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RESUMO – O Sistema Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba vem sofrendo grandes impactos 

negativos causados pela ocupação da área em seu entorno e ausência de saneamento. Tais aspectos 

contribuem com o aumento das concentrações de nutrientes no sistema que implica em um aumento 

da produção primária, o que pode levar a um processo de eutrofização e a maior frequência de 

florações de algas. A avaliação do estado trófico pode ser realizada através do monitoramento 

contínuo da concentração de clorofila-a (pigmento verde presente nas algas). Uma das técnicas que 

vem substituindo o monitoramento tradicional é a utilização de sensores in situ e a bordo de satélites 

para obtenção de propriedades radiométricas para estimar a concentração de clorofila-a em corpos 

d’água. O objetivo deste trabalho é avaliar a performance de novos modelos de estimativa de 

clorofila-a baseado em dados de reflectância de sensoriamento remoto medidos in situ. Os resultados 

indicam que os modelos NIR-Red propostos neste trabalho são ferramentas promissoras para estimar 

a concentração de clorofila-a em campo. 
 

ABSTRACT – The Mundaú-Manguaba Estuarine-Lagoon System has been suffering large negative 

impacts caused by the occupation surrounding the system and due to absence of sanitation. These 

aspects contribute to the increase of nutrient concentrations in the system, which implies an increase 

in primary production, leading to a process of eutrophication and an increase of the occurrence of 

algal blooms. The evaluation of the trophic state may be performed considering a long-term 

monitoring the concentration of chlorophyll-a (green pigment present in algae). A promising 

technique that may replace the traditional monitoring is the use of sensors in situ and aboard satellites 

to obtain radiometric properties to estimate the concentration of chlorophyll-a in water bodies. The 

aim of this work is to evaluate the performance of new models to retrieve chlorophyll-a based on 

measurement of remote sensing reflectance in situ. The results indicated that the NIR-Red models 

proposed in this work are promising tools to estimate the concentration of chlorophyll-a in the system. 

 

Palavras-Chave – Estuário, Modelos bio-ópticos, Eutrofização. 

 
INTRODUÇÃO 

Os estuários são ambientes intermediários entre foz de água continental e água oceânica 

(Miranda et al. 2002) de grande importância socioeconômica e ambiental por conter características 

singulares (Salinidade, hidrodinâmica, geomorfologia) que propiciam um ambiente adequado para 
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diversas espécies aquáticas. Por causa desses aspectos, esse habitat é bastante suscetível aos efeitos 

antrópicos e vem sofrendo significativos impactos principalmente através do lançamento de esgotos 

domésticos (Tundisi, 2008) prejudicando toda a diversidade do meio, através da introdução de 

nutrientes como Nitrogênio e Fósforo, que frequentemente são associados às causas da eutrofização 

de corpos aquáticos (Paerl et al. 2007; Rebalaias, 2007; Dzialowski et al. 2005). Este fenômeno é 

caracterizado pela proliferação de algas através do excesso de nutrientes e consumo de oxigênio do 

meio diminuindo a disponibilidade deste elemento para as demais espécies. 

As algas (fitoplâncton) são microorganismos que realizam fotossíntese condicionado a 

disponibilide de luz, temperatura e nutrientes. A clorofila-a é o pigmento verde do fitoplâncton, sendo 

fortemente utilizada como indicador de eutrofização em ecossistemas aquáticos (Pearl et al. 2007). 

Assim, sua quantificação é imprescindível para o monitoramento do nível trófico desses ambientes. 

Para desenvolver um monitoramento eficiente é necessário que os pontos de coletas, bem como 

a frequência das mesmas sejam representativos do sistema como um todo (Bukata, 2013), o que 

implica grandes investimentos. Com base neste aspecto, uma abordagem bastante explorada se baseia 

na estimativa remota de clorofila-a utilizando sensores a bordo de satélites. Esta metodologia é 

fundamentada no uso de modelos matemáticos que relacionam propriedades ópticas com a 

concentração de clorofila-a, denominados modelos bio-ópticos (Zeng et al. 2016; Moses et al. 2012; 

Gitelson et al. 2009).  

Modelos que utilizam a razão entre as reflectâncias de sensoriamento remoto na região do 

infravermelho próximo (NIR) e vermelho (Red) são bastante utilizados para águas turvas por causa 

da pequena absorção do CDOM e sólidos suspensos em seus intervalos de comprimento de onda 

(Moses et al. 2012; Gurlin et al. 2011; Gons, 1999; e Odermatt et al. 2012). Essas bandas incluem o 

comprimento de onda onde ocorre a máxima absorção de clorofila-a (mínima reflectância) (Gitelson. 

1992; Han et al. 1994). 

Lins et al. (2017) realizaram a calibração e validação de quatro modelos NIR-Red semi-

empíricos utilizando dados radiométricos medidos in situ no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-

Manguaba, considerando a faixa espectral de 350 a 721 nm. Devido ao limite operacional do 

equipamento, este estudo recomendou a utilização de sensores de faixa espectral mais ampla, 

medindo a Reflectância de Sensoriamento Remoto (Rsr) em toda a região do NIR para a formulação 

de modelos NIR-Red com estimativas mais precisas da concentração de clorofila-a. Desta forma, o 

objetivo deste estudo foi avaliar a performance de novos modelos de estimativa de clorofila-a baseado 

em dados de reflectância de sensoriamento remoto medidos in situ, considerando uma faixa espectral 

de 320 a 950 nm. 
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METODOLOGIA 

Área de Estudo 

O Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) está localizado entre as entre 

as latitudes 9°35’S e 9°47’S e longitudes 35°44’W e 35°58’W (Figura 1). A laguna Manguaba tem 

profundidade média de 3 m e possui 42 km² de extensão, abrangendo os municípios de Pilar e 

Marechal Deodoro. A laguna Manguaba recebe uma descarga fluvial média anual de 28 m³/s das 

bacias dos rios Paraíba do meio e Sumaúma. A laguna Mundaú tem profundidade média de 1,5 m e 

possui uma área de 27 km², recendo uma descarga anual média de 35 m³/s da bacia do rio Mundaú 

(LINS et al. 2013). Os municípios de Maceió, Coqueiro seco, Satuba, Santa Luzia do Norte e Rio 

Largo estão no entorno da Laguna Mundaú. As duas lagunas possuem Temperatura média anual de 

25°C (LINS et al. 2013 apud OLIVEIRA et al. 1993) e são unidas por canais na parte inferior 

abrangendo uma área de 12 km² (Fragoso e Souza, 2003). 

 

Figura 1 - Sistema Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) 

Dados Coletados In Situ 

Para obter representatividade da área de estudo foram feitas coletas em 34 pontos bem 

distribuídos espacialmente ao longo do sistema. Em cada ponto foram realizadas medições 

radiométricas, para determinação da reflectância (Rsr), e coleta de água para análise de clorofila-a e 

Sólidos Suspensos Totais (SST) em laboratório.  

As medições radiométricas foram realizadas através da utilização de Sensores TriOs RAMSES 

(sendo um de irradiância e dois de radiância), operando numa faixa espectral de 320 a 950 nm, 

apoiados sobre um eixo vertical de alumínio, com ângulos de posicionamento (Figura 2) relacionados 
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ao azimute e ao Zênite. Um dos sensores de radiância é apontado na direção de 𝜃𝑣 de 30º e o outro 

sensor é direcionado para o ângulo 𝜃𝑣 de 150° em relação ao nadir. Os dois sensores que medem 

radiância foram colocados a uma direção 𝜑𝑣 de 45° em relação ao azimute. Tais posições são 

importantes para atenuação de efeitos causados pela sombra da embarcação e principalmente para 

eliminar a maior parte dos impactos causados pela luz solar direta (LE et al 2009). O sensor de 

irradiância foi instalado na direção vertical, normal a superfície da água. Outros aspectos importantes 

para as medições em campo tais como condições climáticas (poucas nuvens) e posicionamento do sensor 

em relação a embarcação, foram adotados com base no protocolo da NASA (Mueller e Fargion et al. 

2003). 

 

Figura 2 - Esquema das posições dos Sensores durante as medições 

  

Para o cálculo da Rsr (Mobley, 1999), foi utilizada a equação 1; onde Ed é a irradiância que 

atinge a superfície aquática e pode ser medida diretamente; 𝐿𝑤 representa a radiância que passa pela 

massa líquida e atravessa a superfície, atingindo o radiômetro e não pode ser medida diretamente. A 

parte captada pelo radiômetro apontado para a superfície da água (𝐿𝑡) também é composta por uma 

parcela proveniente da irradiação do céu (𝐿𝑠) (Equação 2) refletida nesta direção por causa da ação 

do vento que provoca ondas na superfície da água. A reflexão de 𝐿𝑠 na superfície da água é chamada 

𝐿𝑟. As radiâncias 𝐿𝑟 e 𝐿𝑠 são relacionadas através de um coeficiente de proporcionalidade ρ 

(Equação 3). 

𝑅 =  
𝐿𝑤

𝐸𝑑
 (1) 

𝐿𝑡 =  𝐿𝑤 +  𝐿𝑟 (2) 

𝐿𝑟 =  𝜌𝐿𝑠 (3) 
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O coeficiente ρ depende da distribuição da radiação incidente proveniente do céu, da velocidade 

do vento e das propriedades de dispersão e absorção da água. É comum adotar para 𝜌 o valor de 0,028 

quando a velocidade do vento é menor que 5 m/s, céu se apresenta limpo (poucas nuvens) e a 

geometria de visualização de sensores corresponde à utilizada neste estudo.  

As amostras de água foram coletadas em garrafas de polietileno branca com volumes de 2 litros 

e armazenadas em caixa térmica logo após a coleta. Num período de no máximo 12 horas depois da 

coleta, as amostras, foram filtradas com o auxílio de uma membrana de fibra de vidro Whatman GF/F 

com diâmetro de poros de 0,45μm e protegidas com papel alumínio. As análises de clorofila foram 

realizadas com o material retido no filtro, extraído com acetona 90 %. Durante as análises foram 

seguidas as recomendações dadas pela Baltic Marine Biologists (1979) utilizando o método 

espectofotômetrico e valendo-se da Equação de Lorenzen (1967) para obter valores de clorofila-a.  

Também foram retiradas amostras para análises de SST, calculado através da diferença de peso 

do filtrado antes e depois de ser inserido na estufa em temperatura de 103° a 105° até o peso se manter 

constante. Os valores de SST são medidos para ter conhecimento sobre seus impactos na Rsr. 

 

Calibração de modelos NIR-Red 

Os valores de concentração de clorofila-a encontrados através das análises de laboratório foram 

comparadas com a clorofila-a obtida através de modelos baseados na razão entre a Rsr na faixa do 

infravermelho próximo (NIR) e a Rsr na faixa do vermelho (Red), as quais foram obtidas em campo. 

Foram avaliados dois modelos NIR-Red nesta etapa: o modelo NIR-Red de duas bandas e o modelo 

NIR-Red de três bandas. 

 

Modelo NIR-Red de duas bandas 

Nas bandas do vermelho (Red) e infravermelho próximo (NIR) os pigmentos do fitoplâncton 

tem picos de absorção da energia radiante, por isso pouca energia é refletida. Esta metodologia não é 

usual para águas oligotróficas, já que não haveria resposta suficiente nessa região para ser avaliada 

(Heim et al. 2004).  

Este algoritmo utiliza relação entre a Rsr em diferentes comprimentos de onda (Equação 4) 

pertencentes as bandas do infravermelho próximo e vermelho. Mitienzwey et al. (1992), encontrou 

r² de 0,98 para a relação entre clorofila-a e a razão Rsr(705 nm)/Rsr(670 nm) em águas mesotróficas 

e eutróficas. 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝛼 
𝑅𝑠𝑟(𝜆𝑁𝐼𝑅)

𝑅𝑠𝑟(𝜆𝑅𝑒𝑑)
 (4) 
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Para esta relação é indicado o uso de 𝜆𝑅𝑒𝑑 entre 660 e 680 nm pois neste intervalo ocorre a 

máxima absorção da luz pela clorofila-a, enquanto que os outros componentes (CDOM e SST) 

absorvem pouca luz desta faixa do espectro. A variação entre 690 nm e 720 nm é indicada para 𝜆𝑁𝐼𝑅, 

pois a absorção por todos os constituintes é pequena neste intervalo (Mitienzwey et al. 1992). 

 

Modelo NIR-Red de três bandas  

Este modelo tem como base a interação da Rsr em três diferentes comprimentos de onda. Ele 

foi inicialmente desenvolvido para vegetações terrestres e sua capacidade para uso em ambientes 

aquáticos foi apresentada por Dall’Olmo et al (2003) (Equação 5). A subtração indicada na equação 

tem o objetivo de mitigar os desvios promovidos pela dispersão da luz causada pela presença da 

matéria suspensa na água. 

 

onde 𝜆1 é a localização da máxima absorção pelo pigmento, podendo ser afetada pela interferência de 

outros constituintes; 𝜆2 é onde ocorre a mínima absorção por todos os constituintes e 𝜆3, onde a 

absorção é dominada pela água, geralmente utilizado para minimizar os efeitos do retroespalhamento 

nos demais comprimentos de onda. Dall’Olmo et al (2003) propôs a utilização de valores para 𝜆1, 𝜆2 

e 𝜆3 em torno de respectivamente, 670 nm, 720 nm e 750 nm para águas turvas 

 A calibração dos modelos foi feita através de um algoritmo desenvolvido no MATLAB (LINS 

et al. 2017). Este algoritmo testa todas as possibilidades de funções lineares retornando o melhor 

ajuste entre concentrações de clorofila-a observadas e estimadas a partir das Rsr. A seleção do melhor 

modelo considerou o maior coeficiente de determinação (r²) e menor erro médio quadrático (RMSE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Concentração dos Constituintes da água. 

Foi observado que os 34 pontos amostrados obtiveram concentrações bastante variadas de 

clorofila-a e SST (ver Tabela 1). A extensão espacial das lagunas e as diferentes formas de ocupação 

em seu entorno contribuem para tal variedade. Na Figura 3 é possível observar espacialmente os 

pontos de máximas e mínimas concentrações de clorofila-a. A laguna Manguaba apresentou maior 

média de concentração de clorofila-a (62,51 mg/m³), enquanto que laguna Mundaú apresentou valores 

médios de SST cerca de 54% superiores em relação à laguna Manguaba. 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝛼 [𝑅𝑠𝑟(𝜆1)−1 − 𝑅𝑠𝑟(𝜆2)−1] x 𝑅𝑠𝑟(𝜆3) (5) 
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Tabela 1 - Dados resultantes dos experimentos laboratoriais para o Complexo 

 Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba 

  

Clorofila -a (mg/m³) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 

Min Máx Med Min Máx Med 

CELMM 13,75 154,86 45,37 17 54 34,85 

Mundaú 13,75 38,16 23,66 32 54 47,23 

Manguaba 39,516 154,86 62,51 17 33,8 25,51 

 

 

Figura 3 - Pontos de Coleta 

 

Performance dos modelos NIR-Red para estimativa da clorofila-a. 

A performance dos modelos NIR-Red para estimar clorofila-a no CELMM pode ser observada 

na Tabela 2. Foi identificado que a performance do modelo de três bandas foi levemente superior ao 

modelo de duas bandas, sugerindo que os sedimentos (levados em consideração no Modelo de três 

brandas) não influenciam fortemente nos valores de Rsr obtidos em campo. Lins et al. (2017) também 

encontrou pouca correlação entre a clorofila-a e SST no Complexo Estuarino. 

 

Tabela 2 - Coeficientes angular (p) e linear (q) da equação da reta de melhor ajuste; Coeficiente de Correlação (r²) e 

erro médio quadrático(RMSE). 

Modelo p q r² RMSE 

Rsr(806)/Rsr(687) 148,3 -31,7 0,834 12,06 

 

 

354,3 159 0,854 11,31 

 

A análise das curvas de Rsr revela que a presença de substâncias húmicas é confirmada através 

da baixa Rsr presente nos comprimentos de onda próximos a 440 nm, onde essas substâncias 

(𝑅𝑠𝑟(689)−1 - 𝑅𝑠𝑟(769)−1)).Rsr(869) 
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dominam a Rsr (Figura 4). Além disso, em torno de 560 nm as substâncias húmicas absorvem pouca 

luz, o que ocasiona o pico de Rsr neste comprimento de onda. O pico localizado em torno de 700 nm 

é causado pela reflectância dos sólidos em suspensão, substâncias húmicas e clorofila-a, ou seja, baixa 

absorção da luz por estes componentes. Em torno de 675 nm existe um pico de absorção causado pela 

presença de clorofila-a, já que neste comprimento de onda absorção é máxima por este pigmento, 

porém ainda há interferência dos SST e substâncias húmicas. 

 

Figura 4 - Resposta Espectral nos pontos de Coleta. 

CONCLUSÕES 

 A utilização do Sensoriamento Remoto na estimativa da concentração de clorofila-a no 

Sistema Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba utilizando modelos semi-empíricos e as bandas do 

infravermelho próximo e vermelho é uma ferramenta promissora, visto que a calibração dos modelos 

mostrou valores apropriados de coeficiente de correlação e erro médio quadrático. Faz-se necessário 

ainda validar os modelos em futuros trabalhos para possibilitar seu uso. Além disso, o modelo de três 

bandas obteve resultados mais satisfatórios. Foi observado que os Sólidos Suspensos Totais e a 

presença de substâncias húmicas possuem papel importante nas Rsr medidas em campo e tais 

constituintes devem ser levados em consideração na utilização dos modelos. 

 

REFERÊNCIAS 

BALTIC MARINE BIOLOGISTS (1979). “Recommendations on methods for marine biological 

studies in the Baltic Sea”, Phytoplankton and Chlorophyll. n. 5, pp 25-32. 

 
BUKATA, R.P (2013). Retrospection and introspection on remote sensing of inland water quality: “Like 

déjà vu all over again”. J. Great Lakes Res. pp 2–5.  

 

DALL'OLMO, G.; GITELSON, A. A.; RUNDQUIST, D. C. Towards a unified approach for remote 

estimation of chlorophyll-a in both terrestrial vegetation and turbid productive waters. Geophysical 

Research Letters, v. 30, n. 18, p.,2003.  



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

9 

 

DZIALOWSKI, A.R.; WANG, S.H.; LIM, N.C. SPOTTS W.W.; HUGGINS D.G. “Nutrient 

limitation of phytoplankton growth in central plains reservoirs”. Journal of Plankton Research,  v. 

27, pp. 587-595, 2005.  

] 
FRAGOSO, C.R.; SOUZA, C.F (2003). “Análise de uma Proposta de Dragagem no Complexo Estuarino 

Lagunar Mundaú-Manguaba Através de um Modelo Hidrodinâmico bidimensional”. Maceió, AL. pp 

134.  

 
GITELSON, A. The peak near 700 nm on radiance spectra of algae and water -relationships of its magnitude 

and position with chlorophyll concentration. International Journal of Remote Sensing, v. 13, n. 17, p. 3367-

3373, Nov 1992. GITELSON, 1992. 

 

GITELSON, A.A.; GURLIN, D.; MOSES, W.J.; BARROW, T (2009). “A bio-optical algorithm for the 

remoteestimation of the chlorophyll-aconcentration in case 2 waters”. Nebraska, Lincoln, pp. 1-5.  

 

GURLIN, D.; GITELSON, A. A.; MOSES, W. J. Remote estimation of chl-aconcentration in turbid 

productive waters — Return to a simple two-band NIR-red model?. Remote Sensing of Environment, v. 

115, n. 12, p. 3479-3490, 2011.  

 

GONS, H. J. Optical teledetection of chlorophyll a in turbid inland water. Environmental Science & 

Technology, v. 33, n. 7, p. 1127, 1999.  

 

HAN, L.; RUNDQUIST, D.C.; LIU, L.L.;FRASER, R.N.; SCHALLES, J.F (1994). “The spectral 

responses of algal chlorophyll in water with varying levels of suspended sediment”, International Journal 

of Remote Sensing, pp. 30707-3718. 

 

HEIM, B.; OBERHAENSLI, H.; FIETZ, S.; KAUFMANN, H. Global and Planetary Change. 46, 9-27, 

2005.  

 

IOCCG (2000). “Remote Sensing of Ocean Colour in Coastal, and Other Optically-Complex,Waters”. 

Dartmouth, Canada, pp.140. 

 

LE, C.; LI, Y.; ZHA, Y.; SUN, D.; HUANG, C.; LU, H. et al, 2009. “A Four-band Semi-analytical Model 

for Estimating Chlorophyll a in Highly Turbid Lakes”: The Case of Taihu Lake, China. Remote Sensing 

of Environment., 113, p. 1175-1182.  

 

LINS, R.C; MARTINEZ, J.M; MARQUES D.M; CIRILO, J.A.; FRAGOSO C.R (2017). Assessment of 

Chlorophyll-a Remote Sensing algorithms in a Productive Tropical Estuarine-Lagoon System. pp. 1-14.  

LINS, R.C; FRAGOSO, C.R..; CIRILO, J.A (2013). Bento Gonçalves, RS. “Simulações da 

hidrodinâmica no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba” - CELMM/AL. in anais SBRH. pp. 

1-8.  

 

LOREZEN C.J (1967). Determination of Chlorophyll and pheo pigments spectrofotometric Equations. 

Liminology. V. 12, p. 343  

 

MIRANDA, L.B; CASTRO B.M; KJERFVE B. Princípios da Oceanografia Física de Estuários. 

Editora da Universidade de São Paulo - SP, 2002.  

 
MITIENZWEY, K.H. Determination of Chlorophyll a of Inland Waters on the Basis of Spectral 

Reflectance.v. 37, p. 147-149,1992.  



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

10 

 

MOBLEY, C.D. Estimation of the remote-sensing reflectance from above-surface measurements. V. 38, 

N.36, 7442-7455, 1999.  

 

MOSES, W.J; GITELSON, A.A; PERK, R.L; GURLIN, D.; RUNDQUIST R.C.; LEAVITT, B.C.; 

BARROW, T.M.; BRAKHAGE P (2012). “Estimation of chlorophyll-a concentration in turbid 

productive waters using airborne hyperspectral data”. Nebraska, Lincoln, pp. 994-1002. 

 

MUELLER, J.L.; FARGION, G.S., 2003. Above-Water Radiance and Remote Sensing Reflectance 

Measurement and Analysis Protocols. 21-31. 

 
ODERMATT, D, GITELSON, A.; BRANDO, V.E.; SCHAEPMAN, M. Review of constituent retrieval in 

optically deep and complex waters from satellite imagery. Remote Sensing of Environment, v. 118, p. 116-

126, 2012. 

 

PAERL, H.K, VALDES-WEAVER, L.M; JOYNER, A.R; WINKELMANN, V (2007). 

“Phytoplankton Indicators of Ecological Change in the Eutrophying Pamlico Sound System”. North 

Carolina. Ecol. Appl. P. S88-S101. 

 

TUNDISI, J;G. Recursos hídricos no Fulturo: Problemas e Soluções. Sâo Pulo, p. 7-16, 2008. 

 
ZENG, C.; XU, H.;FISCHER, A.M (2016). Chlorophyll-a Estimation Around the Antarctica Peninsula 

Using Satellite Algorithms: “Hints from Field Water Leaving Reflectance”. Suíça, Basileia. P. 1-14. 


