagens, transformando as informações em 

reflectância de superfície (BOA reflectance). A correção atmosférica foi realizada pelo aplicativo 

Sen2Cor, disponível pelo software SNAP (Sentinel Application Platform), desenvolvido 

especialmente para o processamento e análise dos produtos da missão Sentinel. O Sen2Cor é um 

processador cujo principal objetivo é corrigir os produtos Level-1C que são disponibilizados em 

reflectância TOA a partir dos efeitos da atmosfera a fim de fornecer um produto Level-2A, em 

reflectância BOA. Os valores de BOA são codificados em JPEG2000 com o valor de quantificação 

de 10.000; dessa forma um fator de 1/10.000 foi aplicado às imagens após o processo de correção 

com o objetivo de recuperar valores de refletância de superfície física (MAIN-KNOR et al., 2017). 

 

2.3 Estimativa da distribuição espacial de clorofila-a 

Primeiramente, as reflectâncias das bandas do sensor MSI/Sentinel-2 em cada pixel 

correspondente ao ponto de coleta in situ foram selecionadas no software ArcGis 10.5. Estes dados 

de reflectância foram verificados quanto à normalidade através do teste não paramétrico de 

Kolmogorov Smirnov (K-S). Após verificar a normalidade dos dados, foi utilizando o coeficiente de 

correlação de Pearson (R) para verificar as correlações significativas (p<0,05).  

A partir das correlações significativas dos dados in situ de Chl-a com a reflectância das 

diferentes bandas foram estabelecidos modelos empíricos utilizando regressão múltipla. Para avaliar 

o desempenho dos modelos gerados, foram utilizados o coeficiente de determinação ajustado (R² 

ajustado), o erro padrão de estimação (Erro) e o Teste-F de significância (p<0,05), o qual avalia a 

relação entre as variáveis dependentes (FASSONI-ANDRADE et al., 2017). Além disso, também 

foram utilizadas as estatísticas da raiz quadrada do quadrado médio do erro (RQME) e o erro absoluto 

médio (EAM),  

Na análise de regressão múltipla, foi utilizado o método “inserir” para a inclusão das variáveis 

independentes no modelo. O modelo final selecionado foi baseado na melhor combinação dos 

parâmetros estatísticos e menores erros. Todas as análises estatísticas, assim como o estabelecimento 

dos modelos por regressão, foram realizadas por meio do pacote R Commander do software R® (R 

Core Team, 2018; FOX; BOUCHET-VALAT, 2018; FOX, 2017; FOX, 2005). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estatística descritiva dos dados de Chl-a analisados nos 15 pontos amostrais da Lagoa Mirim 

está apresentada na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Estatística Descritiva dos dados de Chl-a (µg.L-1) na Lagoa Mirim 

Média Mínimo Mediana Máximo Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

16,32 3,56 11,57 56,07 13,48 0,83 

 

Observa-se a partir da tabela 1 que as concentrações de clorofila-a na Lagoa variaram 

consideravelmente entre os pontos amostrados, conforme observa-se pelo coeficiente de variação 

calculado, de 0,83, apresentando sua concentração mínima no ponto 14, de 3,56 µg.L-1, e máxima no 

ponto 3, igual a 56,07 µg.L-1. Essa variação na concentração pode ser explicada em função da 

determinação dos pontos de coleta, a qual resultou em concentrações distintas devido às diferentes 

características do entorno de cada ponto coletado. No geral, foram valores altos, mas ainda dentro da 

faixa exigida pela Resolução CONAMA 357/2005, que aceita para lagos de classe 2 no máximo 30 

µg.L-1, valor excedido somente em dois pontos (3 e 4). Fassoni-Andrade et al. (2017) encontraram 

baixos valores de Chl-a no período do inverno para a Lagoa dos Patos, sendo em média igual a 2,93 

µg.L-1. 

A fim de analisar a correlação entre os dados in situ de Chl-a com as reflectâncias das bandas e 

razão entre bandas, primeiramente foi necessário verificar a normalidade dos dados. A tabela 2 

apresenta os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov para os dados de Chl-a e reflectância e razão 

entre bandas.   

 

Tabela 2 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para os dados de Chl-a e reflectância e razões de bandas do 

MSI/Sentinel-2 

 Chl-a B2 B3 B4 B8 B3/B2 B2/B3 B8/B4 B4/B8 B8/B3 B3/B8 

Estatística 

do teste 
0,23 0,14 0,11 0,09 0,49 0,23 0,24 0,17 0,18 0,14 0,12 

Significância 

p-valor 
0,03* 0,20* 0,20* 0,20* 0,00 0,03* 0,02 0,20* 0,20* 0,20* 0,20* 

* Aceita a hipótese nula (H0), a qual é válida a distribuição normal (p>0,025) 

 

Observa-se na tabela 2 que foram analisadas as bandas B2, B3, B4 e B8, e as razões entre as 

bandas B3/B2, B2/B3, B8/B4, B4/B8, B8/B3 e B3/B8 do satélite Sentinel-2. As bandas espectrais 
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localizadas nas regiões do azul (B2), verde (B3), vermelho (B4) ou infravermelho próxima (IVP) 

(B8) do espectro de refletância podem ser usadas de várias maneiras para detectar a proliferação de 

algas (BLONDEAU-PATISSIER et al., 2014). Dessa forma, essas bandas e as suas razões foram 

escolhidas neste estudo com base em outros estudos de literatura na mesma área (FASSONI-

ANDRADE et al., 2017; GILERSON et al., 2010; MOSES et al., 2009; WATANABE et al., 2015).  

Sendo assim, observa-se que as variáveis que apresentaram distribuição normal (p>0,025) 

foram, além dos dados de Chl-a, a reflectância nas bandas B2, B3 e B4, e as razões de bandas B3/B2, 

B8/B4, B4/B8, B8/B3 e B3/B8. Desta forma, estes foram correlacionados com os dados de campo 

através do coeficiente de correlação de Pearson (R). A tabela 3 apresenta as correlações entre os dados 

de Chl-a coletados in situ na Lagoa Mirim e a reflectância das bandas espectrais. 

 

Tabela 3 – Coeficiente de correlação de Pearson entre os dados de Chl-a analisados na Lagoa Mirim e a 

reflectância das bandas espectrais 

Parâmetro Banda Coeficiente de Correlação de Pearson 

Chl-a (µg.L-1) 

B2 0,61* 

B3 0,29 

B4 0,47 

B3/B2 -0,75* 

B8/B4 0,56* 

B4/B8 -0,54* 

B8/B3 0,51 

B3/B8 -0,52* 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

Neste estudo, os dados de campo de Chl-a apresentaram uma correlação significativa (p<0,05) 

com a banda do azul (B2), comprimento de onda em que ocorre uma alta absorção desse componente, 

obtendo-se R = 0,61. Tebbs, Remedios e Harper (2013), utilizando imagens do sensor Landsat ETM+, 

também encontraram uma correlação razoável com a banda do azul (R=0,40), uma alta correlação na 

região do IVP (R=0,92) e moderada correlação também com a banda do verde (R=0,58).  

As razões entre bandas são utilizadas com a finalidade de gerar uma maior amplitude no efeito 

da Chl-a. Algoritmos de recuperação de clorofila para águas eutróficas turvas frequentemente 

utilizam bandas nos comprimentos de onda do vermelho e IVP, capturando o limite da reflectância 

do vermelho, que está associado com a proliferação de algas de superfície densa (GILERSON et al., 

2010; GOWER et al., 2008). A razão entre as bandas B4 (vermelho) e B8 (IVP) apresentou uma 

correlação significativa com as concentrações de Chl-a (B4/B8=-0,54 e B8/B4=0,56). Tebbs, 

Remedios e Harper (2013) avaliaram que razão de bandas que deu a melhor correlação com o Chl-a 

in situ foi a razão do IVP com a banda do vermelho, com o R de 0,90. 
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Uma correlação significativa (R=-0,52) também foi encontrada entre a Chl-a e a razão das 

bandas verde e IVP (B3/B8), comprimentos de onda em que a Chl-a possui alta reflectância. A razão 

entre B3 (verde) e a B2 (azul) apresentou a maior correlação significativa com a Chl-a (R=-0,75). 

Esta razão realça as diferenças entre as duas bandas, o que aumenta a sensibilidade à Chl-a e diminui 

a dos sólidos suspensos, já que a Chl-a possui uma região de absorção no comprimento de onda do 

azul e um máximo de reflectância no verde (YACOBI et al., 2011).  

Fassoni-Andrade et al. (2017) encontraram uma correlação de 0,86 entre os dados de Chl-a e a 

relação B3/B2 utilizando dados do sensor OLI/Landsat-8 para a Lagoa dos Patos. Brezonik, Menken 

e Bauer (2009) analisaram a correlação de dados do sensor TM/Lansat-5 com dados de Chl-a em um 

lago no norte dos EUA, encontrando que os melhores ajustes foram para as bandas 2 (R=0,76) e 3 

(R=0,73). 

A partir das correlações significativas obtidas na tabela 3, a análise de regressão de múltiplas 

variáveis foi utilizada para estabelecer um modelo empírico de estimativa da Chl-a na Lagoa Mirim. 

A estatística das regressões da estimativa de Chl-a é apresentada na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Estatística dos modelos de estimativa de Chl-a 

Estimati-

va 
Modelo 

Variáveis 

Independentes 
R R² 

R² 

ajustado 
Erro* 

p-valor 

(Teste-

F) 

RQME* EAM* 

Chl-a* 

1 

B2, B3/B2, 

B8/B4, 

B4/B8, B3/B8 

0,82 0,67 0,49 9,66 0,04 7,84 0,40 

2 
B2, B3/B2, 

B4/B8, B3/B8 
0,81 0,65 0,51 9,47 0,02 7,79 0,13 

3 
B2, B3/B2, 

B4/B8 
0,80 0,65 0,55 9,03 0,008 7,80 0,14 

*Unidade das variáveis em µg.L-1 

 

Combinaram-se diferentes variáveis independentes (reflectância e razões entre bandas do 

sensor MSI/Sentinel-2) para escolha do melhor modelo de predição. Todas as diferentes combinações 

obtiveram um coeficiente de Pearson (R) alto, mostrando que existe uma correlação forte entre a 

variável dependente e as variáveis independentes, demonstrando que os modelos são eficientes na 

predição da clorofila-a a partir das variáveis independentes selecionadas.  

Comparando os 3 modelos gerados, o modelo 2 apresentou os menores valores de RQME e 

EAM. Esse modelo, apesar de não apresentar o maior R² ajustado, foi escolhido por apresentar um R 

e um R² satisfatórios, e numa análise geral apresenta os menores erros. Além disso, optou-se por esse 

modelo também pelo fato de ele excluir a razão das bandas B8/B4, sendo que já é utilizada a razão 
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B4/B8. Assim, verifica-se que não há muita modificação no resultado final do modelo. Dessa forma, 

o modelo para a estimativa da Chl-a na Lagoa Mirim é apresentado na equação 1. 

𝐶ℎ𝑙 − 𝑎(µ𝑔. 𝐿−1) = 242,19 + 286,28. (𝐵2) − 158,22. (
𝐵3

𝐵2
) − 12,85. (

𝐵4

𝐵8
) − 4,21. (

𝐵3

𝐵8
)        (1) 

 

A partir do modelo empírico gerado para a estimativa de Chl-a na Lagoa Mirim (Equação 1), 

realizou-se o mapeamento desse parâmetro para a área de estudo (Figura 2). 

 

Figura 2- Mapeamento da concentração de clorofila-a (µg.L-1) na Lagoa Mirim/RS. Círculos amarelos representam 

maiores concentrações e círculos vermelhos menores. 

 

Observa-se na figura 2 que o modelo foi satisfatório na predição de Chl-a para a Lagoa Mirim. 

No extremo norte e na margem inferior esquerda (círculos vermelhos) a concentração de Chl-a é 

baixa, região onde encontra-se uma maior concentração de sólidos em suspensão na lagoa. Os círculos 

amarelos demonstram altas concentrações de Chl-a na lagoa, variando de 15 a 40 µg.L-1, que podem 

ser explicados por representarem regiões mais rasas (em média 3m de profundidade), o que confere 

a esses locais uma menor circulação de água, aumentando a produtividade primaria 

(BAUMGARTEN et al., 1995). A concentração mas alta predita pelo modelo foi de 153,2 µg.L-1, 

valor muito acima da concentração máxima encontrada in situ (56,07 µg.L-1). Analisando a 
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concentração em cada pixel, observou-se que esse valor se refere a apenas um pixel da imagem, com 

os demais valores encontrando-se dentro da média observada nos dados em campo, sendo o valor 

médio predito pelo modelo de 17,34 µg.L-1 e o valor médio dos dados de campo de 16,32 µg.L-1. 

 

4 CONCLUSÃO 

A partir de dados de Chl-a medidos in situ e dados de reflectância de diferentes bandas 

espectrais do sensor MSI a bordo do satélite Sentinel-2 foi possível gerar um modelo empírico para 

estimativa da concentração de clorofila-a (Chl-a) para a região norte da Lagoa Mirim/RS. O 

desempenho do modelo gerado foi satisfatório, o que permite a espacialização desses parâmetros por 

toda a extensão estudada. 
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