
0 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM 

CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE – PPGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayse Lima de Brito Guimarães 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BAIXO CURSO DO RIO 

SUBAÉ A PARTIR DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E DE 

COMPONENTES OPTICAMENTES ATIVOS: CHL-A E TSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana - Bahia 

Março de 2015 

 
 



1 

 

Tayse Lima de Brito Guimarães 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BAIXO CURSO DO RIO 

SUBAÉ A PARTIR DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E DE 

COMPONENTES OPTICAMENTES ATIVOS: CHL-A E TSS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada para defesa de 

Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Modelagem em Ciências 

da Terra e do Ambiente da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Bahia. 

.  

Orientadora: Profª Drª Taíse de Jesus Bonfim 

Co-orientadora: Profª Drª Joselisa Maria Chaves 

 

 

 

 

Feira de Santana – Ba 

Março de 2015 

 



2 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM 

CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE – PPGM 

 

 

 

Comissão Examinadora abaixo assinada, 

aprova a Dissertação de Mestrado 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BAIXO CURSO DO RIO 

SUBAÉ A PARTIR DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E DE 

COMPONENTES OPTICAMENTES ATIVOS: CHL-A E TSS 

 

Elaborada por 

Tayse Lima de Brito Guimarães 

 

Como requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Ciências Ambientais 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

Taíse de Jesus Bonfim (Presidente/Orientadora) 

 

 

 

Waterloo Pereira Filho (UFSM) 

 

 

 

Washington de J. S. da Franca Rocha (UEFS) 

 

 

 

 

Feira de Santana – Ba 

Março de 2015 



3 

 

Agradecimentos 

 

Existem pessoas que foram essenciais para o cumprimento dessa jornada, sem as 

quais teria sido impossível chegar até aqui. Foram dois anos de muito suor, força, 

coragem, decepções, agoniais, sorrisos. E a todas elas vão todo meu agradecimento.  

Primeiramente, gostaria de mencionar Deus, por toda força e coragem, quando 

achei que não podia mais continuar. Aos meus pais, pelo apoio constante. Ao meu 

eterno companheiro Preto (Isaac) por todo carinho, por todo colo, por todas as palavras 

de incentivo, e pelas ajudas incondicionais.  

Agradecer aos meus companheiros de campo, Thayanne (Técnica do 

Labespectro), Erli e Isaac, sem eles os campos não sairiam e não teriam a mesma 

leveza, e a Thay, pelas ajudas fora desses momentos. Obrigada. 

Gostaria de agradecer também, a Iara, técnica do laboratório de geoquímica da 

UEFS, pela disponibilidade. A Giselle, técnica do laboratório de petróleo da UFBA, e 

Sara (UFBA) por toda atenção e compreensão com os meus desesperos (rsrs). Pode 

deixar moça, a menina da clorofila não lhe abusará mais (rsrs). Além da professora 

Karina, por abrir as portas do laboratório para mim.  

Aos técnicos do Labotec (UEFS) pela assistência. A Zé Luís, pelas risadas 

durante o trabalho em laboratório, momentos com você serão inesquecíveis (rs). 

Aos amigos que construir nesse período pelo conforto e pela distração, Ed, Lore, 

Soltan, Roy e Saily. 

A professora Taíse pela disponibilidade e pela coragem em entrar em um mundo 

desconhecido para mim e para ela. Ao professor Willian pela ajuda nos últimos 

minutos. 

E por último, mas não menos importante, a Felipe e professor Waterloo (UFSM) 

por me receber de braços abertos em Santa Maria (RS) e por ter disponibilizado seu 

tempo, conhecimento e atenção afim de contribuir com meu trabalho. 

Meu obrigada!!! 



4 

 

 
“Olha a luz que brilha de manhã 

Saiba quanto tempo estive aqui 

Esperando pra te ver sorrir 

Pra poder seguir 

Lembre que hoje vai ter pôr do Sol 

Esqueça o que falei sobre sair 

Corra muito além da escuridão 

E corra, corra! 

Não desista de quem desistiu 

Do amor que move tudo aqui 

Jogue bola, cante uma canção 

Aperte a minha mão 

Quebre o pé, descubra um ideal 

Saiba que é preciso amar você 

Não esqueça que estarei aqui 

E corra, corra! 

Azul, vermelho 

Pelo espelho 

A vida vai passar 

E o tempo está no pensamento 

Olha a luz que brilha de manhã 

Saiba quanto tempo estive aqui 

Esperando pra te ver sorrir 

Pra poder seguir 

Lembre que hoje vai ter pôr do Sol 

Esqueça o que falei sobre sair 

Corra muito além da escuridão 

E corra, corra! 

Azul, vermelho 

Pelo espelho 

A vida vai passar 

E o tempo está no pensamento” 

O Amanhã Colorido – Pouca Vogal 
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Resumo 

 

O desenvolvimento econômico dos países através da intensificação da indústria e da 

agropecuária interfere diretamente na disponibilidade e qualidade dos recursos naturais. 

A água é um dos recursos mais consumíveis em todos os segmentos, devido a sua 

importância, o conhecimento de sua condição ambiental é de extrema 

relevância. Atualmente, já existem técnicas que permitem caracterizar e avaliar a 

condição ambiental de corpos aquáticos, sendo a mais empregada à utilização de 

parâmetros físicos, químicos e biológicos, devido à simplicidade do uso e a rapidez do 

resultado. Entretanto, novas ferramentas vêm sendo empregada como suporte a esses 

estudos, como aquelas advindas do sensoriamento remoto, a partir da técnica de 

espectrorradiometria de campo, onde a análise das curvas espectrais podem demonstrar 

a presença e a concentração de componentes opticamente ativos. Nesse sentido, este 

trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água do baixo curso do rio Subaé 

mediante a utilização dos parâmetros físico-químicos e dos componentes opticamente 

ativos (TSS e Chl-a). Para tanto, foram realizadas coletas entre os meses de outubro de 

2014 a fevereiro de 2015 em 4 pontos do rio Subaé, próximos a cidade de Santo Amaro- 

Bahia. Em campo, foram determinados os parâmetros físico-químicos (turbidez, sólidos 

totais, temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e transparência), em 

laboratório foram determinados os parâmetros de clorofila-a e sólidos em suspensão. Os 

dados espectrais foram também adquiridos em campo com o uso do 

espectrorradiômetro Fildespec 4 Hi-Res. Os resultados encontrados mostraram que o 

único parâmetro que esteve em desacordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 foi 

o oxigênio dissolvido, que apresentou valores abaixo de 5mg/Lˉ¹ em todos os pontos no 

mês de outubro/2014 e nos pontos 3 e 4 no mês de novembro/2014. A partir dos dados 

de clorofila-a verificou que o índice trófico apresentou resultados ruins durante as 

campanhas em todos os pontos. Destacando-se o ponto 04 com melhores resultados, e 

os pontos 01 e 02 com os piores resultados. Em relação aos dados 

espectrorradiométricos, observou-se que as curvas espectrais dos quatro meses 

apresentaram comportamentos semelhantes, inclusive nas feições de absorção, variando 

apenas no albedo, que foi influenciado pela concentração de TSS. Os valores reduzidos 

de clorofila-a, no mês de outubro, fez com que o pico de reflectância na faixa do verde e 

as feições de absorção no vermelho (603 e 662 nm) ficassem mascarados, ressaltando a 

grande feição de absorção entre o vermelho e infravermelho, pois está associado a baixa 

concentração desse pigmento. Nos meses subsequentes à outubro houve aumento da 

clorofila-a, exceto no ponto 03 em fevereiro, o que ressaltou as feições na faixa do 

verde e do vermelho. A primeira derivada conseguiu mostrar de forma eficiente os 

efeitos da clorofila-a, constatando a influência deste pigmento nos comprimentos de 

onda 555, 597, 655 e 715 nos quatro meses. A remoção do contínuo ressaltou a 

influência do TSS, uma vez que a amplitude dos contínuos variou de acordo com a 

concentração desse componente, obliterando por vezes os dados de clorofila-a. Os 

resultados encontrados foram satisfatório para a avaliação, pois permitiu diagnosticar a 

qualidade da água no baixo curso do rio Subaé durante os cinco meses propostos. No 

entanto, é importante ressaltar a continuidade da pesquisa para que possa obter respostas 

mais conclusivas. 

 

Palavras-chave: Caracterização Ambiental da Água; Parâmetro Físico-químico; 

Reflectância Espectral da Água 
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Abstract 

 

The economic development of countries through the industry and intensification of 

agriculture directly affects the availability and quality of natural resources. Water is one 

of the most consumable resources in all segments, due to its importance, the knowledge 

of its environmental condition is extremely important. Currently, there are already 

techniques to characterize and evaluate the environmental condition of water bodies, the 

most employed the use of physical, chemical and biological parameters, because of the 

simplicity of use and speed of operations. However, new tools are being used as support 

for these studies, such as those arising from remote sensing, from the spectroradiometry 

technical field, where the analysis of the spectral curves can demonstrate the presence 

and concentration of optically active components. Thus, this study aims to evaluate the 

lower course of the river water quality Subaé through the use of physical and chemical 

parameters and optically active components (TSS and Chl-a). To this end, samples were 

taken between the months of October 2014 to February 2015 in four sections of the 

river Subaé, near the city of Santo Amaro- Bahia. In the field, we determined the 

physical and chemical parameters (turbidity, total solids, temperature, dissolved oxygen, 

pH, electrical conductivity and transparency), in the laboratory were determined 

chlorophyll-a and solids in suspension parameters. Spectral data were also acquired in 

the field using the spectroradiometer 4 Hi-Res Fildespec. The results showed that the 

only parameter that was at odds with the CONAMA Resolution No. 357/2005 was 

dissolved oxygen, which showed values below 5 mg / Lˉ¹ at all points in October / 2014 

and in points 3 and 4 in November / 2014. From the data of chlorophyll-a found that the 

trophic index showed poor results during the campaigns at all points. Highlighting the 

point 04 with better results, and points 01 and 02 with the worst results. Regarding 

spectroradiometric data, it was observed that the spectral curves of the four months 

showed a similar behavior, including the absorption features, varying only in the albedo, 

which was influenced by the concentration of TSS. The reduced values of chlorophyll-a, 

in October, made the peak reflectance in the range of green and absorption features in 

the red (603 nm and 662) stay masked, underscoring the critical feature of absorption 

between red and infrared, as it is associated with low concentration of pigment. In the 

months following the October there was an increase of chlorophyll-a, except in section 

3 February, which highlighted the features in the range of green and red. The first 

derivative was able to show efficiently the effects of chlorophyll-a, noting the influence 

of this pigment in the wavelengths 555, 597, 655 and 715 within four months. The 

continuous removal of the influence of said TSS, since the amplitude of the continuous 

varied according to the concentration of that pigment, sometimes obliterating data 

chlorophyll-a. The results were satisfactory for evaluation, it allowed diagnose the water 

quality in the lower course of the river Subaé during the proposed five months. 

However, it is important to emphasize the continuity of the research so you can get 

more conclusive answers. 

Key-words: Water Environmental Characterization; Physico-chemical Parameters; 

Water Spectral Reflectance 
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1.0 INTRODUÇÃO 

O recurso natural água, essencial a vida, constitui aproximadamente 70% da 

superfície da Terra, sendo que apenas 2,5% é considerada água doce, e somente 0,3% 

está disponível para uso (REBOUÇAS, 2002). O Brasil se insere nesse contexto de 

forma bastante relevante, pois detêm 12% da água doce do mundo, concentrada em 

inúmeras bacias hidrográficas, como a Amazônia, Araguaia, e de referência no nordeste 

do país a bacia do rio São Francisco. No entanto, segundo dados da Associação 

Brasileira de Águas Subterrânea (ABAS) 70% dessa água se encontra na região 

amazônica, onde vive apenas 7% da população do país, já o nordeste possui 3% da água 

para abastecer 28,91% da população brasileira. 

O desenvolvimento econômico acelerado diante da intensificação da indústria, 

da agropecuária, da produção de energia, e do aumento da população e a crescente 

demanda de recursos, trazem consequências graves para o ambiente, resultando em 

poluição e escassez desses recursos. Nesse sentido, a preocupação com a água está para 

além de sua disponibilidade (quantidade), mas está atrelada principalmente a sua 

qualidade, o que denota aumento da responsabilidade para gestão dos recursos hídricos, 

protegendo e recuperando seus mananciais. 

A bacia hidrográfica do rio Subaé que perpassa sete municípios do leste da 

Bahia, sendo suas nascentes no município de Feira de Santana, e sua desembocadura 

entre os municípios de Santo Amaro e São Francisco do Conde, é considerada um rio de 

Classe 2, segundo dados da Agência Nacional das Águas - ANA (2013), e por esse 

motivo sua qualidade é mais exigente devido aos usos que são permitidos. No entanto, o 

rio Subaé, curso principal, apresenta parâmetros em alguns pontos, de acordo com 

estudos de Adôrno (2011), Cruz (2012), Silva (2012) no alto curso, e Santos (2013), 

médio curso do rio, que estão em desacordo com a legislação do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA/357 de 2005.  

Estes resultados obtidos estão diretamente ligados aos vários usos que são 

realizados na bacia do rio Subaé, desde a retirada da vegetação para o aumento da malha 

urbana, como para a agropecuária, além da instalação de inúmeras indústrias, dos mais 

variados seguimentos, situados ao longo curso, contaminado parte do lençol freático, de 
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acordo a pesquisa realizada por Lima (2009) em poços subterrâneos situados no Centro 

Industrial do Subaé - CIS, no alto curso da bacia.  

Os estudos de parâmetros físico, químico e biológico são usados comumente 

para avaliar a situação ambiental de corpos d’água e enquadrá-las de acordo com os 

usos previstos. Para além destes, existem outras ferramentas que venham acrescentar 

informações as pesquisas que destinam caracterizar e compreender o ambiente hídrico. 

Dentre elas, destaca-se o geoprocessamento, uma vez que permite ao pesquisador 

realizar análises sobre as principais características deste recurso e como este se 

comporta frente a uma transformação ocasionada no ambiente.   

Nesse sentido, pode-se considerar como principal ferramenta o sensoriamento 

remoto, pois fornece subsídios para interpretação e conhecimento da dinâmica do 

ambiente, através de pesquisas referentes ao comportamento espectral de alvos. Em 

ambientes hídricos, continentais e marinhos, a resposta espectral permite verificar a 

composição da água, bem como identificar e acompanhar o florescimento de algas com 

potencial toxicológico ou grandes descargas de material particulado em suspensão 

(CORAZZA, 2010). 

Assim, Novo (2008) destaca que a presença de algas e macrófitas aquáticas, a 

quantidade de sólidos em suspensão, as concentrações de clorofila e a transparência da 

água, são detectadas por sensores remoto visto que tais variáveis alteram a coloração da 

água, tornando sua aplicação promissora. 

Destarte, pode-se encontrar cada vez mais trabalhos de sensoriamento remoto 

aplicado em ambientes aquáticos. No entanto, no Brasil estes estudos ainda estão 

concentrados em regiões do sul e sudeste, destacando pesquisas realizadas por: Ferreira, 

Pereira Filho, Rosa (2012); Watanabe (2012); Santos (2012); Pereira et al (2011); 

Wachholz (2011); Corazza (2010); Ferreira & Filho, (2009); Wachholz & Pereira Filho 

(2008); Londe (2008); Arraut et. al. (2005) entre outros já são utilizados como 

referências essenciais sobre o uso do comportamento espectral para avaliar a qualidade 

da água superficial de um corpo aquático. 

 

 



15 

 

1.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a qualidade da água do baixo curso do rio Subaé mediante a utilização 

dos parâmetros físico-químicos e dos componentes opticamente ativos (TSS e 

Chl-a). 

 

1.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar a água em pontos do baixo curso do rio Subaé através da análise 

dos parâmetros físico-químicos 

 Avaliar os componentes opticamente ativos (Clorofila-a e Total de sólidos em 

suspensão) na água do baixo curso do rio Subaé, a partir da espectrorradiometria 

de campo 

 Avaliar a aplicabilidade das análises espectrorradiometricas como ferramenta 

para caracterização da água no baixo curso do rio Subaé, Bahia.  
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2.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Rios - Ambiente Lótico 

O corpo aquático rio pode ser denominado como uma corrente canalizada ou 

confinada onde se estabelece como o tronco principal de um sistema de drenagem 

(SUGUIO & BIGARELLA, 1990). Sendo classificados em efêmeros, contém água 

somente durante a chuva; intermitentes, apresentam água só em certo período do ano; e 

perenes, que contém água durante todo seu período, alimentados por um fluxo 

relativamente estável do lençol freático. 

No entanto, como ecossistema, este ambiente apresenta duas características 

principais que difere dos ecossistemas lênticos (corpos hídricos continentais em que as 

águas possuem fluxo lento), a primeira delas é que o rio apresenta o permanente 

movimento horizontal da corrente numa só direção, e a segunda a interação com a sua 

bacia hidrográfica, dá qual recebe permanente contribuição de material alóctone 

(TUNDISI & TUNDISI, 2008; KLEEREKOPER, 1944).  

O rio pode ser divido em três partes, curso superior, curso médio e curso 

inferior, cada uma com características bem diferentes. No curso superior há 

normalmente o predomínio do escavamento vertical, ou seja, a erosão intensiva do 

talvegue longitudinal. No que tange ao curso médio do rio observa-se o predomínio do 

transporte de material e o acentuado modelado das vertentes (rebaixamento das 

encostas). Já no curso inferior verifica-se o fenômeno de aluvionamento, predomínio do 

processo de deposição de material (GUERRA & GUERRA, 2008).  

Essas características distintas apresentadas ao longo do rio influenciam na 

temperatura da água, que tende a aumentar à medida que o rio se move corrente abaixo, 

o acréscimo de nutrientes, devido a carga de material recebido, tornando o rio mais rico 

no sentido a jusante, além da influência (química) do tipo de solo, fazendo com que 

esses ecossistemas sejam mais complexos e geralmente mais produtivos. (BOYER et. 

al., 2002; BOYD, 2001; SILVA, 2007) 

Com relação à temperatura esta tem variação diária e estacional devido a fatores 

do clima, altitude, tipo e extensão da mata ripária e contribuição das águas subterrâneas, 
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apresentando desta forma, limites para distribuição geográfica e à fisiologia dos 

organismos (TUNDISI & TUNDISI, 2008). 

O teor de oxigênio dissolvido é outro fator característico desses ambientes e está 

diretamente relacionado à temperatura, onde seu aumento reduz a solubilidade dos gás, 

sendo que a maior agitação entre as moléculas na água faz com que os gases dissolvidos 

tendam a passar para a fase gasosa, acelerando o processo de absorção do oxigênio para 

que o sistema fique em equilíbrio (VON SPERLING, 2005). Nesse sentido, as 

cabeceiras tendem a possuir maior concentração de oxigênio, desde que estas 

apresentem grande agitação na água. 

Baixos teores desse gás podem estar associado a cargas de poluição no ambiente 

aquático por meio de matéria orgânica, que oxida a partir da respiração aeróbia de 

microorganismos (STROHSCHOEN et. al. 2009). Sendo importante ressaltar que sua 

distribuição em curso d’água é função, para além da temperatura e da agitação das 

águas, da natureza e abundância de organismos que nelas vivem (seres clorofilados), da 

reoxigenação fotossintética, da velocidade de deslocamento da água, da profundidade, 

dos acidentes topográficos, ação dos ventos, intensidade luminosa e entrada de oxigênio 

dissolvido contribuinte de outros afluentes (QUEGE & SIQUEIRA, 2005). 

Em relação ao teor de nutrientes nesses ambientes, Tundisi e Tundisi (2008) 

afirmam que, há acumulação principalmente do fósforo, nitrogênio ou silício, os quais 

podem ser liberados por processos biogeoquímicos ou por processos físicos, 

relacionados, por exemplo, as correntes de descargas altas em períodos de intensa 

precipitação, ou por outros fatores como fixação por plantas aquáticas, erosão, 

decomposição da vegetação e retenção pela camada de húmus no sedimento, além de 

descargas de efluentes em caso de poluição. 

Esses eventos de altas precipitações ou de seca alteram o processo de transporte 

e de deposição dos rios, influenciando diretamente na composição dos mesmos, pois 

ocorrem mudanças no transporte de sedimentos orgânicos e inorgânicos advindo da 

erosão das margens e de toda bacia hidrográfica. Além do transporte contínuo de restos 

de vegetação que são utilizados como alimento por um conjunto de organismos que 

processam esse material. (TUNDISI & TUNDISI, 2008) 



18 

 

Mudanças de origem antrópica também interferem diretamente nesse sistema, 

como já mencionado, influenciando desde a morfologia, quanto à composição química 

desses ambientes, podendo alterar até sua capacidade de autodepuração quando em 

níveis catastróficos. 

 

2.3 Parâmetros Físico-químicos da Água 

A água é a principal fonte de recurso para desencadeamento de qualquer 

processo produtivo. No entanto, tal uso, em sua maioria, não se faz de maneira 

adequada, o que gera inúmeras fontes de poluição dos mananciais, sejam elas difusas ou 

pontuais, as quais as principais fontes em ambientes aquáticos, principalmente rios, são 

os lançamentos de efluentes domésticos e industriais, desencadeando um processo de 

degradação ambiental. 

Assim, a poluição pode ser vista, segundo Lei 6938/81 como uma espécie de 

degradação ambiental que resulta de atividades que direta ou indiretamente venham a 

prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem desfavoravelmente a biota e as 

condições estéticas ou sanitárias do ambiente, e que lancem matérias ou energias em 

desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, que uma vez praticada, deve ser 

controlada.  

Desta forma, as alterações na qualidade da água dos mananciais estão 

diretamente relacionadas com as alterações que ocorrem no uso do solo de cada bacia 

hidrográfica (TUCCI & SILVEIRA, 2004). Essa avaliação de qualidade pode ser 

realizada através da observação e análises de alguns parâmetros, físico, químicos e 

biológicos, que estão interligados, e que são determinados como primordiais para o 

diagnóstico ambiental. 

O CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) é quem define segundo a 

Resolução nº 357/2005 a classificação dos corpos de água e as diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes através de limites estabelecidos para parâmetros físicos, químicos e 
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biológicos.  Abaixo serão apresentados as definições de parâmetros que foram utilizados 

para a realização dessa pesquisa. 

A temperatura é a medição da intensidade de calor e influencia grande parte dos 

outros parâmetros físicos da água tais como a densidade, viscosidade, pressão de vapor 

e solubilidade dos gases dissolvidos (VON SPERLING, 2005). Este parâmetro 

apresenta variações em função de fontes naturais (energia solar) e fontes antropogênicas 

(despejos industriais). 

A temperatura superficial de um corpo hídrico é influenciada por alguns fatores, 

tais como latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e 

profundidade. Segundo Araújo et. al. (2007) elevações de 5°C na temperatura da água 

podem ocasionar o aumento de até 50% nos efeitos tóxicos de certas substâncias, 

reduzindo o tempo de sobrevivência de algumas espécies de seres vivos. 

O pH, potencial hidrogeniônico, é indicador do caráter ácido, básico ou neutro 

de uma solução, ele pode variar no ambiente aquático por diversos fatores, que estão 

relacionados a hora do dia, profundidade e concentração de CO², além lançamento de 

águas de chuva, de esgotos e com a água do lençol freático, pois quanto mais ácido for o 

solo da bacia, mais ácidas serão as águas deste corpo d’água, refletindo o tipo de solo 

por onde a água percorre (FARIAS, 2006; SANTOS, 2013). 

Em ambientes que apresentam grande quantidade de algas, em dias ensolarados, 

o pH tende a elevar-se em torno de 9 ou mais, devido ao processo de fotossíntese que as 

algas realizam retirando grande quantidade de gás carbônico, que é a principal fonte 

natural de acidez da água (SANTOS, 2013). 

Os valores de pH estabelecidos pela Resolução CONAMA nº357/05 para a água 

não devem ultrapassar a faixa de 6 a 9, pois podem alterar o sabor da água e contribuir 

para corrosão do sistema de distribuição, ocorrendo uma possível extração de ferro, 

cobre, chumbo, zinco e cádmio e dificultar a descontaminação do ambiente aquático 

(ARAÚJO, et. al. 2007). 

No que se refere a condutividade elétrica esta é definida como uma expressão 

numérica que expressa a capacidade da água conduzir a corrente elétrica. É dependente 

da temperatura e das concentrações totais de substâncias dissolvidas ionizáveis, 
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indicando a concentração de íons. Porém, não fornece nenhuma indicação das 

quantidades relativas dos vários componentes, representando uma medida indireta da 

concentração de poluentes no corpo d’água. Em geral, níveis superiores a 100 µS/cm 

indicam ambientes impactados. À medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, 

a condutividade elétrica da água aumenta. Altos valores podem indicar características 

corrosivas da água (CETESB, 2014). 

Segundo Santos (2013) em águas onde o pH está em faixa extremas (pH>9 e 

pH<5), os valores de condutividade são devidos apenas às altas concentrações de 

poucos íons em solução, dentre os quais os mais frequentes são o H+e o OHˉ. 

O oxigênio dissolvido (OD) é de extrema importância para os seres aquáticos 

aeróbios, mantendo o equilíbrio da vida aquática, pois é necessário para respiração da 

maioria dos organismos que habitam esse ambiente. Segundo Von Sperling (2005) é o 

principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição por despejos orgânicos, 

constituindo-se de fundamental importância para os organismos aeróbios. Isto porque 

durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus 

processos respiratórios, podendo vir a causar uma redução da sua concentração no meio 

(SANTOS, 2013). 

O teor de oxigênio na água varia principalmente com a temperatura e com a 

altitude, pois com a elevação da temperatura e diminuição da pressão ocorre redução na 

solubilidade do oxigênio na água (ARAÚJO et. al 2007). Segundo a Resolução 

CONAMA nº 357/05 para rios de Classe 02, enquadrado na maioria dos rios brasileiros, 

o OD não pode ser inferior a 5mg/L.  

As reduções nas concentrações de oxigênio, nos corpos d’água, também são 

provocados, segundo Santos (2013) principalmente, por despejos de origem orgânica, 

encontradas, por exemplo, no esgoto doméstico, em certos resíduos industriais e outros. 

Além da decomposição de matéria orgânica (oxidação), a sua diminuição também pode 

ocorrer pelas perdas para a atmosfera, pela respiração de organismos aquáticos e pela 

oxidação de íons metálicos, como o ferro e o manganês (ESTEVES, 1998). 

O parâmetro turbidez é definido como o grau de atenuação de intensidade que 

um feixe de luz sofre ao atravessá-la, esta redução dá-se por absorção e espalhamento 

(CETESB, 2014) e está relacionada à presença de sólidos em suspensão, tais como 
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partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, algas e bactérias, 

plâncton em geral, etc. que se encontram na coluna d’água, que estão relacionados a 

retirada da vegetação, assoreamento, atividades mineradoras, efluentes sanitários, entre 

outros. 

Alta turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. Esse 

desenvolvimento reduzido pode suprimir a produtividade de peixes. Logo, a turbidez 

pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas, além de afetar adversamente os 

usos doméstico, industrial e recreacional da água (CETESB, 2014). 

Em oposição à turbidez existe a transparência da água que está diretamente 

relacionada aos componentes que se encontram na coluna d’água. Sua medição é feita a 

partir de um disco, disco de Secchi, que é mergulhado na água até que desapareça. A 

profundidade de desaparecimento do disco de Secchi é inversamente proporcional à 

quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos no caminho óptico. Em outras 

palavras, a profundidade de desaparecimento do disco de Secchi corresponde àquela 

profundidade na qual a radiação de 400-700 nm (faixa visível), refletida do disco não é 

mais sensível ao olho humano (CORAZZA, 2010). 

 

2.4 Espectrorradiometria em Corpos Aquáticos 

Segundo Novo (2008) o sensoriamento remoto consiste na utilização de sensores 

para a obtenção de informações sobre determinados objetos e fenômenos sem que haja 

contato direto com os mesmos. Nesse sentido, os sensores são equipamentos capazes de 

coletar a energia proveniente do alvo e convertê-la em sinal passível de ser registrado e 

analisado. 

A principal fonte de energia (radiação eletromagnética) para o sensoriamento 

remoto é o sol. Ainda, segundo Novo (2008) esta energia irradiada pela superfície 

aparente do Sol em direção à Terra é denominada de Fluxo Radiante e o máximo de 

energia solar disponível na superfície terrestre para fins de sensoriamento remoto 

encontra-se na faixa de 0,4 μm a 0,7 μm, que é conhecida como a região visível do 

Espectro Eletromagnético. 
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A medida da energia eletromagnética de um objeto advém da sua capacidade de 

refletir a energia radiante, denominada reflectância, da capacidade de absorver a energia 

radiante, indicada pela sua absortância e, da capacidade de transmitir essa energia, 

chamada transmitância. De acordo com Steffen (s.d.) a reflectância, absortância e a 

transmitância normalmente são expressas em porcentagem ou por um número entre 0 e 

1.  

Uma das formas de medir essa energia é através da espectrorradiometria, que de 

acordo com Paz et al. (2009) consiste na medida da distribuição da energia radiante, ou 

seja, na reflectância propriamente dita. Seus padrões de respostas são obtidos pela 

medida da intensidade da radiação eletromagnética por comprimento de onda refletida 

no objeto, sendo apresentadas na forma de gráficos ou curvas espectrais de reflectância 

(MENESES, 2001; JENSEN, 2009).  

A água pura, ou seja, aquela que não possui material orgânico e inorgânico 

dissolvido ou em suspensão na coluna d’água, apresenta comportamento espectral bem 

próprio. Sua principal característica espectral é a baixa absorção e espalhamento 

incidente da coluna d’água que ocorre nos comprimentos de onda de 400-500 nm, e a 

significativa absorção da luz nos comprimentos de onda referentes a faixa do verde, 

amarelo, laranja e vermelho (520-700 nm), que são responsáveis pela coloração azul da 

água pura (WATANABE, 2012).  

Com relação as águas naturais, essas propriedades mudam, devido à grande 

variedade de constituintes presentes na coluna d’água. Nesse sentido, mudanças nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas dos corpos aquáticos provocam alterações na 

reposta espectral, devido à mudanças na interação da radiação eletromagnética com a 

água (JENSEN, 2009). 

Desta forma, a reflectância espectral de um corpo d’água depende das propriedades 

espectrais de seus componentes, pois a água consiste em um composto infinitamente 

variável de soluções aquosos de diferentes substâncias ou compostos químicos que 

determinam sua composição e consequentemente sua qualidade. 

O espectro de reflectância de um sistema aquático contém informações sobre a 

concentração e o tipo de componentes opticamente ativos no volume d’água (Novo, 

1993), sendo classificadas em três categorias distintas: pigmentos fotossintetizadores 
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presentes no fitoplâncton; partículas em suspensão na coluna d’água e substâncias 

orgânicas dissolvidas (KIRK, 1986 apud NOVO, et. al. 1993). Sendo essas 

características analisadas pelo fluxo emergente imediatamente abaixo da superfície que 

contém informações sobre a composição do meio aquático, denominada radiação 

volumétrica (Novo, 1998). Característica esta resultado do fluxo que é espalhado no 

interior do volume d’água e emerge da coluna d’água após atravessar a interface água/ar 

sem interagir com o fundo (Figura 01) (Esteves, 1998; Novo, 2001). 

 

Figura 01. Processos na trajetória da radiação solar.  

Fonte Barbosa, 2007. 

 

Como pode ser observado na Figura 01 existem outras três fontes de radiância que 

são registradas por um sensor resultando na radiância total. Segundo Jensen (2009) são 

elas: radiância atmosférica, que não chega a atingir a superfície da água, pois é a porção 

de radiação que é registrada por um sensor remoto resultante da radiação solar direta do Sol 

e espalhada pelas nuvens e gases da atmosfera, e que constitui em um ruído atmosférico. A 

radiância de superfície é a que alcança a interface ar-água, mas penetra apenas cerca de 

1mm na água. E a outra radiância registrada é resultante da radiação solar atmosférica 

descendente que penetra a interface ar-água e alcança o fundo do corpo d’água e, é 

propagada de volta na coluna d’água até sair do corpo aquático e alcançar o sensor. No 

entanto, como já mencionado a radiância que registra os constituintes orgânicos e 

inorgânicos é a volumétrica, a qual é o interesse da pesquisa. 
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Nesse sentido, Cabral et. al. (2003) menciona que o comportamento espectral da 

água é resultado dos processos de absorção e espalhamento da radiação no seu interior, 

e a radiação detectada pelo sensor fornece informações sobre características físico-

químicas e biológicas da região que se estuda. Nesse sentido, Ferreira & Pereira Filho 

(2009) mencionam que os dados tendem a concentrar, principalmente, na faixa espectral 

correspondente à radiação fotossinteticamente ativa, entre 350 e 700nm. Já Watanabe 

(2012) discute que o intervalo espectral mais aceito é entre 400 a 850 nm devido ao fato 

que existe baixa irradiância solar abaixo de 400 nm e, acima de 850 nm está relacionado 

a combinação da menor energia solar com o aumento brusco da absorção da luz pela 

água.  

Destarte os principais absorvedores da radiação são os pigmentos fotossintéticos, os 

detritos orgânicos e a matéria orgânica, enquanto que os responsáveis pelo 

espalhamento da radiação na água são as partículas suspensas como bactérias, células 

dos fitoplânctons e os detritos orgânicos e inorgânicos (FERREIRA & PEREIRA 

FILHO, 2009). 

Segundo Novo & Ponzoni (2001) os corpos d’água apresentam baixas porcentagens 

de reflectância, o que implica em baixas radiâncias, considerada uma característica 

distintas dos outros alvos. Nesse contexto, Moreira (2003) ressalta que a água em seu 

estado líquido absorve a radiação eletromagnética em comprimentos de onda menores 

que 380nm e maiores do que 700nm e que, nessa mesma faixa intermediária, a 

reflectância da água é relativamente pequena, ultrapassando pouco mais que 5%. 

 

2.4.1 Parâmetros Resultantes das Propriedades Ópticas da Água 

As propriedades ópticas da água advém dos componentes orgânicos e inorgânicos 

que conferem cor a água. Alguns desses componentes podem ser detectados por 

técnicas de sensoriamento remoto, pois estas podem ser analisadas mediante a obtenção 

da sua curva espectral e, desta forma pode-se obter a característica da água e determinar 

sua qualidade. Nesta pesquisa dois componentes opticamente ativos são analisados, as 

partículas em suspensão na coluna d’água (TSS) e o pigmento fotossintetizadore 

(Clorofila-a). 
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2.4.1.1 Total de Sólidos em Suspensão 

O TSS é resultado do carreamento de partículas orgânicas em suspensão 

(fitoplâncton, zooplâncton e matéria orgânica particulada) e inorgânicas em suspensão 

(partículas minerais, principalmente silte e argila), provenientes do ambiente terrestre 

pelo escoamento superficial de sub-bacias (WACHHOLZ, 2007; BARBOSA, 2007; 

ESTEVES, 1998), sendo todo o material particulado em suspensão na água e que não 

passa por um filtro de 0,45 μm. O aumento de sólidos em suspensão no ambiente 

aquático está associado aos vários usos realizados na bacia, ligados a práticas agrícolas, 

construções de casas, e de infraestrutura urbana, bem como outras atividades que 

retirem a vegetação.  

Segundo Ferreira, Pereira Filho, Rosa (2012) o estudo das características dos 

sólidos é fundamental para o entendimento de ecossistemas aquáticos, pois os sólidos 

apresentam grande concentração de nutrientes passíveis de troca com o meio. A 

concentração de sólidos em suspensão interfere na turbidez da água e pode afetar 

intensamente a ecologia, com a degradação do habitat aquático e da qualidade da água 

(CORAZZA, 2010). 

De acordo com Novo (2001) a concentração de TSS aumenta o coeficiente de 

espalhamento da água pura, o que resulta no deslocamento do pico de reflectância em 

direção aos comprimentos de ondas mais longos (500 a 700nm), além de aumentar a 

reflectância das curvas espectrais. 

 Na Figura 02 pode-se observar o comportamento espectral da curva de 

concentração de sólidos em suspensão, ocasionando o aumento de reflectância, devido à 

ampliação do coeficiente de retro-espalhamento no comprimento de onda mencionado. 

Nota-se ainda um crescimento rápido da reflectância entre 400 e 550 nm, seguida por 

uma alta reflectância na faixa entre 550 e 650 nm; estas feições estão associadas ao 

espalhamento devido ao material particulado presente no sedimento e à baixa absorção 

pela água da energia eletromagnética nesta região (SANTOS, 2012). No que se refere 

ao pico de reflectância correspondente à faixa espectral entre 780 e 800 nm, segundo 

Barbosa (2007) e Jensen (2009) estão relacionados a uma menor atenuação da energia 

eletromagnética, antes e depois de ser espalhada pelas partículas em suspensão. 
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Figura 02. Curvas de reflectância com diferentes concentrações de sólidos em 

suspensão. 

Fonte: Goodin et. al. (1993).  

 

2.4.1.2 Clorofila-a  

Segundo Clarke et. al. (2006), a clorofila é um pigmento universalmente 

presente em todos os grupos taxonômico de algas, e sua concentração na água é 

utilizada como indicador da biomassa ativa, microalgas e fitoplânctons, por exemplo. 

Sendo que este último é um ótimo indicador de entrada de matéria orgânica e de energia 

potencial no ambiente mediante sua produtividade primária (WETZEL, 1983). Os 

componentes da produção primária do fitoplâncton constituem a base da cadeia 

alimentar em muito sistemas lóticos, segundo Lamberti (1996), podendo contribuir em 

até 96,2% de produção primária por esta comunidade (ESTEVES, 1988). Há três 

principais tipos de clorofila, a, b e c, no entanto, a clorofila-a é a mais dominante dos 

pigmentos, além de ser mais abundante (KIRK, 1994 apud CORAZZA, 2010). 
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A presença de grande número de algas no corpo aquático está voltada para a 

quantidade de nutrientes que o mesmo recebe, sendo esta responsável por parte da 

produção de oxigênio no corpo hídrico (CORAZZA, 2010). O aumento de nutrientes no 

corpo aquático gera como consequência o processo de eutrofização do mesmo, 

resultando em alterações na qualidade da água. Nesse sentido, a clorofila-a se apresenta 

como indicador da biomassa presente no corpo aquático, sendo identificada pelos 

princípios ativos. 

É importante ressaltar que em ambientes lóticos a presença de clorofila-a não é 

tão intensa para determinar o grau de eutrofização dos rios, e sim a presença de fósforo, 

devido, sobretudo, à alta relação entre o volume de água e região marginal, além de uma 

maior velocidade das águas quando comparados aos ambientes lênticos. No entanto, 

este pigmento pode estar presente nesses corpos aquáticos mediante a inserção de águas 

advinda de outros ambientes e da construção de reservatórios (LAMPARELLI, 2004).  

A clorofila é considerada um pigmento fotossintetizante por ser responsável por 

captar e transformar a energia eletromagnética em energia química (fotossíntese) 

(ARRAUT et. al, 2005 e CORAZZA, 2010), desta forma podendo ser registrada por 

meio do sensoriamento remoto, tendendo a refletir na região do verde devido a sua cor. 

Nesse sentido, a curva espectral da clorofila-a, a mais abundante, tem seus 

pontos absorção na região do azul (400-515nm) e do vermelho (630-700nm), como 

pode ser visualizado na Figura 03. A absorção no vermelho, característico da clorofila-

a, é por volta de 675nm, no entanto, quando há um aumento na concentração desse 

pigmento, acima de 100 mg mˉ³, este ponto tende a se deslocar a valores próximos de 

715 nm (GITELSON et. al. 1993).  
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Figura 03. Variação da reflectância em função de diferentes concentrações de Chl-a. 

Fonte: Rundquist et al. (1996). 

 

Segundo Gitelson (1992) também pode correr pico de absorção em 620 nm em 

curvas espectrais de águas naturais, que está associado à presença de ficocianina, um 

pigmento acessório encontrado em alguns tipos de algas, como as cianobactérias. E 

inflexões próximas a 640 nm são causadas devido ao retroespalhamento associado tanto 

aos pigmentos acessórios quanto às substâncias orgânicas dissolvidas. 

No que se refere aos picos de reflectância, estes podem ser observados na região 

do verde (515-600nm) decorrente do espalhamento interno das células dos organismos 

fitoplânctons, uma vez que as algas são consideradas partículas refratoras, além de 

aumentar o espalhamento em comprimentos de onda na região do infravermelho (IV) 

(MOBLEY, 1994; ESTEVES, 1998; NOVO, 2001). 
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3.0 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Subaé faz parte da Região de Planejamento e Gestão 

das Águas (RPGA) do Recôncavo Norte e Inhambupe, conforme a Resolução Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) nº 43/09, e está inserida na região 

hidrográfica nacional do Atlântico Leste, perpassando pelos municípios de Feira de 

Santana, São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São 

Sebastião do Passé, Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe (Figura 4). Sua área é de 

655 Km², envolvendo zonas rurais, urbanas e industriais e abriga 745.091 habitantes 

segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2010, 

atingindo extensão de 55 Km. 

 

Figura 4. Localização da Bacia do Subaé e dos pontos de coleta 

Esta bacia limita-se ao norte com a Bacia do rio Pojuca; ao leste com a Bacia do 

rio Jacuípe, ao sul com as Bacias dos rios Joanes, Açu e a Baía de Todos os Santos; a 

oeste com a bacia do rio Paraguaçu. Sua nascente está localizada no município de Feira 

de Santana-BA, na comunidade de Vietña, rua Pedro Suzart, e a sua foz desemboca na 
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Baía de Todos os Santos compreendendo os municípios de Santo Amaro da Purificação 

e São Francisco do Conde (SANTOS, 2013). 

O rio Subaé apresenta como seus principais afluentes na margem direita os rios 

Sergi, maior afluente dessa margem com 32,20 km de extensão, o Sergi Mirim, Pitanga 

ou Pitinga, rio da Serra e Piraúna (afluente do Sergi) e na margem esquerda, rio 

Subaezinho, rio Traripe, afluente principal dessa margem com 133,6 Km de extensão, 

rio do Macaco (afluente do Traripe) e rio Canto do Muro, tendo vazão média de 2,71 m³ 

sˉ¹ (AZEVEDO, 2012; SANTOS, 2013; NIEMEYER, EGLER, SILVA, 2012). 

A grande extensão da bacia do rio Subaé traz a mesma uma diversidade das 

características fisiográficas desde a tipologia climática caracterizada no seu alto curso 

por clima subúmido a seco com ocorrência de chuva durante o ano e estação seca de 

pequena duração, média de 1.000mm. Em seu médio curso o clima torna-se subúmido a 

úmido, apresentando distribuição de chuvas por todo ano, e uma média pluviométrica 

de 1.600mm. Já no seu baixo curso, o clima é úmido, sem estação seca, com média 

anual de 1.800mm de chuva. E a temperatura média anual na bacia varia entre 24 ºC a 

25 ºC (SEI, 1998). 

Segundo dados apresentados pelo Projeto Bacia do rio Subaé e sub-bacia do rio 

Traripe (1999 - http://www.subaegeo.ufba.br/pdf/Adote%20uma%20Bacia.pdf) a bacia 

do Subaé está inserida na Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano que se estende no 

sentido norte. Esta bacia sedimentar é limitada a oeste e a leste por litologias do 

embasamento cristalino através de um sistema de falhas. Sendo que a oeste da Bacia 

Sedimentar está localizado o Grupo Santo Amaro, constituído principalmente por 

folhelhos, siltitos e arenitos finos e argisolos (ANJOS, 2003). 

As unidades litológicas que correspondem a bacia do rio Subaé variam em 

idades do Arqueano (antigo) ao Quaternário (recente). As rochas do Arqueano 

pertencem ao Complexo Santa Luz que compreende as rochas metamórficas. No 

entanto, a bacia é compreendida por rochas sedimentares do mesozoico e cenozoico 

pertencentes aos Grupos Barreiras, Brotas, Ilhas e Santo Amaro. Já os sedimentos 

recentes encontram-se na foz do rio Subaé constituídos pelos sedimentos 

fluviomarinhos (BORGES et. al. 2014).  
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As unidades geomorfológicas que compreende esta bacia é composta pelas 

Coberturas Sedimentares, os Tabuleiros Interioranos e os Tabuleiros Costeiros 

(BORGES et. al. 2014; PROJETO BACIA DO RIO SUBAÉ E SUB-BACIA DO RIO 

TRARIPE, 1999). O material de cobertura é inconsolidado, com espessura de 4 a 6m, 

em média, composto por argilas cauliníticas cobertas por colúvios arenosos com seixos. 

(PROJETO BACIA DO RIO SUBAÉ E SUB-BACIA DO RIO TRARIPE, 1999). 

Os solos presentes na Bacia do rio Subaé apresentam uma grande variedade 

devido a diversidade de características encontrada na mesma. O ARGISSOLO 

Vermelho-Amarelo distrófico são solos bem desenvolvidos, com alto teor de argila e 

pobres de nutrientes. Outro tipo de solo bem característico na bacia é o VERTISSOLO, 

conhecido localmente como massapê, são solos argilosos a muito argilosos. O 

LATOSSOLO Amarelo distrófico se faz presente na bacia, sendo um solo com 

características ácidas, com baixa fertilidade natural e bem intemperizados. Além do 

NEOSSOLO Quartzarênico que ocorre na foz, com alto teor de areia, extremamente 

pobre, pouco desenvolvido, constituído predominantemente de materiais quartzosos 

(BRASIL, RADAMBRASIL, 1981). 

As formas de vegetação que ocorrem na bacia do rio Subaé, de uma maneira 

geral, era composta por vegetação secundária, originada principalmente da Mata 

Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) que foi extremamente devastada para utilização 

do terreno em agropecuária. Ainda pode ser encontrado fragmentos de floresta 

estacional e restinga espacializando-se no sentido de sul a sudeste do município (Santos, 

2012). As terras florestais representam 136,71km2 (21%) do total das terras da bacia 

hidrográfica do rio Subaé. A cobertura da mata ciliar rarefeita acompanha alguns 

trechos das margens do rio principal - Subaé, e trechos dos seus afluentes o Traripe e 

Sergi, dentre outros cursos d’água. Suas nascentes estão muitas vezes associadas às 

práticas econômicas e sem proteção do solo contribuem para o assoreamento dos cursos 

d’água.  

As terras florestais ombrófilas em diversos estágios de regeneração estão 

localizadas nas proximidades de povoados e vilas e em pequenas propriedades rurais 

que praticam agricultura de subsistência, ocupam também manchas mais significativas 

entre pastagens. A cobertura florestal nativa deu lugar à ampliação de novas áreas para 
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pastagens e expansão da lavoura da cana-de-açúcar que ocuparam solos menos férteis, 

impulsionados pela demanda agropecuária os agricultores abandonaram terras e 

desmataram áreas circunvizinhas. (SEI, 2003, p.28). A vegetação de manguezal também 

é encontrada na foz do rio, nos municípios de Santo Amaro e São Francisco do Conde. 

Os pontos de coleta dessa pesquisa se encontram no município de Santo Amaro 

(Figura 4) que está inserido no Território de Identidade do Recôncavo. O município tem 

população de 57.800 mil habitantes, segundo dados do IBGE (2010), com uma base 

econômica influenciada, principalmente, pela agropecuária. Santo Amaro ficou 

conhecida mundialmente por ser considerada a cidade mais contaminada por chumbo no 

mundo, devido à intensa atividade de extração metalúrgica de chumbo entre os anos de 

1956 e 1993 pela empresa PLUMBUM – Mineração e Metalurgia Ltda instalada em seu 

território, que gerou entre 11.000 e 32.000 toneladas de chumbo por ano (SANTOS, 

2013). 

 Segundo dados do Protocolo do rio Subaé, a ocupação econômica da bacia 

hidrográfica do rio Subaé teve início nos séculos XVI e XVII após a extração da 

madeira de lei nos municípios do recôncavo norte. Com a escassez deste recurso vegetal 

por causa do extrativismo, novos ciclos predatórios começaram como desmatamentos 

desordenados para instalação da agroindústria canavieira, seguida da pecuária, 

atividades essas que têm causado, até os dias atuais, impactos ambientais nas nascentes, 

lagoas, riachos e rios da bacia hidrográfica do rio Subaé e seu entorno (SANTOS, 

2013). 

3.2 Procedimentos de Campo 

A pesquisa de campo realizada no rio Subaé, ocorreu durante cinco meses (outubro 

de 2014 a fevereiro de 2015) em quatro pontos de coleta. Estes pontos foram definidos 

de acordo com a facilidade na logística e a profundidade do canal, pois a coluna d’água 

necessita ser superior a profundidade da transparência do disco de secchi, para 

minimizar a interferência de fundo ao coletar os espectros da água, e a não existência de 

plantas aquáticas que por ventura venham interferir na assinatura espectral.  

O georreferenciamento dos pontos foi realizado utilizando um GPS (Global 

Positioning Systen) de marca Garmin, modelo GPSmap 78s. 
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Para obtenção dos parâmetros físico-químicos do rio Subaé foram utilizados três 

aparelhos de medição in situ: o multiparâmetro (OAKTON, 600 series), o turbidímetro 

e, o disco de secchi (Figura 5) 

 
Figura 5. Aparelhos de medição de parâmetros físico-químicos in situ: A, 

multiparâmetro; B, turbidímetro; C, disco de secchi 

Fonte: Arquivo pessoal 

O multiparâmetro foi manipulado para obter os parâmetros de oxigênio dissolvido 

(OD), temperatura, sólidos totais, pH e condutividade elétrica. O turbidímetro foi 

utilizado para aquisição da turbidez. Já o disco do secchi foi empregado para avaliar a 

transparência da água. 

3.3 Procedimentos Laboratoriais 

As análises de clorofila-a e total de sólidos em suspensão foram realizadas em 

laboratório. No entanto, partiu-se do campo com a coleta de água dos pontos amostrais 

em garrafas plásticas de um litro isentas de contaminação e envolvidas em material 

preto (Figura 6), onde não permita entrada de luz para que não haja a realização de 

fotossíntese, e interfira no resultado da clorofila-a. As amostras foram armazenadas em 

caixas térmicas com gelo até a chegada ao laboratório, onde foram mantidas sob 

refrigeração em temperatura de 10 ºC para posterior análise. 

                                                          

Figura 6. Garrafas para acondicionar as amostras de água 

Fonte: Arquivo pessoal 
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3.3.1 Determinação da clorofila 

A determinação da clorofila-a seguiu o estabelecido pelo Standart Metodos Water 

and Wastwater Examination (APHA, 2005). 

- Coleta e Filtragem 

Nas amostras que foram coletadas e armazenadas utilizou-se 200 ml da água para 

serem filtradas em filtros de microfibra de vidro com 47mm de diâmetro. Após a esta 

etapa o filtro contendo o material filtrado foi acondicionado e devidamente embalado 

em papal alumínio e congelado até o procedimento de análise que não ultrapassou três 

meses. 

     - Extração da clorofila: 

 Os filtros, correspondentes as amostras filtradas, foram colocados em tudo de 

Falcon (50 ml) onde foi acrescentado 5,0 ml de acetona 90%. O filtro foi macerado por 

20 segundos e logo após é adicionado mais 5,0 ml de acetona 90%. Após este 

procedimento a amostra foi agitada manualmente por 1 minuto, e colocado para 

refrigerar a 4 ºC por 20 horas. 

Depois das 20 horas os tubos foram retirados do refrigerador e com o auxílio da 

pipeta de paster foi transferido o líquido para o tubo de ensaio de vidro de 15 ml, onde 

foi posto para centrifugar a 4000RPM por 10 minutos. 

- Análise da clorofila: 

Para a realização desta etapa foi utilizado o espectofotômetro e cubetas de vidro, 

onde foi inserido o líquido para leitura. Após ser centrifugado as amostras, o líquido foi 

transferido para uma cubeta com o auxílio da pipeta de paster. Uma cubeta foi 

preenchida com acetona 90% para calibrar a leitura (0,0000) toda vez que uma nova 

amostra for lida. A determinação em espectofotômetro foi realizada nos seguintes 

comprimentos de onda: 630, 647, 664 e 750 nm. Sendo o último utilizado para a 

correção da turbidez da amostra. 

Todas essas etapas podem ser visualizadas na figura 7. 



35 

 

 

Figura 7. Fluxograma das etapas de determinação da clorofila-a na água do baixo 

curso do rio Subaé – BA. 

3.3.2 Determinação de sólidos em suspensão 

Para determinar a concentração de sólidos em suspensão seguiu-se a proposta 

descrita por CETESB (1993) onde posterior a coleta e armazenamento da água, foi 

utilizado o processo de pesagem dos filtros de fibra de vidro (47 mm de diâmetro e 

0,7µm de porosidade) em uma balança analítica com acurácia de 0,0001g da marca 
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Shimadzu, modelo AY220. Após esta etapa seguiu-se para a filtragem da amostra 

através de uma bomba de sucção a vácuo. 

Na etapa seguinte os filtros foram levados para estufa para secagem onde foram 

mantidos a uma temperatura de 105 ºC por 1 hora. E após este procedimento foram 

pesados novamente. 

As concentrações de sedimentos em suspensão foram determinadas mediante a 

equação: 

                                                   

Onde: 

P1 = peso inicial do filtro (g) 

P2 = peso do filtro com material coletado após secagem em estufa (g)  

V = volume da água utilizado para filtração 

1000 = fator de conversão para miligramas 

 

3.4 Coleta e Análise das Assinaturas Espectrais 

Para a obtenção das curvas espectrais foi utilizado o espectrorradiômentro 

Fieldspec 4 Hi-Res com faixa espectral de 350 a 2500 nm, resolução de 3 nm até 700 

nm e de 8 até em 1400/2100 nm. O espectrorradiômetro de campo foi empregado para 

adquirir a curva espectral de cada amostra de água superficial, na qual a faixa espectral 

utilizada para obtenção dos dados é restrita a 400 a 900 nm, devido a intensidade de 

ruídos para comprimentos de onda fora dessa faixa (Ferreira e Pereira Filho, 2009) para 

o alvo água.  

Essa técnica é utilizada seguindo a metodologia de Milton (1987) na qual é 

necessário preservar o máximo de igualdade nas condições de iluminação e da 

superfície da água, evitando a presença de ventos devido às degradações que estes 

(1) 
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podem oferecer as informações coletadas. A radiância foi medida após a calibração do 

radiômetro com a placa de Spectralon, em superfície Lambertiana (Figura 8). 

 

Figura 8. Placa de Spectralon 

As curvas foram obtidas com o espectrorradiômetro posicionado a 1 metro da 

superfície perpendicular ao azimute e com o ângulo de 45º. Para cada ponto amostral 

foram coletadas seis curvas espectrais a fim de minimizar os efeitos da movimentação 

da superfície aquática, realizando uma média no programa ViwSpec Pro. 

As curvas espectrais só foram coletadas nos meses de outubro e novembro de 2014 

e janeiro e fevereiro de 2015. O mês de dezembro de 2014 não houve coleta devida a 

dificuldades encontradas em relação as condições de tempo, e a questões 

administrativas associados a feriados, e disponibilidade da técnica e de motoristas. 

3.4.1 Suavização das curvas espectrais 

As curvas espectrais obtidas apresentaram muitos ruídos sendo aplicada a cada uma 

um filtro de suavização, denominado filtro de média móvel. Sugundo Tsai & Philpot 

(1998), este filtro refere-se ao cálculo do valor espectral de pontos, considerando um 

intervalo discreto e pré-definido a partir de um ponto médio. As curvas foram então 

suavizadas no programa Excel utilizando um filtro de média movel de 5 pontos. 

3.4.2 Análise derivativa 

A análise derivativa consiste na otimização das curvas espectrais ressaltando seus 

picos de reflectância e bandas de absorção dos componentes opticamente ativos, desta 

forma, melhorando a análise das mesmas. Nesse sentido, a derivada tende a decompor 
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espectros de ambientes aquáticos, com o objetivo de discriminar os efeitos e quantificar 

a concentração de sedimentos e clorofila na água (RUNDQUIST et al., 1996). 

Para gerar as derivadas das curvas espectrais utilizou-se o cálculo de aproximação 

por diferença finita no programa Excel. O resultado depende do tamanho do filtro ou da 

largura da banda e da resolução, ou seja, da separação entre as bandas. Esta forma 

permite a adequação da operação com a resolução das bandas espectrais do 

espectrômetro utilizado, e representa a taxa de variação da reflectância espectral do alvo 

em relação à variação do comprimento de onda da energia incidente (BARBOSA 2007). 

A equação para obtenção da derivada pode ser visualizada abaixo. 

 

Onde: 

∆λ é a separação entre bandas adjacentes e, 

s(λi) o valor do espectro na faixa de λi comprimento de onda. 

3.4.3 Remoção do Contínuo 

A remoção do contínuo é uma função matemática empregada para dados de 

sensoriamento remoto hiperespectral que permite isolar uma feição de absorção 

particular durante a análise de um espectro (SANTOS, 2012). Mediante a isto, os pontos 

de máxima reflectância de um espectro são ligados por uma reta, a qual define o 

contínuo espectral para cada feição. A sua remoção é feita dividindo-se o espectro 

original pela curva do contínuo, para normalizar as bandas de absorção, colocando-as 

em uma referência comum (LONDE, 2008).  

Esta técnica foi realizada no programa Envi 4.8 a partir da função continual 

removal, onde o gráfico foi gerado automaticamente para toda faixa espectral em 

estudo. Após foram escolhidas as bandas de absorção mais acentuadas para identificas 

as interferências dos componentes opiticamente ativos. O cálculo utilizado para 

realização dessa técnica no excel está escrito abaixo: 

(2) 
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Onde: 

Pb – profundidade de banda e  

Ecr reflectância normalizada no centro da absorção 

3.5 Análise estatística dos parâmetros físico-químicos  

Os parâmetros físico-químicos foram tabulados no programa Excel, e foi 

utilizado o PAST 1.91 para aplicar o teste estatístico, correlação de Pearson, e analisar o 

grau de associação entre as variáveis a partir do nível de significância de 95%. 

A correlação de Pearson é considerada uma medida da intensidade de associação 

entre duas variáveis quantitativas, sendo calculado pelo coeficiente de correlação 

(CALLEGARI-JAQUES, 2003). Este coeficiente de correlação (r) varia de -1 

(correlação negativa) a +1 (correlação positiva). A correlação negativa indica que os 

valores obtidos variam inversamente, ou seja, quando x aumenta, y diminui ou vice-

versa. Quando a correlação é positiva, esta indica que os valores variaram no mesmo 

sentido, ou seja, quando x aumenta, y também aumenta.  

As etapas dos procedimentos metodológicos da pesquisa estão apresentadas na 

figura 9. 

(3) 
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Figura 9. Fluxograma metodológico utilizado no trabalho. 

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Parâmetros Físico, Químico da Água 

O município de Santo Amaro não possui estação climatológica para obtenção de 

índices pluviométricos, impossibilitando que sejam realizadas inferências sobre as 

alterações no ambiente aquático e a concentração de chuva.  

Foi sugerido pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da 

Bahia – INEMA, a utilização dos índices pluviométricos do município de Nazaré 

(Estação: 0133903) para análise do seu comportamento a partir a utilização de 30 anos 

de dados (1982 a 2012), uma vez que a estação foi fechada. 

O município de Nazaré está localizado a 111 km de Santo Amaro na região da 

Mata Atlântica. Possui característica climática típicas de regiões de clima quente e 

úmido, com pluviosidade média anual de 1642mm. Sendo os menores índices 
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pluviométricos registrados entre os meses de outubro a janeiro, e os maiores entre abril 

a julho (Figura 10). 

 

Figura 10. Precipitação pluviométrica média mensal do município de Nazaré -Ba  

Fonte. INEMA, 2014. Elaborado pelo autor. 

Os resultados obtidos nas cinco campanhas de campo realizadas nos meses de 

outubro e novembro de 2014 no baixo curso do rio Subaé estão apresentados da 

seguinte forma: na tabela 01 constam os parâmetros que não possui legislação específica 

(CONAMA 357/2005), as Figuras 11, 12, 14, 15 e 16, representam os parâmetros que 

apresentam limite estabelecido na legislação. 
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Tabela 01: Valores dos parâmetros físico-químicos analisados na água superficial, no baixo curso do rio Subaé – Ba, nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015. 
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4.1.1 Temperatura 

A temperatura registrada não apresentou grandes oscilações entre os 4 pontos 

nos cinco meses analisados, sendo a mínima de 24,3 ºC (ponto 1/out.) e a máxima de 

28,5 ºC (ponto 4/nov.). Nos estudos realizados por Santos (2013) entre os meses de 

dezembro de 2011 a novembro de 2012 as oscilações entre os pontos foram maiores, 

sendo a mínima registrada nos pontos 01 e 02 na segunda campanha, mês de abril de 

2012, (23,2 ºC) e máxima de 29,1 ºC no ponto 02 na terceira e última campanha 

(novembro de 2012).  

4.1.2 Condutividade Elétrica – CE 

Os valores de CE registrados variaram entre os meses, apresentando maiores 

valores nos meses de outubro, novembro e janeiro, com o máximo registrado de 298,6 

µS.cmˉ¹ (janeiro), e valores mais baixos nos meses de dezembro e fevereiro, com o 

mínimo de 149,2 µS.cmˉ¹ (fevereiro). Apesar do CONAMA 357/2005 não fazer 

referência para CE em relação a determinação da qualidade da água, autores como 

Fravet e Cruz (2007) afirmam que valores de condutividade acima de 100 µS.cmˉ¹ para 

águas naturais indicam que está havendo impacto ambiental, pois a condutividade 

aumenta em função do aumento do conteúdo mineral, que pode estar relacionado a 

concentração de esgoto na área.  

4.1.3 Total de sólidos em suspensão – TSS 

Os valores de TSS variaram entre 2 mg/L a 15 mg/L. O mínimo foi registrado no 

ponto 03 de novembro e no ponto 01 dos meses de janeiro e fevereiro. O máximo foi 

encontrado no ponto 04 de dezembro. Sendo importante ressaltar que o mês de outubro 

foi o mês mais homogêneo, pois os valores de TSS são próximos, variando de 10 mg/L 

a 14 mg/L  

4.1.4 Transparência  

Os valores de transparência do rio não oscilaram entre os pontos em cada mês de 

amostragem. O menor valor encontrado foi de 45 cm no ponto 04 no mês de outubro. Já 

o máximo registrado foi de 78 cm no ponto 04 no mês de dezembro. De acordo com o 

gráfico de comportamento das chuvas o mês de outubro apresenta valores mais elevados 
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de pluviosidade em relação aos meses que se seguem, o que pode ter influenciado em 

valores mais altos de transparência em novembro. 

Importante ressaltar também que o ponto 03 nos meses de janeiro e fevereiro 

apresentaram valores de 51 e 47 cm, respectivamente, e os maiores valores de turbidez 

em cada mês (20,8 e 23,5 UNT, respectivamente). Essa relação também pode ser 

observada quando comparada ao mês de novembro de 2014 onde apresentou de modo 

geral maiores transparências e menores valores de turbidez. No mês de dezembro de 

2014 nota-se também que as menores transparência (ponto 02 e 03) apresentam valores 

mais altos de compostos orgânicos e inorgânicos. 

Desta forma, pode-se convalidar a afirmativa de Oliveira et. al (2012) ao 

concluir que a transparência é inversamente proporcional à quantidade de compostos 

orgânicos e inorgânicos presentes na coluna d’água, ou seja, ao parâmetro turbidez  

4.1.5 Clorofila-a 

Os resultados encontrados de clorofila-a (Figura 11) estão de acordo ao que 

permite a resolução em questão para rios de classe 02. No entanto, verifica-se que nos 

meses de novembro, janeiro e fevereiro, este último apenas nos pontos 01 e 02, os 

valores de clorofila-a foram maiores que os registrados do mês de outubro, destacando 

principalmente o ponto 01, onde no mês de outubro possuía valor próximo a 0 µg/Lˉ¹ e 

nos outros meses apresentaram maiores concentrações: 4,37; 12, 75 e 5,8 µg/Lˉ¹. 

 

 Figura 11. Concentração de clorofila-a na água do baixo curso do rio Subaé – Ba. Não 

houve análise de clorofila-a no mês de Dezembro, 2014 
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Os pontos 03 e 04 apresentaram menores oscilações entre os valores, não 

ultrapassando os limites de 0,76 - 4,76 e 1,19 - 4,17 µg/Lˉ¹, respectivamente.  

Mesmo havendo lançamento de esgoto doméstico no ambiente, este ainda não 

permitiu que houvesse alterações elevadas de concentração de clorofila-a ao ponto de 

deixa-lo inapropriado. No entanto, o aumento das concentrações de clorofila-a no mês 

de novembro pode estar associado ao aumento da temperatura registrada em relação a 

outubro (25,3 ˚C), que apresentaram média de 27,6 ˚C em novembro, 26,2 ºC em 

janeiro e 26,3 ºC em fevereiro, este último verifica-se nos pontos 01, 02 e 04. Essa 

relação já observado em estudos de Santos (2012) e Corazza (2010).  

 4.1.6 Oxigênio Dissolvido – OD 

Todos os valores de OD analisados em outubro/2014, e os pontos 03 e 04 no 

mês de novembro/2014 estão em desacordo com a legislação vigente (5mg/Lˉ¹), já nos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro as concentrações de oxigênio dissolvido 

estiveram dentro do limite estabelecido pelo CONAMA (Figura 12). 

Em estudos de monitoramento realizados por Santos (2013) no rio Subaé, 

verifica-se que os valores de OD se encontravam, nos mesmos pontos, acima do valor 

permitido, que nesse caso estaria dentro do padrão. Havendo, desta forma, possível 

alteração no uso do solo interferindo no rio, permitindo que houvesse a diminuição 

deste parâmetro. 

 

Figura 12. Concentração de OD na água do baixo curso do rio Subaé - Ba 
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É válido ressaltar que houve aumento de OD no mês de novembro para os 

pontos 01 e 02 permitindo a adequação à legislação e, no ponto 04 apesar de haver 

aumento ainda permaneceu abaixo do limite. Já no ponto 03, o OD diminui chegando ao 

valor de 0 mg/L ˉ¹, ou seja, não há oxigênio no meio. É importante mencionar que os 04 

pontos estão muitos próximos da sede do município. No entanto, os pontos 03 e 04 são 

áreas visivelmente degradadas, com presença de despejos domésticos e reduzida mata 

ciliar (Figuras 13). 

 

Figura 13. Área de despejos domésticos 

Baixos valores de oxigênio dissolvido são característicos de ambientes com 

grandes despejos orgânicos no rio, que as bactérias fazem uso do oxigênio nos 

processos respiratórios para estabilização da matéria orgânica, reduzindo a concentração 

de oxigênio no meio (VON SPERLING, 2005). 

No entanto, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro os valores registrados 

apresentaram aumento da concentração de OD no ambiente, o que denota melhoria nas 

condições ambientais do ambiente aquático. 

4.1.7 Turbidez 

A figura 14 apresenta os valores de turbidez encontrados nas cinco campanhas. 

Estando todos abaixo do limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 

para rios de classe 2, cujos os valores são até 100 UNT.  
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Figura 14. Concentração de turbidez na água do baixo curso do rio Subaé - Ba 

De forma geral, não houve variação nos valores de turbidez entre os pontos 

analisados para cada mês. O maior valor encontrado foi 25,4 UNT no ponto 02, durante 

o mês de dezembro/2014, e o menor valor observado foi de 9,4 UNT no mês de 

novembro/2014.  

Nos pontos 01, 03 e 04 observa-se ainda a existência de resquícios de mata ciliar 

protegendo o curso do rio. Todavia, o ponto 03 juntamente com o ponto 02, são os que 

apresentam maiores valores de turbidez durante a série estudada. O ponto 02 está 

inserido dentro de uma fazenda onde grande parte da vegetação foi retirada, e o ponto 

três está localizado próximo a ponte que dá acesso ao município. 

4.1.8 Total de Sólidos Dissolvidos – TDS 

Em relação ao TDS, os valores obtidos nas campanhas demonstram que as 

concentrações foram diminuindo com o passar dos meses e entre os pontos a exceção ao 

mês de janeiro que teve aumento, estando todos de acordo com a legislação em questão, 

que determina o limite de 500 mg/Lˉ¹ (Figura 15). O maior valor registrado foi no ponto 

01 no mês de outubro (150,5 mg/Lˉ¹) e o menor foi no ponto 04 no mês de fevereiro 

(75,4 mg/Lˉ¹).  
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Figura 15. Concentração de sólidos totais dissolvidos  no rio Subaé - Ba 

Esses resultados demonstraram um padrão, os valores mais elevados foram 

encontrados no ponto 01, em todos os meses. Os valores de TDS decrescem até o ponto 

04, onde foram registrados o menores valores. 

Corpos aquáticos que apresentam valores de TDS abaixo do permitido, podem 

ser utilizados para fins domésticos e industriais (FARIAS, 2006), desde que os outros 

parâmetros não estejam fora do padrão. 

4.1.9 Potencial Hidrogeniônico – pH 

A Figura 16 apresenta os valores de pH na água do baixo curso do rio Subaé. Os 

valores encontrados variaram entre levemente básico, sendo máximo registrado no 

ponto 04 no mês de outubro (8,58) a levemente ácido, com o mínimo de 6,5 no ponto 03 

no mês de fevereiro. O mês de fevereiro, de forma geral, apresentaram condições 

ambientais mais ácidas, pois os valores variaram entre 6,5 (ponto 04) a 6,88 (ponto 01). 

Os valores de pH determinado para os rios de classe 2 limitam-se de 6 a 9, 

segundo CONAMA 357/2005, sendo que valores muito ácidos ou muito básicos estão 

associados a presença direta de despejos industriais (SANTOS, 2013). 
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Figura 16. Concentração de pH na água do baixo curso do rio Subaé - Ba 

4.1.10 Correlação de Pearson entre os Parâmetros Físico-químicos 

Após os testes estatísticos realizados entre os parâmetros estudados foram 

relatadas, na tabela 02, apenas as correlações significativas.  

Foram observadas correlações positivas entre os parâmetros pH-CE e pH-sólidos 

totais. Valores mais elevados de pH foram observados em pontos com teores de sólidos 

mais elevados e consequentemente a condutividade elétrica. Essa relação direta 

decorrente do processo de fotossíntese das algas (compõem os sólidos) que retiram 

quantidade considerável de gás carbônico, que é a principal fonte natural de acidez da 

água. 

As correlações negativas significantes estão relacionadas aos parâmetros de 

turbidez-temperatura, OD-CE e OD-sólidos totais.  

Guereschi & Fonseca-Gessner (2000) explicam que em locais que apresentam 

baixa turbidez, há a exposição do sistema à radiação solar direta e com isso a 

temperatura da água tende a ser mais elevada.  

A correlação entre OD e sólidos totais pode estar associada ao fato de que altas 

concentrações de sólidos na água, contribuem para reduzir a radiação solar. Dessa 

forma, os organismos fotossintéticos não liberam oxigênio dissolvido no meio líquido. 

Já em relação ao OD-CE este está diretamente vinculado aos sólidos, pois seu aumento 
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acarreta elevação do conteúdo mineral na coluna d’água e consequentemente a 

condutividade elétrica. 

Tabela 02: Resultado significativo da Correlação de Pearson entre os parâmetros físico-

químicos analisados na água do baixo curso do rio Subaé – BA, nos cinco meses 

(outubro de 2014 a fevereiro de 2015). Nível de significância < 0,05 

 

Também foi observado que os parâmetros Chl-a e TSS apresentaram correlação 

quase significativa (0,05475), demonstrando que esses parâmetros podem estar sendo 

influenciados de maneira inversamente proporcional. A maior concentração de TSS 

diminui a clorofila-a no ambiente. Este processo pode estar relacionado a menor 

produção de fotossíntese, uma vez que os TSS diminui a penetração da radiação solar. 

Em anexo consta a tabela completa da correlação de Pearson realizada em todos 

os parâmetros nos cinco meses de estudo (Anexo 01). 

4.1.11 Índice do Estado Trófico para a Clorofila 

Um índice de estado trófico funciona como um registro das atividades humanas 

nas varias bacias hidrográficas, alem de se constituir como uma base para o 

planejamento, controle da eutrofização e dos usos de bacias hidrográficas (BREZONIC, 

1976; DUSSART, 1984). 

A partir de dados de clorofila é possível classificar os corpos d’água em 

diferentes graus de trofia, que segundo a CETESB consiste em avaliar a qualidade da 
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água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento 

excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas. 

Os limites estabelecidos para as diferentes classes de trofia para rios são 

apresentados na tabela 03 

Segundo a classificação da CETESB (2009) um rio pode ser classificado em seis 

estados de trofia, que variam de ultraoligotrófico (ambiente limpo) a hipereutrófico 

(ambiente afetados por concentrações elevadas de matéria orgânica e nutrientes).  

Tabela 03: Classificação do Estado Trófico para rios 

 

Fonte: CETESB (2009) 

 Os maiores valores de clorofila-a foram observados no mês de Janeiro (Tabela 

04), caracterizando todos os ambientes estudados, variando de eutróficos (alta 

produtividade e reduzida transparência da água) a hipereutrófico (elevação na 

concentração de matéria orgânica e nutrientes), são justificados, principalmente pelos 

baixos valores pluviométricos registrados nos meses de Novembro e Dezembro (Figura 

17). 
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Figura 17. Média pluviométrica do município de Nazaré – Ba. 

 

Tabela 04: Concentração de Clorofila-a no baixo curso do rio Subaé - Ba 

 

A Figura 18 reflete o estado de trofia do baixo curso do rio Subaé- BA, durante 

os meses de Outubro e Novembro/2014 e Janeiro e Fevereiro/2015. 



0 

 

 

Figura 18. Mapas do Estado Trófico do baixo curso do rio Suabé em Outubro, Novembro/2014, Janeiro e Fevereiro/2015. 
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O mês de Outubro/2014 foi influenciado pelo índice pluviométrico do mês de 

Setembro e, como resultado do processo de diluição das águas as trofias demonstraram 

ambientes mais equilibrados, em relação a produtividade e degradação. Ao avaliar os 

meses seguintes, que tiveram índices reduzidos de pluviosidade, as trofias sofreram 

decréscimo, até fevereiro onde o estado de trofia do rio melhorou devido as chuvas de 

verão da segunda quinzena do mês janeiro. 

O estado trófico do baixo curso do rio Subaé- BA, no mês de outubro variou de 

ultraoligotrófico (Ponto 01) a mesotrófico (Ponto 02). No mês de novembro todos os 

pontos de coleta estão classificados como eutróficos. Já em janeiro/2015 o estado 

trófico foi classificado como eutrófico (Ponto 04) a hipereutrófico (Ponto 05). E 

finalmente, em fevereiro/2015 os corpos aquáticos foram classificados como 

Oligotrófico (Ponto 03) a Supereutrófico (Pontos 01 e 02). 

De acordo com os mapas é possível concluir que os Pontos 01 e 02 

correspondem a partes do rio com maiores problemas de qualidade de água e que esses 

problemas retratam o uso e a ocupação dos seu entorno, uma vez que, estes são os 

pontos mais próximos do centro urbano de Santo Amaro – BA. 

A eutrofização pode causar a proliferação excessiva da flora aquática, 

constituída por algas e plantas aquáticas. Esta proliferação excessiva pode ter como 

conseqüências: sabor e odor nas águas; toxidez; elevação da turbidez da água, 

impedindo a penetração da luz solar e, consequentemente, o desenvolvimento de 

vegetais nas camadas inferiores; produção de grandes massas de matéria orgânica, as 

quais decompõem-se causando demanda de oxigênio (MOTA, 1995). As características 

dos corpos d’água brasileiros agravam o problema de eutrofização (água doce, pH 6-9, 

temperatura entre 15 ºC a 30 ºC e alta concentração de nutrientes) visto que propicia 

condições para a ocorrência de florações de cianobactérias durante o ano todo 

(FUNASA, 2003). 

 

4.2 Reflectância da Água e os seus Componentes Opticamente Ativos 

As análises que se seguem são apresentadas inicialmente por uma abordagem 

exploratória dos espectros de reflectância obtidos em campo nos quatro meses 
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analisados, outubro e novembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015. Na sequência são 

demonstrados os resultados das técnicas de primeira derivada e remoção contínuo sobre 

os espectros, que permitiram potencializar a extração de informações. 

4.2.1 Espectros de Reflectância de Campo 

Foram realizadas quatro análises espectrorradiometricas nos meses como já 

mencionado. Em outubro os espectros de reflectância foram coletados no dia 18 entre 

12:00 e 14:10, em novembro no dia 15 entre às 10:23 até 11:55, em janeiro a coleta 

realizou-se no dia 12 entre às 10:20 e 11:35, e em fevereiro no dia 05 entre às 10:15 e 

12:45, sob condições de sol entre nuvens e ventos de fraca intensidade.  

As condições do tempo encontradas nos dias do trabalho de campo foram 

adequadas para as coletas espectrorradiometricas de acordo com Milton (1987), visto 

que o fluxo solar direto dominou o campo de irradiação e, a rugosidade da água, como 

já mencionado, não comprometeu a interpretação dos espectros (CORAZZA, 2010). A 

rugosidade observada na superfície da água foi devida principalmente à correnteza do 

rio, característica intrínseca do corpo d’água (Figura 19, 20, 21 e 22). 

 

Figura 19. Imagens da superfície do rio Subaé - BA, nos pontos de coleta no mês de 

Outubro/2014. 
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Figura 20. Imagens da superfície do rio Subaé - BA, nos pontos de coleta no mês de 

Novembro/2014. 

 

Figura 21. Imagens da superfície do rio Subaé - BA, nos pontos de coleta no mês de 

Janeiro/2015. 
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Figura 22. Imagens da superfície do rio Subaé - BA, nos pontos de coleta no mês de 

Fevereiro/2015. 

Os espectros de reflectância obtidos no rio Subaé nos meses de outubro, 

novembro, janeiro e fevereiro apresentam comportamentos semelhantes, diferenciando 

apenas no ponto 03 que em outubro exibe maior albedo na reflectância, e o ponto 01 no 

mês de fevereiro que mostra menor albedo entre os espectros dos meses analisados 

(Figura 23, 24, 25 e 26). Foram verificados no mês de novembro ruídos a partir de 850 

nm. 
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Figura 23. Espectros de reflectância da água superficial no baixo curso do rio Subaé – 

Ba, em Outubro/2014. 

 

Figura 24. Espectros de reflectância da água superficial no baixo curso do rio Subaé – 

Ba, em Novembro/2014.  
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Figura 25. Espectros de reflectância da água superficial no baixo curso do rio Subaé – 

Ba, em Janeiro/2015.  

 

Figura 26. Espectros de reflectância da água superficial no baixo curso do rio Subaé – 

Ba, em Fevereiro/2015.  
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As curvas espectrorradiometricas não apresentam de um modo geral profundas 

feições de absorção na região do azul (400 – 500nm). Observando assim, um aumento 

gradativo da reflectância até região do verde, com pequenas feições de absorção de 

reflectância no comprimento de onda 588 nm nos espectros de outubro, 584 nm nos 

espectros de novembro, 583 nm nos espectros de janeiro e 585 nm em fevereiro. 

Na região do vermelho é notado em todos os espectros, nos quatro meses 

analisados, um patamar que se estende de 583 até 690 nm; onde se verificam duas 

feições de absorção centradas em 603 nm e 665 nm (Figura 27, 28, 29 e 30). 

 

Figura 27. Feições de absorção na região do vermelho (603 e 665 nm) nos espectros de 

reflectância da água superficial no baixo curso do rio Subaé – Ba, em Outubro/2014. 
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Figura 28. Feições de absorção na região do vermelho (603 e 665 nm) nos espectros de 

reflectância da água superficial no baixo curso do rio Subaé – Ba, em Novembro/2014. 

 

Figura 29. Feições de absorção na região do vermelho (603 e 665 nm) nos espectros de 

reflectância da água superficial no baixo curso do rio Subaé – Ba, em Janeiro/2015. 
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Figura 30. Feições de absorção na região do vermelho (603 e 665 nm) nos espectros de 

reflectância da água superficial no baixo curso do rio Subaé – Ba, em Fevereiro/2015. 

 É importante ressaltar que nos espectros apresentados nos meses de janeiro e 

fevereiro as feições de absorção de reflectância na região do verde são mais acentuadas. 

E que no espectro de reflectância do ponto 01 do mês de fevereiro essas feições não são 

definidas, pois o patamar na região do vermelho mascarou as feições mencionadas, além 

de o albedo ser o menor, em torno de 0,030.   

Ainda nota-se nos espectros uma diminuição brusca da reflectância entre as 

regiões do vermelho para o infravermelho, que se iniciam a partir de 686 nm no mês de 

outubro, 692 nm no mês de novembro e janeiro, e 691 nm em fevereiro até o 

comprimento de onda de 735 nm. No ponto 01 do mês de fevereiro essa queda é menor 

devido a diferença de amplitude no espectro, e tem seu início em 711 nm. 

Após o comprimento de onda 772 nm, há um aumento gradativo da reflectância 

até o pico de 808 nm, seguida de um decréscimo até 833 nm onde, a partir de então, 

mantém-se constante. 

Nos quatro conjuntos de espectros analisados foram observadas semelhanças 

referentes aos comprimentos de onda de suas feições, além da existência do patamar na 

região do vermelho, como mostrado. No entanto, esses espectros apresentam diferenças 
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relevantes em relação reflectância no verde, mais proeminentes nos espectros de janeiro 

e fevereiro, com exceção do ponto 01 (fevereiro), e as feições de absorção centradas na 

região do vermelho, onde são mais acentuadas nos espectros de novembro, janeiro e 

fevereiro. Verifica-se também diferença nos espectros do ponto 03, que no mês de 

outubro possui reflectância maior em comparação aos outros meses em todos os 

comprimentos de onda, principalmente em relação ao mês de novembro, estando 

relacionados aos níveis de TSS encontrados, além dos espectros do ponto 01 que em 

fevereiro apresenta a menor reflectância. 

A partir das feições observadas foi possível notar, em todos os espectros, a 

presença da clorofila-a de acordo com algumas características, tais como: a baixa 

reflectância na região do azul, sem feições nítidas de absorção como mencionado por 

Kirk, 1994 apud Santos (2012), uma vez que concentrações de clorofila-a tende a 

diminuir a energia refletida nos comprimentos de onda no azul (JENSEN, 2009).  

O aumento gradativo na região do verde, devido a quantidade de energia 

refletida para essa região, havendo um pequeno pico (588 nm em outubro, 584 nm em 

novembro, 583 nm em janeiro e 585 nm em fevereiro) e, as feições de absorção 

centradas em todos os espectros na região do vermelho (603 e 665 nm) também estão 

relacionados a presença da clorofila-a. Contudo, a baixa concentração desse 

componente (Tabela 05) não permite que essas feições sejam mais acentuadas 

(ARRAUT et. al., 2005). E segundo Mantovani (1993), a pequena quantidade desse 

pigmento também fez com que as feições de absorção fossem deslocadas para os 

comprimentos de onda mais curtos (603 e 665 nm). 

Tabela 05: Concentrações de clorofila-a no baixo curso do rio Subaé – Ba. 
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Pode-se notar também que nos meses de novembro e janeiro os picos de 

reflectância do verde, assim como as feições de absorção do vermelho ficaram mais 

evidentes devido a maior concentração de clorofila-a encontrada em relação ao mês de 

outubro (Tabela 05), corroborando com a afirmação citada anteriormente. No entanto, 

não se verifica esse padrão quando se analisa os espectros do mês de fevereiro. 

A queda brusca da reflectância entre a região do vermelho para o infravermelho 

é outra característica da presença da clorofila-a. No entanto, este decréscimo tende a ser 

mais acentuado quando se verifica baixas concentrações desse pigmento, como 

observado em estudos Arraut et. al. (2005) e Chen et al (1992). 

No que se refere à presença de sólidos em suspensão nas curvas espectrais, estas 

são visivelmente identificadas pelo patamar encontrado entre os comprimentos de onda 

583 até 690 nm. Onde devido à grande concentração de sólidos em suspensão (Tabela 

06), principalmente nos espectros do mês de outubro, mascararam os picos de 

reflectância do verde e as feições de absorção no vermelho característico da clorofila-a. 

Tabela 06: Concentrações de sólidos em suspensão no baixo curso do rio Subaé – Ba. 

 

Segundo Kirk (1994) apud Santos (2012) a presença de sólidos em suspensão 

também é caracterizada pelo aumento da reflectância em toda faixa espectral (400 a 900 

nm). No ponto 03 essa característica se torna bem expressiva, pois nota-se que no mês 

de outubro a reflectância é mais elevada em comparação aos outros meses, 

principalmente em relação ao mês de novembro (Figuras 27 e 28), isso se reflete devido 

a quantidade de sólidos em suspensão encontrado na água (14 mg/Lˉ¹ em outubro e 2 

mg/L ˉ¹ em novembro). 

Pode-se observar também que nos espectros dos pontos 02 e 04 nos meses de 

outubro e novembro, a reflectância é próxima, quase se sobrepondo, e suas 
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concentrações de TSS são 11 mg/Lˉ¹ em outubro e 6 mg/Lˉ¹ em novembro para ambos 

os pontos. 

No ponto 01 também verifica-se essa característica, os meses de outubro e 

novembro possuem a mesma concentração de TSS, e espectros com reflectâncias 

próximas. No entanto, nos meses de janeiro e fevereiro apesar de possuírem a mesma 

concentração de sólidos em suspensão, a reflectância de janeiro é maior em relação a 

fevereiro.  

Apesar de verificar nos espectros de reflectância do rio Subaé a influência da 

clorofila-a na água superficial, os padrões de curvas apresentados são característicos de 

concentrações de sólidos em suspensão, e isto pode ser observado a partir da Figura 31, 

onde mostra o aumento gradativo da reflectância na região do azul e o patamar entre a 

região do verde e do vermelho, onde as concentrações variam de 2,8 NTU a 33 NTU. 

Esse comportamento é verificado nos espectros em estudos, onde as concentrações de 

TSS variaram de 2 mg/Lˉ¹ a 14 mg/Lˉ¹. 

 

Figura 31: Curvas de reflectância com diferentes concentrações de sólidos em 

suspensão. 

Fonte: Goodin et. al. (1993) 

4.2.2 Técnicas de extração de informações para análise dos espectros 

A seguir são apresentados os resultados obtidos a partir das técnicas utilizadas 

neste trabalho, para extrair as informações sobre clorofila-a e sólidos em suspensão nos 
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espectros de reflectância obtidas em campo. A primeira derivada e a remoção do 

contínuo foram utilizadas com a finalidade de facilitar a interpretação dos espectros e 

ressaltar as feições específicas de absorção que podem ser indicativas das substâncias 

presentes na água. 

4.2.2.1 Primeira Derivada 

A primeira derivada permite avaliar com mais acurácia os espectros de 

reflectância da água, pois identifica os comprimentos de onda que apresentam maior 

variação de reflectância, removendo os efeitos ocasionados pela água e deixando as 

influencias dos sólidos em suspensão e da clorofila-a. Desta forma, a derivada apresenta 

uma associação com as inflexões positivas e negativas expostas nos espectros de 

reflectância (CORAZZA, 2010; SANTOS, 2013). 

Nas Figuras 32, 33, 34 e 35 são apresentadas a derivada de primeira ordem 

referente aos espectros de reflectância coletado em 18 de outubro de 2014,  15 de 

novembro de 2014 no rio Subaé, 12 de janeiro e 05 de fevereiro de 2015. 

 

Figura 32. Derivada de primeira ordem dos espectros de reflectância da água superficial 

do rio Subaé – Ba, em Outubro de 2014. 
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Figura 33. Derivada de primeira ordem dos espectros de reflectância da água superficial 

do rio Subaé – Ba, em Novembro de 2014. 

 

Figura 34. Derivada de primeira ordem dos espectros de reflectância da água superficial 

do rio Subaé – Ba, em Janeiro de 2015. 
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Figura 35. Derivada de primeira ordem dos espectros de reflectância da água superficial 

do rio Subaé – Ba, em Fevereiro de 2015. 

Na faixa espectral entre 400 a 500 nm a derivada não apresenta nenhuma 

inflexão positiva ou negativa, se mantendo quase que inteiramente próximo ao 0. A 

partir do 500 nm nota-se uma variação positiva dos espectros, que apresentam seus 

picos em 557 nm, e que está associada ao pico de reflectância na faixa do verde 

verificado nos espectros originais, mas que foram mascarados devido a concentração do 

total de sólidos em suspensão, principalemente nos espectros do mês de outubro. No 

que concerne ao ponto 01 do mês de fevereiro não se observa na derivada esse padrão, 

mesmo apresentando baixo teor de TSS (2 mg/Lˉ¹) e 5,8 µg/Lˉ¹ de clorofila-a. 

Logo após, é observado uma inversão da inflexão onde o pico negativo está 

acentado no comprimento do onda 597 nm. Deste comprimento até 640 nm é observado 

um patamar da derivada, que é seguida de uma nova inflexão negativa em 655 nm. 

Essas duas feições estão associadas a presença de clorofila-a, já verificado nos espectros 

originais. E que, apesar de não ter sido analisado nesse estudo, Santos (2012) atribui a 

ficocianina, pigmento acessório da clorofila-a. 
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Em 715 nm todos os espectros analisados apresentam um pico negativo advindo 

de uma inversão proeminente desde 685 nm, referente a influência da clorofila-a em 

pequenas quantidades (ARRAUT et. al., 2005 e CHEN et. al., 1992). 

Após a esta feição, tem-se outra pequena variação negativa em 758 nm, seguida 

de um patamar positivo entre 761 até 803 nm, referente ao pequeno pico observado nos 

espectros de reflectância. Em seguida verifica-se apenas mais uma variação, inflexão 

negativa, apresentada em 825 nm. 

No ponto 03 do mês de novembro observa-se a partir de 850 nm variações bem 

acentuadas da derivada, que estão associadas aos ruídos apresentados nos espectros 

originais.  

4.2.2.2 Remoção do Contínuo 

A remoção do contínuo permitiu analisar com mais acurácia as feições de 

absorção apresentados pelos espectros de reflectância, a partir de sua normalização em 

relação a uma referência comum. O contínuo foi removido para toda a faixa espectral 

analisada (400 a 900 nm), sendo os resultados obtidos apresentados na Figura 36, 37, 38 

e 39. 

 

Figura 36. Remoção do Contínuo nos espectros de reflectância da água superficial do 

rio Subaé – Ba, em Outubro de 2014. Os números se referem as feições de que foram 

calculadas as profundidade de bandas (1-483 nm, 2-739 nm). 
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Figura 37. Remoção do Contínuo nos espectros de reflectância da água superficial do 

rio Subaé – Ba, em Novembro de 2014. Os números se referem as feições de que foram 

calculadas as profundidade de bandas (1-483 nm, 2-739 nm). 

 

Figura 38. Remoção do Contínuo nos espectros de reflectância da água superficial do 

rio Subaé – Ba, em Janeiro de 2015. Os números se referem as feições de que foram 

calculadas as profundidade de bandas (1-483 nm, 2-739 nm). 
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Figura 39. Remoção do Contínuo nos espectros de reflectância da água superficial do 

rio Subaé – Ba, em Fevereiro de 2015. Os números se referem as feições de que foram 

calculadas as profundidade de bandas (1-483 nm, 2-739 nm). 

Foram observadas nos espectros cinco feições de absorção referente a três 

pontos de coleta 01, 02 e 04 no mês de outubro e, em todos os pontos no mês de 

novembro, janeiro e fevereiro. O ponto 03 do mês de outubro apresenta em toda faixa 

espectral reflectância normalizada com maior amplitude, com três feições de absorção.  

As outras duas próximas feições de absorção, só vista nos pontos 01, 02 e 04 do 

mês de outubro e em todos os pontos nos meses de novembro, janeiro e fevereiro estão 

nos comprimentos de onda 603 e 665 nm, podendo ser atribuída a presença de clorofila-

a, como já mencionado, segundo dados apresentados na literatura científica 

(CORAZZA, 2010; SANTOS, 2012 e ARRAUT et. al., 2005), mesmo esta em 

pequenas concentrações.  

Após estes comprimentos de onda observa-se nas figuras 36, 37, 38 e 39 uma 

feição de absorção proeminente  a partir de 700 nm, com pico de absorção em 736 nm,  

em todos os pontos, como já constatado nos espectros originais.  

Nota-se uma diferença na amplitude da reflectância normalizada verificada na 

feição de comprimento de onda 736 nm  nos de outubro e novembro. De acordo com os 

dados obtidos em laboratório (Tabela 04 e 05 ), no mês de outubro as concentrações de 
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clorfila-a são menores, mas as de TSS são maiores,  o que pode ter influenciado a menor 

aplitude. No entanto, no ponto 02 do mês de outubro observa-se um comportamento 

diferenciado, onde apesar de conter concentração de TSS em 11 mg/L apresenta a maior 

concentração de clorofila-a, fazendo com que o feição de absorção do espectro 

permaneça maior (Quadro 01). 

No mês de outubro, verifica-se que o ponto 03 apresenta reflectância 

normalizada maior (Quadro 01) em relação aos outros meses analisados. Este padrão 

pode está associado a quantidade de TSS encontrado, que foi de 14 mg/Lˉ¹ (Tabela 05). 

No entanto, nota-se que no mês de janeiro o TSS possui 9 mg/Lˉ¹ e a menor reflectância 

normalizada.  

Quadro 01: Profundidade de bandas dos espectros de reflectânia normalizada (Feição 1 

– 400 a 559 nm centrada em 483 nm e Feição 2 – 669 a 809 nm centrada em 739 nm). 

 

Nos pontos 02 e 04 de outubro foi possível observar que apesar de possuírem a 

mesma quantidade de TSS (6 mg/L), o ponto 02, por apresentar quantidade superior de 

clorofila-a (1,59 µg/Lˉ¹) ao ponto 04 (1,19 µg/Lˉ¹) fez com que a reflectância 

normalizada fosse menor (Quadro 01). 

Em novembro nota-se que quanto menor a quantidade de TSS encontrado menor 

a reflectância normalizada. Isto pode ser melhor visualizado entre os pontos 01 e 03 

(Quadro 01), que apresentam respectivamente concentrações de sólidos de 10 mg/L e 2 

mg/L, mesmo com valores de clorofila-a próximo (4,37 e 4,5 µg/Lˉ¹), pois valores 

elevados de TSS tende a obliterar a clorofila-a. 

Ainda no que se refere aos meses de janeiro e fevereiro observa-se que a 

profundidade das bandas variaram de acordo com a quantidade de TSS, no entanto, o 

ponto 02 foi infuenciado pela concentração elevada de clorofil-a (8,36 e 6,17 µg/Lˉ¹, 

respectivamente), pois não seguiram o padrão mesmo apresentando 7 e 13 mg/L ˉ¹, 

respectivamente (valores mais elevados para os meses). 
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A feição de absorção verificado no comprimento de onda 835 nm segue o 

mesmo comportamento observado na feição anterior. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos objetivos determinados para esta pesquisa obteve-se as seguintes 

considerações: 

O médio curso do rio Subaé apresentou na maioria de suas características 

ambientais condições adequadas, segundo a resolução CONAMA nº 357/2005. A única 

exceção foi o oxigênio dissolvido, que em Outubro e Novembro/2014 esteve em 

concentrações anóxicas (ponto 03, em Novembro/2014) ou próximo da anoxia (2,96 

mg/L-1 no ponto 04, em Novembro/2014). A baixa precipitação do mês de Outubro e na 

primeira semana de Novembro/2014 contribuiu para a reduzida oxigenação da água.  

O Índice de Estado Trófico para clorofila-a caracterizou o baixo curso do rio 

Subaé durante os meses em ambientes com qualidade de água variando entre satisfatória 

a indesejáveis, afetando usos múltiplos do rio. Sendo importante ressaltar que o mês de 

outubro obteve os melhores resultados e o mês de janeiro com as piores condições 

ambientais. Outro fator relevante notado com a classificação do IET foi que os ponto 01 

e 02 apresentaram durante os meses de novembro, janeiro e fevereiro resultados 

negativos em comparação aos outros pontos, podendo estar associado a proximidade 

com o núcleo urbano do município de Santo Amaro. 

A falta de uma estação climatológica no município de Santo Amaro – Ba 

dificultaram as análises, pois não teve como mensurar diretamente a influência da 

pluviosidade nos parâmetros limnológicos, utilizando apenas o comportamento 

pluviométrico da região.  

As curvas espectrais apresentaram padrões espectrais semelhantes entre os 

quatros meses analisados, pois as faixas de absorção foram verificadas em todos os 

espectros, diferenciando na amplitude dos picos de reflectância no verde (próximo a 585 

nm), as feições de absorção no vermelho (603 nm e 665 nm) e entre o vermelho e 

infravermelho relacionados as concentrações de clorofila-a. O padrão do 

comportamento da reflectância do ponto 03 variou de acordo com a concentração de 

TSS, ou seja, quanto maior o albedo maior foi a concentração de sólidos em suspensão. 

Já em janeiro e fevereiro a reflectância entre os pontos foi diminuindo a medida 

que o TSS também diminuía.  
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Apesar de ter verificado a influência da clorofila-a nos espectros de reflectância 

do rio Subaé, os espectros foram predominantemente determinado pelo TSS, uma vez 

que a configuração da curva e a amplitude da reflectância dos espectros estão 

diretamente relacionados aos sólidos em suspensão. 

As técnicas de derivada de primeira ordem e a remoção do contínuo se 

mostraram eficientes para realçar as feições encontradas nos espectros originais, 

podendo, desta forma, identifica-las com mais acurácia. A derivada de primeira ordem 

demonstrou melhor a influência da clorofila-a nos espectros, através de feições na 

região do verde e vermelho. Já a remoção do contínuo conseguiu apresentar a intensa 

influência do TSS para o padrão de espectros do rio Subaé, pois a amplitude do 

contínuo variou de acordo com a concentração de sólidos em suspensão.  

A espectrorradiometria de campo demonstrou ser uma ferramenta em potencial 

para a caracterização da água no baixo curso do rio Subaé, pois conseguiu identificar a 

variação de TSS e Clorofila-a nos quatro pontos analisados durante as quatro 

campanhas, auxiliando na determinação das condições ambientais encontradas no rio. 

Porém, ressalta-se a importância de implementar o tratamento estatístico dos dados 

espectrorradiométricos para auxiliar na discussão dos dados de reflectância. Além disso, 

sugere-se a ampliação dos meses do estudo, procurando amostrar em meses com 

grandes eventos de chuva para então, fazer uma comparação com os períodos estudados. 

A partir das considerações realizadas para cada objetivo específico a presente 

pesquisa conseguiu atingir o objetivo principal de Avaliar a qualidade da água do baixo 

curso do rio Subaé mediante a utilização dos parâmetros físico-químicos e dos 

componentes opticamente ativos (TSS e Chl-a). Uma vez que os resultados encontrados 

foram satisfatório para a avaliação, pois permitiu diagnosticar a qualidade da água no 

baixo curso do rio Subaé durante os cinco meses propostos. 

 

 

 

 



75 

 

6.0 REFERÊNCIAS 

ADÔRNO, E. V. Avaliação da Influência de Aspectos Socioambientais do Alto da 

Bacia do Rio Subaé sobre a Qualidade das Águas Superficiais. Dissertação de 

Mestrado. UEFS: Programa de Pós-graduação em Modelagem em Ciências da Terra e 

do Ambiente. Feira de Santana, 2012. 

ANA – Agência Nacional de Águas. 

http://pnqa.ana.gov.br/rede/redemonitoramento.aspx. Acesso em 06 de dezembro de 

2013. 

_____ - Agência Nacional de Águas. http://estacoespnqa.ana.gov.br/estacoes.aspx. 

Acesso em 26 de setembro de 2014. 

ANJOS, J. A. S. A. Avaliação da eficiência de uma zona alagadiça (wetland) no 

controle da poluição por metais pesados: o caso da Plumbum em Santo Amaro da 

Purifucação/Ba. Tese de Doutorado. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo. 2003.  

ARAÚJO, L. M. N.; MORAIS, A.; BOAS, M. D. V.; PEREIRA, V. S. A.; SALES, A. 

N.; ARAÚJO, F. A. Estudos dos principais parâmetros indicadores da qualidade da 

água na bacia do rio Paraíba do Sul. Anais...XII Simpósio Brasileiro de Recursos 

Hídricos. São Paulo, 2007. 

ARRAUT, E. M.; RUDORFF, C. M.; BARBOSA, C. C. F.; CARAVALHO, J. C.; 

FILHO, W. P.; NOVO, E. M. L. M. Estudo do comportamento espectral da clorofila e 

dos sólidos em suspensão nas águas do Lago Grande de Curuai (Pará), na época de seca, 

através de técnicas de espectroscopia de campo. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 

SENSORIAMENTO REMOTO, 12., 2005, Goiânia. Anais... Goiânia: Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, 2005. p. 2447-2456. 

ASEVEDO, L. P. Mapeamento geoquímico de solos contaminados por metais (Pb, Zn, 

As e Cu), Santo Amaro da Purificação, Bahia. Dissertação de Mestrado. Cruz das 

Almas: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Mestrado em Solos e Qualidade 

de Ecossistemas, Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Ecológicas. 2012 

http://estacoespnqa.ana.gov.br/estacoes.aspx


76 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. http://www.abas.org. 

Acesso em 06 de dezembro de 2013. 

BARBOSA, C. C. F. Sensoriamento remoto da dinâmica da circulação da água do 

sistema planície de Curuai/Rio Amazonas. Tese de Doutorado. Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais: Programa de Pós-graduação em Sensoriamento Remoto. São José 

dos campos - SP, 2007. 

BOYER, E. W; GOODALE, C. L; JAWORSKI, N. A; HOWARTH, R. W. 

Anthropogenic nitrogen sources and relationships to riverine nitrogen export in the 

northeastern U.S.A. Biogeochemistry. p. 137-169. 2002. 

BOYD, S. R. Nitrogen in future biosphere studies. Chemical Geology. p. 1-30. 2001 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA (2005). Resolução nº 357 de 17 de março de 2005. Disponível em 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: 1 de 

out. de 2013. 

________, Ministério das Minas e Energia. Secretaria-Geral. Projeto 

RADAMBRASIL Folha SD.24 Salvador: geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro: 1981. (Levantamento de Recursos 

Naturais, no 34). 

_______, Lei 6938 de 31 de agosto de 1981. Institui o Política Nacional de Meio 

Ambiente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso 

em 21 de setembro de 2014. 

BREZONIC,P.L. Planktonic communities in Florida soft water lakes of varying pH. 

Canadá. Journal Fish Aquatic, p. 46-56, 1976. 

BORGES, L. F. M. B.; ARAÚJO, N. S.; SANTOS, S. dos S.; NASCIMENTO, D. M. 

C. Estudo de uso e ocupação da terra da bacia hidrográfica do rio Subaé – Estado da 

Bahia. Anais... XXVI Congresso Brasileiro de Cartografia, V Congresso Brasileiro de 

Geoprocessamento e XXV Exposicarta. Rio Grande do Sul, Brasil, 2014. Disponível em 

http://www.cartografia.org.br/cbc/anais_listagem_3_cartografia-e-geointeligncia.html. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm


77 

 

BRAGA, B.; PORTO, M.; TUCCI, C. E. M. Monitoramento de quantidade e qualidade 

sãs águas. In: REBOUÇAS, Aldo da Cunha; BRAGA, Benedito; TUNDISI, José 

Galizia (Org.). Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. 2 ed. São 

Paulo: Escrituras, 2002. 

CABRAL, J. B. P.; FERNANDES, L. A.; SCOPEL, I.; LOPES R. M.; SOUSA, R. R.; 

FREITAS, V. V.; MORAES R. S.; SILVA, S. A. Caracterização geoambiental do 

reservatório de Cachoeira Dourada – GO/MG (Fase – 1). X Simpósio Brasileiro de 

Geografia Física Aplicada, 2003. Disponível em 

http://www.cibergeo.org/XSBGFA/eixo3/3.4/229/229.htm> acesso em 12 de fevereiro 

de 2014. 

CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: 

Artmed, 2003. 

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-Superficiais/variáveisdequalidadedaagua. 

Acesso em 21 de julho de 2014. 

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Determinação do 

Total de Sólidos em Suspensão. 1993. 

CETESB. Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo. São 

Paulo: CETESB, 2009. Disponível em:< 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguassuperficiais/variaveis.pdf em 

26/09/2012>. Acesso em: 16 de jan. 2015. 

CHEN, Z; CURRAN, P. J; HANSOM, J. D. Derivative Reflectance Spectroscopy to 

Estimate Suspended Sediment Concentration. Remote Sensing of Environment. v. 40, 

1992. p. 67-77. 

CLARKE, E. D.; SPEIRS, D. C.; HEATH, M. R.; WOOD, S. N.; GURNEY, W. S. C.; 

HOLMES, S. J. Calibrating remotely sensed chlorophyll-a data by using penalized 

regression splines. Splines Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied 

Statistic). 55 (3). 331-353, 2006. 

CORAZZA, R. Relações entre variáveis espectrais e limnológicas no reservatório da 

usina hidroelétrica Dona Francisca/RS. Dissertação de Mestrado. Universidade 



78 

 

Federal de Santa Maria: Programa de Pós-graduação em Geografia e Geociências. Santa 

Maria – RS, 2010. 

CRUZ, M. A. S. 2012. Avaliação da Geoquímica dos Sedimentos Superficiais das 

Nascentes do do Rio Subaé-BA. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de 

Feira de Santana: Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e 

do Ambiente - PPGM. Feira de Santana – BA, 2012. 

DERISIO, J. C. Introdução ao controle de poluição ambiental. 2. ed São Paulo: 

Signus, 2000. 163p. 

DUSSART, B. H. Sur quelques copépodes d’Amérique du Sud, IV. Revista Brasileira 

de Biologia, 44, p.255- 265. 1984. 

ESTEVES, F. de A. Fundamentos de limnologia. 2. ed Rio de Janeiro, RJ: 

Interciência, 1998. 602 p. 

FARIAS, M. S. S. Monitoramento da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio 

Cabelo. Tese de Doutorado – Centro de Tecnologia em Recursos Naturais. 

Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba – Pb. 2006. 

FERREIRA, A. B.; FILHO, W. P. Avaliação da Reflectância Espectral de Corpos 

D’água em Santa Maria – RS por Meio de Espectrorradiometria de Campo. Jataí-GO: 

Geoambiente On-line, n. 13, jul-dez de 2009. 

FERREIRA, A. B.; FILHO, W. P.; ROSA, R. Análise comparativa de variáveis 

limnológicas em três sub-bacias hidrográficas na região central do Rio gGrande do Sul-

Brasil. Caminhos da Geografia – revista on line. V. 13, n. 41, p. 15-28, Uberlândia, 

mar/2012. http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html. 

FRAVET, A. M. M. F. de; CRUZ, R. L. Qualidade da água utilizada para irrigação de 

hortaliças na região de Botucatu-SP. Irriga. V. 12, n. 2, p, 144-155, abr./jun. Botucatu, 

2007. 

FUNASA- Cianobactérias tóxicas na água para consumo humano na saúde pública e 

processos de remoção em água para consumo humano. Ministério da Saúde. Fundação 

Nacional de saúde. 2003. 56p. Disponível em: www.funasa.gov.br. Acessado em 

Março/2015. 



79 

 

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. 1992. v.13, n.17, p. 3367 – 3373. 

GITELSON, A.; GARBUZOV, G.; SZILAGYI, F.; MITTENZWEY, K. H.; 

KARNIELI, A.; KAISER, A. Quantitative remote sensing methods for real-time 

monitoring of inland waters quality. International Journal of Remote Sensing. v. 14, 

n. 7, p. 1269 – 1295, 1993. 

GOODIN, D. G.; HAN, L.; FRASER, R. N.; RUNDQUIST, D. C.; STEBBINS, W. A. 

Analysis of suspended solids in water using remotely sensed high resolution reflectance 

spectra. Photogrammetric Enginneering and Remote Sensing, v. 59, n. 4, p. 505-510, 

1993. 

GUERESCHI, RM. and FONSECA-GESSNER, AA., 2000. Monitoramento da Estação 

Ecológica de Jataí – Luiz Antônio (SP) utilizando os macroinvertebrados bentônicos 

como bioindicadores. In SANTOS, JE. and PIRES, SR. (Eds.). Estação Ecológica de 

Jataí: estudos integrados em ecossistemas. São Carlos: Rima, vol. 4, p. 75-98. 

GUERRA, A. T.; GUERRA, A. J. T. Novo dicionário geológico-geomorfológico. 6 ed. 

Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2008. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em 03 de setembro de 

2014. 

JENSEN, J. R. Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos 

naturais. São José dos Campos, SP: Parêntese, 2009. 

KLEEREKOPER, H. Introdução ao estudo da limnologia. Ministério da Agricultura: 

Departamento Nacional da Produção Animal. 1944. 

LAMBERTI, G. A. The role of periphyton in benthic food webs. In: STEVENSON, R. 

J.; BOTHWELL, M. L.; LOWE, R. L. (Ed.). Algal ecology; freshwater benthic 

ecosystems. San Diego: Academic Press, 1996. p. 533-564. Disponível em 

http://books.google.com.br. Acessado em 17 de setembro de 2014. 



80 

 

LAMPARELLI, M. C. Graus de trofia em corpos d’água do estado de São Paulo: 

Avaliação dos métodos de monitoramento. Tese de Doutorado. Universidade de São 

Paulo: Instituto de Biociências. São Paulo – SP, 2004. 

LIMA, A. C. P. Avaliação da qualidade da água do aquífero subterrâneo do entorno do 

Centro Industrial do Subaé – Feira de Santana – BA. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Estadual de Feira de Santana: Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil e Ambiental do Departamento de Tecnologia. Feira de Santana - BA, 2009. 

LONDE, L. R. Comportamento espectral do fitoplâncton de um reservatório 

Brasileiro eutrofizado – Ibitinga (SP). Tese de Doutorado. Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais: Programa de Pós-graduação em Sensoriamento Remoto, São José 

dos Campos, 2008. 

MANTOVANI, J. E. Comportamento espectral da água: faixas espectrais de maior 

sensibilidade ao fitoplâncton na presença de matéria orgânica dissolvida e matéria 

orgânica particulada. 1993. 119p. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) – 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 1993. 

MENESES, P. R. Fundamentos de radiometria óptica espectral. In: MENESES, P. R.; 

MADEIRA NETTO, J. da S. (Orgs.). Sensoriamento Remoto: Reflectância dos Alvos 

Naturais. Brasília: UnB; Planaltina: Embrapa Cerrados, 2001. p.14-40. 

MILTON, E.J. Principles of field spectroscopy. International Journal of Remote 

Sensing, v.8,n.12, p.1807-1827, 1987. 

MOBLEY, C. D. Light and Water: radiative transfer in natural waters. San Diego: 

Academic Press, 1994. 

MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de 

Aplicação. São José dos Campos/SP: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

2003, 304p. 

MOTA, S. Preservação e conservação de recursos hídricos. 2. ed. Rio de Janeiro: 

ABES, 1995. 187 p. 

NIEMEYER, J. C.; EGLER, S.; SILVA, E. M. de. Avaliações ecológicas e 

ecotoxicológicas relacionadas ao caso da Plumbum em Santo Amaro (Ba). In:. 



81 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL. Projeto Santo Amaro BA: aglutinando 

ideias, construindo soluções – diagnósticos. (Orgs.) FERNANDES, F. R. C.; 

BERTOLINO, L. C.; EGLER, S. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012. 

NOVO, E. M. L. de M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2008. 308 p 

NOVO, E. M. L. de M. Comportamento Espectral da Água. In: MENESES, P. R., 

MADEIRA NETTO, J. da S. (Orgs.). Sensoriamento remoto: reflectância de alvos 

naturais. Brasília: Universidade de Brasília, 2001, p. 203-221. 

NOVO, E. M. L. M.; PONZONI, F. J. Introdução ao Sensoriamento Remoto. 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Divisão de Sensoriamento Remoto, 2001. 

Disponível em 

http://agro.unitau.br/sensor_remoto/Apostila_Sensoriamento_Remoto_Evlyn_Flavio.pd

f acesso em 12 de fevereiro de 2014. 

NOVO, E. M. L. de M.; SHIMABUKURO, Y. E. Aplicação do modelo de mistura na 

decomposição do espectro de reflectância da água em espectros de seus componentes 

opticamente ativos: uma avaliação. Anais... VII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 

Remoto – Curitiba/PR, 1993. 

PAZ, C. R.; SAQUET, D. B.; FERRAZ, R. C.; GIROTTO, J.; PEREIRA, R. S.; 

COSTA, V. P. Discriminação de diferentes espécies de pastagens com uso da 

espectrorradiometria. Anais... XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 

Natal/RN, 2009. 

PEREIRA, A. C. F.; GALO, M. L. B. T.; VELINI, E. D. Inferência da Transparência da 

Água – Reservatório de Ituparanga/SP, a partir de Imagens Multiespestrais Ikonos e 

Espectrorradiometria de Campo. Revista Brasileira de Cartografia, n. 63/01, 2011. 

PROJETO BACIA DO RIO SUBAÉ E SUB-BACIA DO RIO TRARIPE Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, Secretaria de Recursos Hídricos – SRH. Plano de 

Desenvolvimento Sustentável Municipal Santo Amaro – Bairros de Gericó e Ilha do 

Dendê. 1999. Disponível em: 

http://www.subaegeo.ufba.br/pdf/Adote%20uma%20Bacia.pdf. Acesso em 08 de 

setembro de 2014. 



82 

 

 

QUEGE, K. E; SIQUEIRA, E. Q. Avaliação da qualidade da água no córrego Botafogo 

na cidade de Goiânia-Go. Anais: 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental. 2005. 

REBOUÇAS, A. C. Água doce no mundo e no Brasil. In: REBOUÇAS, Aldo da Cunha; 

BRAGA, Benedito; TUNDISI, José Galiza (Org.). Águas doces no Brasil: capital 

ecológico, uso e conservação. 2. Ed. São Paulo: Escrituras, 2002. 

RUNDQUIST, D. C.; HAN, L.; SCHALLES, J. F.; PEAKE, J. S. Remote Measurement 

of Algal Chlorophyll in Surface Waters: The Case for the First Derivative of 

Reflectance Near 690 nm. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 62, 

no. 2, 1996, p. 195-200. 

SANTOS, C. M. Análise espacial e multitemporal das enchentes ocorridas na área 

urbana de Santo Amaro-Ba entre 1980 e 2010. Monografia. Universidade Estadual de 

Feira de Santana: Geografia. Feira de Santana-Ba, 2012. 

SANTOS, F. C. Influência dos constituintes opticamente ativos na reflectância espectral 

da água do reservatório Passo Real, RS. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de Santa Maria: Programa de Pós-graduação em Geografia e Geociências. Santa 

Maria – RS, 2012. 

SANTOS, L. T. S. de O. Análise da qualidade da água superficial do rio Subaé – Bahia 

e influência do uso e ocupação do solo em seu entorno. Dissertação. Feira de Santana: 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Mestrado em Modelagem em Ciências da 

Terra e do Ambiente, Departamento de Ciências Exatas, 2013. 

SILVA, M. A. M. Biogeoquímica dos nutrientes inorgânicos dissolvidos e biomassa 

fitoplanctônica no estuário do rio Cahoeira, Ilhéus – Ba. Dissertação de Mestrado – 

Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC. 2007 

SILVA, P. P. Concentração de Mp nos Sedimentos das Nascentes do Rio Subaé, Feira 

de Santana - Ba, Brasil. Monografia. Universidade Estadual de Feira de Santana: 

Departamento de Ciências Biológicas. Feira de Santana – BA, 2012. 



83 

 

SILVA,V. B. da; CRISPIM, J. de Q. Um breve relato sobre a questão ambiental. 

Revista GEOMAE. Vol. 02, nº 01, p. 163 – 175, 1º sem. 2011. 

STEFFEN, C. A. Introdução ao Sensoriamento Remoto. Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais. Apostila. Disponível em: 

http://www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/apostila.htm. Acesso em 14 

de fevereiro de 2014. 

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 

WASTEWATER. Washington, DC: American Public Health Association, 21th Edition, 

2005. 

STROHSCHOEN, A. A. G.; PÉRICO, E; LIMA, D. F. B de; REMPEL, C. Estudo 

preliminar da qualidade da água dos rios Forqueta e Forquetinha, Rio Grande do Sul. 

Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v. 7, n. 4, p.372-375, out./dez. 2009. 

Disponível on-line: http://www.ufrgs.br/seerbio/ojs/index.php/rbb/article/view/1227. 

SUGUIO, K; BIGARELLA, J. J. Ambientes fluviais. 2. ed. rev Florianopolis: Ed. da 

UFSC, Curitiba, PR: 1990. 183 p. 

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA. 

Análise dos atributos climáticos do Estado da Bahia. Salvador: SEI, 1998. 85p. 

(Série Estudos e Pesquisas, 38). 

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA.  

Uso atual das terras: bacia do recôncavo norte e do rio Inhambupe. – Salvador: SEI, 

2003. 114p. 

TOLEDO, L. G., NICOLELLA, G. Índice de qualidade de água em microbacia sob uso 

agrícola e urbano. Scientia Agrícola, vol 59, n. 1, 2002. 

 

TSAI, F.; PHILPOT, W. Derivative analyses of hyperspectral data. Remote Sensing of 

Environment, v.66, 1998. p. 41-51. 

TUCCI, C. E. M.; SILVEIRA, A. L. L. Hidrologia: ciência e aplicação. Porto alegre: 

editora da UFRGS, 2004. 

TUNDISI, J. G; TUNDISI, T. M. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 



84 

 

VON SERLING, M. Introdução a qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 

3.ed. Belo Horizonte: DESA - UFMG, 2005. 252p. (Princípios do tratamento biológico 

de aguas residuarias; v.1). 

WACHHOLZ, F. Influência da Bacia Hidrográfica e Características Espaço-temporais 

de Variáveis Limnológicas sobre Reservatórios no Rio Jacuí – RS. Tese de Doutorado 

– Universidade Estadual Paulista. Rio Claro – SP, 2011. 

______________. Compartimentação Aquática do Reservatório Rodolfo Costa e Silva - 

RS, a partir de Variáveis Limnológicas e Imagens Orbitais. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de Santa Maria, 

UFSM, Brasil. 2007. 

WACHHOLZ, F.; FILHO, W. P. Características Limnológicas e a Reflectância da Água 

do Reservatório Rodolfo Costa e Silva – RS. SIMPGEO, São Paulo, Rio Claro, 2008. 

WATANABE, F. S. Y. Estudo da influência da coluna d’água na resposta espectral da 

vegetação aquática submersa em condições controladas. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Estadual Paulista: Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Cartográficas. Presidente Prudente – SP, 2012. 

WETZEL, R. G. Limnology. ed. 2. Estados Unidos: Saunders College, p.767, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

ANEXOS 

Anexo 01: Resultado da Correlação de Pearson entre os parâmetros físico-químicos 

analisados na água do baixo curso do rio Subaé – BA, nos cinco meses (outubro de 

2014 a fevereiro de 2015). Nível de significância < 0,05 

 

 

 


