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SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS EM UM RESERVATÓRIO URBANO: 

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA POR SENSORIAMENTO 

REMOTO  

Alexandre Flávio Assunção 1 ; Talita Fernanda das Graças Silva 1; Luana Siebra Andrade 1; Lino 

Augusto Sander de Carvalho2  

RESUMO – A avaliação de padrões e tendências da qualidade da água em reservatórios é 

rotineiramente inibida pela falta de dados históricos regulares de monitoramento. Técnicas 

convencionais de monitoramento esbarram na dificuldade de adequada representatividade espacial e 

temporal em razão da extensão dos corpos d’água, da dificuldade de acesso e da limitação de recursos 

financeiros. Esse artigo investigou a possibilidade de se avaliar a dinâmica espacial e temporal dos 

sólidos suspensos totais em um reservatório urbano a partir de imagens provenientes do satélite 

Landsat-8. Os resultados mostraram que dados de reflectância extraídos das imagens têm relação 

quantitativa com a concentração de sólidos suspensos totais medida in situ (coeficiente de Pearson, r 

= 0,62 e o coeficiente de determinação r² = 0,4 para a banda do infravermelho, n = 50). Com os 

devidos cuidados na utilização de informações de reflectância na construção de modelos e suas 

generalizações, o sensoriamento remoto tem potencial para complementar o monitoramento de 

sólidos suspensos totais e contribuir para a compreensão da dinâmica da qualidade da água em 

reservatórios urbanos. 

ABSTRACT– The assessment of trends and patterns in reservoir’s water quality is constantly 

inhibited by the lack of regular historical monitoring data. The extension of reservoirs, the difficult 

accessibility, and the lack of funds normally put limitations on the spatial and temporal representation 

of water quality. This article investigated the possibility of evaluating the spatial and temporal total 

suspended solids dynamics in an urban reservoir. The results showed a correlation between extracted 

reflectance values and total suspended sediments concentration (Pearson's coefficient, r = 0.62 and 

the coefficient of determination r² = 0.4 for the infrared band, n = 50). With the required caution in 

utilizing remote sensing reflectance values to develop and generalize models, remote sensing can 

supplement total suspended solids monitoring and promote understanding of the dynamics in water 

quality in urban reservoirs. 
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INTRODUÇÃO 

A presença de florações de algas e carreamento de sedimentos são problemas ambientais 

recorrentes em sistemas lênticos que trazem impactos como, a emissão de odores, a degradação da 

paisagem e a perda de volume útil (FALCONER, 1999). Para entender os problemas ambientais 

causados, estudos, diagnósticos e modelos utilizam de dados registrados em campanhas tradicionais 

de monitoramento in situ (FURTADO; MONTE-MOR; COUTO, 2021; SILVA et al., 2019). Em 

contraste, existem autores que utilizam estes dados discutindo à importância da adequação da 

representatividade espacial e temporal do monitoramento in situ para a melhor predição de modelos 

(SILVA et al., 2016), para o cálculo do estado trófico da água (LOPES et al., 2020), e para a 

modelagem de impactos da poluição difusa na qualidade da água (SILVA et al., 2019). 

Como complemento, o sensoriamento remoto permite o registro da alteração que as massas 

d’água causam no campo de luz e a modelagem bio-óptica proporciona a inferência da concentração 

de constituintes presentes no meio aquoso, possibilitando o aumento da representatividade espacial e 

temporal de monitoramento da qualidade d’água em sistemas aquáticos (BARBOSA; NOVO; 

MARTINS, 2019; MOBLEY, 1994; MOREL; PRIEUR, 1977). A modelagem bio-óptica utiliza a 

equação de transferência radiativa e tem como fundamento a relação entre as propriedades ópticas 

aparentes (AOPs - apparent optically properties), por exemplo reflectância de sensoriamento remoto 

(Rrs), e as propriedades ópticas inerentes (IOPs - inherent optically properties), por exemplo absorção 

e retroespalhamento (GORDON; BROWN; JACOBS, 1975). A primeira propriedade é afetada pelo 

meio e o comportamento da luz no ambiente e a segunda propriedade influenciada pela concentração 

e composição dos constituintes opticamente ativos (OACs - optically actives constituents) (KIRK, 

2011; MOBLEY, 1994). 

Dois dos principais OACs, as partículas algais (PHY - phytoplancton) e as partículas não 

algais (NAPs – non algae particulate) representam os sólidos suspensos totais (SST) presentes no 

meio aquoso (SAGAN et al., 2020). O PHY, indicado pelo pigmento clorofila-a (Chla) possui alta 

absorção na região do espectro eletromagnético correspondente ao azul (440 nm) e vermelho (670 

nm) (KIRK, 2011). Os NAPs, principalmente representados pelos sedimentos minerais, orgânicos e 

inorgânicos apresentam espectro de absorção como função exponencial no espectro eletromagnético, 

com alta absorção em regiões de λ mais baixos e decréscimo à medida que o λ aumenta.  Entretanto, 

o comportamento espectral de absorção depende da composição orgânica ou inorgânica dos NAPs 

(BARBOSA; NOVO; MARTINS, 2019).  
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Uma das principais AOPs registrada por sensores ópticos, a Rrs, representada pela razão entre 

a radiância emergente da coluna d’água (𝐿𝑤) e a irradiância incidente (𝐸𝑠), permite caracterizar o 

campo de luz subaquático e calcular a radiação que incide e deixa a superfície do corpo d’água 

(MOBLEY, 1999). Cuidados devem ser tomados na mensuração de AOPs com sensores remotos 

devido à baixa relação sinal-ruído (SNR), causada pela alta absorção da radiação pela água, e as 

interferências do meio na resposta espectral d’água causadas, por exemplo, pela interferência 

atmosférica ou a ocorrência de reflexão especular (MOBLEY, 1999).  

A interação complexa entre os constituintes presentes em águas continentais, normalmente 

intensificada pelas ações antrópicas, dificulta a relação entre AOPs e IOPs e potencializa incertezas 

na estimativa de concentrações dos constituintes (OGASHAWARA; MISHRA; GITELSON, 2017). 

Apesar disso, a partir da década de 80, observou-se o avanço na modelagem bio-óptica de águas 

continentais (TOPP et al., 2020), incluindo o monitoramento de corpos hídricos de pequeno porte 

localizados em áreas com pressões antrópicas, como reservatórios urbanos (OLIVETTI et al., 2020). 

Isso se deve a sensores com maiores resoluções (espaciais, espectrais, radiométricas e 

temporais) e aos avanços no emprego de técnicas para a remoção de efeitos perturbadores (correção 

atmosférica, efeitos de adjacência, reflexão especular). Por exemplo. sistemas orbitais com 

abrangência regional normalmente apresentam maior resolução espacial. Dentre os satélites mais 

utilizados, observa-se a relevância da série Landsat (5 ao 9) e o satélite Sentinel-2. Esses fornecem 

imagens gratuitamente com uma resolução espacial, respectivamente, de 30 m e 10 m para maioria 

das bandas de interesse no monitoramento da qualidade da água (GHOLIZADEH; MELESSE; 

REDDI, 2016). Desta forma, este trabalho busca analisar e avaliar a ocorrência de SST em um 

reservatório urbano avaliando sua correlação com imagens e dados de reflectância registrados pelo 

Landsat-8 (L8). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O reservatório urbano a ser estudado trata-se da Lagoa da Pampulha, construída a partir do 

barramento do ribeirão Pampulha, em 1938, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais (Figura 

1a). Inicialmente, a finalidade principal do reservatório era o abastecimento de água, entretanto, a 

partir da década de 1970 a qualidade da água foi degradada severamente. Isso porque na área de 

contribuição do reservatório (98 km²) houve rápida urbanização com poucos instrumentos de controle 
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ambiental, levando ao carreamento de efluentes domésticos, efluentes industriais e sedimentos para 

o reservatório (CBH RIO DAS VELHAS, 2020). Dentre os principais afluentes, observa-se a 

contribuição majoritária (70% da vazão afluente) dos Córregos Ressaca e Sarandi, cujas áreas de 

contribuição localizam-se nos municípios de Contagem e Belo Horizonte (TORRES; PINTO-

COELHO, 2007) (Figura 1b). A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas (IGAM) realizam monitoramento periódico da qualidade da água do reservatório nos 

pontos mostrados na Figura 1c.  

 
Figura 1 – a) Localização da área de estudo no globo terrestre; b) Bacia Hidrográfica da Lagoa da Pampulha e sua 

cobertura do solo; c) Lagoa da Pampulha e seus pontos de monitoramento de qualidade da água. 

Com 200 ha de espelho d’água, aproximadamente 10 milhões de m³ e profundidade máxima 

de 14 m (FURTADO; MONTE-MOR; COUTO, 2021), a Lagoa da Pampulha está localizada em 

clima tropical de altitude com distinção de um período chuvoso com temperaturas quentes (outubro-

março) e outro período seco com temperaturas baixas (abril-setembro) (NUNES; PINTO; 

BAPTISTA, 2018). A temperatura do ar média varia entre 23°C na época do verão para 18°C na 

época do inverno (SILVA et al., 2019). Registros pluviométricos mostram que a precipitação anual 

média para a região é de 1500 mm (NUNES; PINTO; BAPTISTA, 2018).  
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Monitoramento da qualidade da água in situ 

O IGAM possui monitoramento em três pontos com coleta de água superficial: PV230 – Ilha 

dos Amores, PV235 – Igreja São Francisco e PV240 – Vertedouro (IGAM, 2013). Os dados foram 

obtidos por meio do Portal InfoHidro (http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/), entretanto, somente 

os dados posteriores à 2013 estão disponíveis. A PBH possui monitoramento em 7 pontos (P1 – P7) 

com coleta de água superficial e registros desde 2016. Os dados foram obtidos por solicitação direta 

à PBH. De ambas bases, foram utilizadas apenas dados coletados na superfície do reservatório. 

O IGAM realizou o monitoramento de SST com maior frequência entre os anos de 2014 e 

2017 e retomou a realização de coletas trimestrais a partir de 2018, totalizando 180 registros. Os 

dados da PBH possuem frequência mensal. Entretanto, apresentam lacuna de dados de SST para o 

ano de 2018 e o início de monitoramento no P7s a partir de 2019, totalizando 379 registros. No total 

de 559 registros de SST, observa-se valores mínimo de 2,0 mg/L, mediana de 15,7 mg/L e máximo 

de 264,0 mg/L. 

Obtenção das imagens do Landsat-8 

Utilizou-se de AOPs registradas pelo sensor OLI (Optical Land Imager) a bordo do L8. Com 

operação iniciada em 2013, o sensor apresenta resolução espacial de 30 metros, resolução temporal 

de 16 dias, resolução radiométrica de 12 bits e resolução espectral de 9 bandas. Dentre essas, as 

principais utilizadas no monitoramento da qualidade da água são: azul (450 - 510 nm), verde (530 - 

590 nm), vermelho (640 - 670 nm), infravermelho próximo (850 - 880 nm), e infravermelho de ondas 

curtas (1 – 1570 - 1650 nm; 2 – 2110 - 2290 nm) (USGS, 2019). 

As imagens com correção atmosférica Land Surface Reflectance Code (LaSRC) estão 

disponíveis na plataforma Google Earth Engine (GORELICK et al., 2017) e foram consultadas por 

meio da API (Application Program Interface) “earth-engine” elaborada para a linguagem de 

programação Python. 

Análise qualitativa e correlação 

Os dados monitorados in situ de SST registrados por ambas bases foram agrupados por 

estações do ano para cada ano. Para a classificação das estações do ano (n) foram considerados os 

seguintes intervalos: 22/12/n-1 – 21/03/n (verão), 22/03/n – 21/06/n (primavera), 22/06/n – 21/09/n 

(inverno),  22/09/n – 21/03/n (primavera). Para agrupar as concentrações de SST utilizou-se a média 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/
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e foram arbitrados o período de primavera/verão como chuvoso e o período outono/inverno como 

seco. 

Seguindo a mesma classificação, imagens do Landsat-8 entre os anos de 2013 e 2021 

(correspondência com dados monitorados in situ) passaram por filtro de nuvens (método de máscara 

de pixels com presença de nuvens) e de datas (coleção de imagens em determinado período), 

permitindo a operação de cálculo da mediana de todas as bandas das imagens para o período de 

interesse. Com as imagens separadas, aplicou-se a composição de bandas do visível (azul, verde e 

vermelho) para a representação visual.  

Para a análise de correlação, considerou-se imagens datadas com intervalo de +- 2 dias em 

relação ao monitoramento in situ. Este método utilizado por outros autores tem mostrado 

aprimorações na calibração e não altera bruscamente os coeficientes dos modelos (ZHANG et al., 

2021). As imagens potenciais passaram por análise visual, sendo selecionadas apenas imagens sem a 

ocorrência de nuvens ou reflexão especular. Os dados de reflectância foram extraídos por meio do 

cálculo da média de uma janela (3x3 pixels) com coordenada central equivalente ao ponto de 

monitoramento in situ. 

A estimativa da dependência de uma variável em relação a outra foi realizada pelo coeficiente 

de correlação linear de Pearson (r) e o coeficiente de determinação (r²). O primeiro avalia a relação 

linear entre duas variáveis e foi aplicado para a comparação entre os dados de concentração de SST 

e as informações de reflectância registradas pelas principais bandas do Landsat-8. O segundo permite 

explicar a proporção de variação na variável dependente (concentrações de SST) explicada por um 

modelo de regressão linear (ajustado pela variável independente – valores de reflectância na banda 

NIR) (SPERLING; VERBYLA; OLIVEIRA, 2020). As análises supramencionadas foram 

construídas em linguagem de programação Python por meio da utilização das seguintes bibliotecas: 

Pandas (REBACK et al., 2022), Scipy (VIRTANEN et al., 2020), Numpy (HARRIS et al., 2020), 

Seaborn (WASKOM, 2021), Matplotlib (HUNTER, 2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise qualitativa entre concentrações de SST e imagens de satélites 

Com a classificação das concentrações observadas de SST por estações do ano, percebe-se 

que a Lagoa da Pampulha em termos médios apresenta dinâmica complexa da concentração de SST, 
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com a ocorrência de valores de destaque no inverno de 2014 e 2015 e na primavera de 2021 (Figura 

2). 

 
Figura 2 – Concentrações observadas médias de SST por estações e por ano na Lagoa da Pampulha. 

Para os períodos em destaque supramencionados, as imagens que representam os valores 

medianos das reflectâncias mostram que existe a contribuição de sedimentos pelos afluentes (Figura 

3a e 3c). Apesar da imagem referente ao inverno de 2015, Figura 3b, não apresentar coloração 

marrom, essa apresenta tom mais claro com propensão para o verde. Ao observar o dado de SST 

observado in situ para a respectiva época, observa-se no dia 28/06/2015 concentração de SST igual a 

264 (mg/L) e Chla igual a 976 (µg/L), o que permite inferir que a elevada concentração de sólidos é 

influenciada pela floração de algas. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 3 – Imagens representam os valores medianos de reflectância nas composição de bandas do visível, obtidos pelo 

Landsat-8: a) no inverno 2014; b) no inverno 2015; c) na primavera 2021; 

Análise da resposta espectral nos pontos de monitoramento PV230, PV235 e PV240 (Figura 

4) permite observar a ocorrência de picos de reflectância na banda do verde nos períodos investigados 

(inverno/2014, inverno/2015, primavera/2015) reiterando a alta absorção da Chla na banda do azul e 

vermelho (GHOLIZADEH; MELESSE; REDDI, 2016).  

A região do NIR destaca-se com pico de reflectância para o ponto mais a montante (PV230) 

no caso do período do inverno/2014 (Figura 5a). Para os outros períodos, observa-se o pico do NIR 

para os outros pontos (PV 235, PV240) (Figura 5b e 5c). Este comportamento é esperado devido ao 
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aporte de sedimentos pelos afluentes do reservatório (SEIDL et al., 2020) e a dinâmica da produção 

primária do reservatório (SILVA et al., 2019). Elevadas concentrações de SST e Chla remetem às 

IOPs que os NAPs e PHY apresentam para essa banda: alto espalhamento e baixa absorção (KIRK, 

2011). Por isso, diversos autores migram para regiões de λ maiores para a estimativa da concentração 

de SST (GITELSON et al., 2008; NECHAD; RUDDICK; PARK, 2010). 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Figura 4 – Espectros para pontos de monitoramento localizados a montante, meio e jusante do reservatório a) Espectro de 

reflectâncias para imagens do inverno de 2014; b) Espectro de reflectâncias para imagens do inverno de 2015 c) Espectro de 

reflectâncias para imagens da primavera de 2021; 

Nota: A hachura representa o desvio padrão dos valores de refletância observados para cada ponto. 

Análise de correlação entre dados observados e dados provenientes do sensoriamento remoto 

De 183 imagens disponíveis para a região, apenas 13 imagens potenciais apresentaram pares 

de informações (matchups) com as medições in situ de SST. O total de pares formados resultou em 

50 registros. A análise da correlação entre os valores de reflectância e os valores de concentração de 

SST para os pares de dados mostra que há maior correlação linear (r = 0,63) entre os registros de 

reflectância no NIR com as concentrações de SST (Figura 5), conforme já sugerido pela análise 

qualitativa. 

 
Figura 5 – Coeficiente de correlação linear de Pearson entre os dados de reflectância e a concentração de SST 

Por meio da construção de modelo de regressão linear entre a banda do NIR e as concentrações 

de SST observou-se a obtenção de um coeficiente de determinação r² igual a 0,40 e quando utilizado 

o modelo de calibração para a validação da estimativa das informações obteve-se a raiz do erro médio 

quadrático (RMSE) igual a 18,10 (mg/L) e um RMSE normalizado de 64% (Figura 6). Destaca-se 

que nessa abordagem preliminar, há uma fragilidade na generalização do modelo devido à utilização 

dos mesmos dados para a calibração e validação.  
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Figura 6 – Regressão linear entre informações de reflectância no NIR e concentrações observadas de SST: a) Modelo de 

regressão linear; b) Valores estimados a partir do modelo e dados observados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados qualitativos aqui obtidos mostraram que as imagens de satélite permitem 

identificar a presença de sedimentos na superfície do reservatório e fornecem dados espectrais que 

podem ser posteriormente ser correlacionados com registros de qualidade da água para a construção 

de modelos de regressão e estimativas quantitativas acerca das concentrações de SST. 

Os resultados obtidos ainda são preliminares e é necessário cautela na inferência de 

parâmetros de qualidade da água por meio do sensoriamento remoto devido aos fatores intervenientes 

que atrapalham o registro da interação das OACs com as AOPs. Apesar das AOPs e concentração de 

OACs apresentarem potencial relação linear, existem diversos subprocessos presentes na estimativa 

de ambas que agregam erros ao longo do processo. Isso sugere relação mais complexa do que o ajuste 

por meio de métodos lineares.  

Portanto, em etapas futuras modelos de regressão mais complexos serão testados, incluindo 

também a separação dos registros em treinamento e teste para a verificação das métricas estatísticas 

e a criação de um modelo genérico de estimativa quantitativa da concentração de SST para a Lagoa 

da Pampulha. 
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