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RESUMO 

 

Alteração natural dos cursos de rios para a construção e formação de reservatórios, aqui 

representado para a geração de energia dado a crescente demanda de energia elétrica no Brasil, 

acarreta mudanças significativas nos ambientes aquáticos e consequentemente no seu entorno, 

dado as distintas características em função, das áreas inundadas, dos diversos tipos de 

circulação da água, do período de residência, do fluxo de nutrientes, em síntese, dos padrões 

limnológicos, definindo diferentes compartimentos aquáticos, sugerindo certa importância de 

estudos para estes ambientes. A análise limnológica das águas de um reservatório associadas a 

técnicas de sensoriamento remoto com o intuito de identificar os compartimentos aquáticos 

representa um conjunto metodológico eficaz para resultados almejados. Neste contexto, o 

objetivo do presente trabalho foi realizar a caracterização dos compartimentos aquáticos do 

reservatório da UHE Caçu, Goiás, Brasil, por variáveis limnológicas e dados espectrais 

associado a uma análise da dinâmica do uso da terra da bacia hidrográfica da UHE Caçu. 

Analisando dois períodos distintos, sendo um com os menores índices pluviométricos, 

representado pelo mês de agosto de 2014 e o de maiores índices, o mês de janeiro de 2015 

conforme média climatológica. A metodologia constituiu-se na coleta de dados de precipitação, 

Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS), transparência da água por meio do Disco de 

Secchi (DS), Clorofila – a (CHL – a) e classificação do uso da terra. Os dados espectrais foram 

coletados FieldSpec® HandHeld 2. A coleta de dados limnológica e dos espectros foi realizada 

em 35 pontos amostrais distribuídas uniformemente pelo reservatório. As variáveis 

limnológicas foram espacializadas pelo Inverso do Quadrado da distância (IDW). O uso da terra 

foi confeccionado por meio de classificação de imagens de satélite do Landsat 8 OLI, obtendo-

se como classe predominante a de Pastagem com valor médio para os campos de 74,11%, 

seguido pela classe de Vegetação com 19,91%. A partir dos resultados observou-se que a 

precipitação acumulada para o período do campo de janeiro apresentou maior e para o campo 

de agosto o menor índice pluviométrico. A CSS apresentou variação de 0,17 a 4,5 mg/L para o 

campo de agosto, para janeiro de 0,5 a 18,83 mg/L. A transparência do DS ficou, de 0,9 a 2,5 

m, para agosto e para janeiro de 0,5 a 1,60 m. Para a CHL – a no campo de agosto foi encontrado 

valores de 0,0 a 6,32 µg/L e para janeiro de 1,26 a 8,84 µg/L, com padrão de valores variando 

ao longo do reservatório, havendo partes com valores baixos e em outras com valores altos (se 

comparado a parte anterior), para ambos os campos. Para as variáveis limnológicas foi 

executado testes de correlação de Person para compreender a interdependências destas, obtendo 

correlação inversa Forte para CSS e DS e correlação Moderada para CSS e CHL - a. Para os 

espectros obtidos em campo, no geral todos apresentaram comportamento semelhante, variando 

apenas as taxas de reflectância entre 0,5% e 2,5% para agosto e 0,3% e 3,4% e certas 

particularidades. Foi possível observar que há feições de absorção, sendo, aproximadamente 

em 610 e 675nm, sendo esta última para a Clorofila – a. Segundo a literatura, a banda de 

absorção em 610 nm é devida à absorção pela ficocianina. Apresentou resposta espectral para 

o CSS, nas faixas do vermelho e infravermelho próximo. De forma geral a partir dos resultados 

tendo-se como base as variáveis de maior relevância como DS, CSS e CHL - a, o reservatório 

da UHE Caçu apresentou três compartimentos definidos, Lótico, Transição e Lêntico A e B 

dados as suas particularidades de padrões das variáveis limnológicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Clorofila. Reflectância. Água. Uso-da-terra. Lêntico. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

AQUATIC SUBDIVISION IN RESERVOIR A VARIABLE FROM LIMNOLOGICAL 

AND DATA RADIOMETRIC 

The natural change of river courses for the construction and reservoir formation, represented 

here for power generation given the growing demand for electricity in Brazil, causes significant 

changes in aquatic environments and consequently in its surroundings, given the different 

characteristics depending, of flooded areas, the different types of water circulation, the period 

of residence, the flow of nutrients, in synthesis, limnological, standards setting different aquatic 

compartments, suggesting a certain importance for these environments. The Limnological 

analyses of the waters of a reservoir associated with remote sensing techniques in order to 

identify the aquatic compartments represents a set methodology effective for desired results. In 

this context, the objective of this study was to perform the characterization of aquatic 

compartments HPP reservoir Caçu, Goiás Brazil, limnological variables and spectral data 

associated with an analysis of the dynamics of land use in the catchment area of Caçu. 

Analyzing two distinct periods, being one with the lowest rainfall, represented by the month of 

August 2014 and the highest rates, the month of January 2015 as climatological average. The 

methodology consisted in collecting rainfall data, the concentration of suspended solids (CSS), 

transparency of the water through the Secchi disk (DS), chlorophyll-a (CHL-a) and land use 

classification. Spectral data were collected FieldSpec ® HandHeld 2. Limnological data 

collection and the Spectra was carried out in 35 sampling points evenly distributed by the 

reservoir. Limnological variables were espacializadas by the Inverse distance weighting (IDW). 

The use of the land was made through satellite image classification of Landsat 8 OLI, obtaining 

as predominant class the average value for grazing the fields of 74.11%, followed by the class 

of vegetation with 19.91%. The results showed that the accumulated precipitation for the period 

of January showed the highest field and the field of August the lowest rainfall. The CSS 

presented variation of 0.17 to 4.5 mg/L for the August to January to 18.83 0.5 mg/L. The 

transparency of the DS was, of the 2.5 m 0.9, to August and January to 1.60 0.5 m. To the CHL 

– in the field of August was found values of 0.0 to 6.32 µ g/L and for January to 1.26 8.84 µ 

g/L, with values ranging along the reservoir, going on with low values and other with high 

values (compared to the previous part), for both fields. For Limnological variables was executed 

Person correlation tests to understand the interdependencies of these, getting Strong inverse 

correlation to CSS and DS and Moderate correlation for CSS and CHL-a. For the spectra 

obtained in the field, in general all showed similar behavior, varying only the rates of between 

0.5% reflectance and 2.5% for August and 0.3% and 3.4% and certain peculiarities. It was 

possible to observe that there are absorption features, being approximately in 610 and 675nm, 

the latter being for chlorophyll-a. According to the literature, the 610 nm absorption band is 

due to absorption by phycocyanin. Presented to the CSS, spectral response in the red and near-

infrared bands. In general, the results and based on the variables of greater relevance as DS, 

CSS and CHL, the reservoir of Caçu presented three compartments defined Dryland, transition 

and Lentic stretches, A and B data peculiarities of Limnological variables patterns. 

KEY-WORDS:     Chlorophyll. Reflectance. Water. Use of land. Lentic.
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1 INTRODUÇÃO 
 

A compartimentação aquática é uma forma de caracterizar áreas em reservatórios que 

apresentem um mesmo padrão limnológico, segundo uma (um) ou várias (os) variáveis/fatores. 

Esse comportamento, segundo Wetzel (2001), pode ser observado em diferentes escalas, tanto 

espaciais como temporais, sendo influenciado por fatores como topografia do reservatório, da 

bacia hidrográfica, profundidade, recepção de bacia hidrográfica, efeitos climatológicos (vento, 

chuva, energia solar, período do ano), uso e ocupação da terra às suas margens e à montante do 

reservatório. Nesta perspectiva, a compreensão da compartimentação aquática, de acordo com 

Tundisi, (1988) apud Wachholz et al. (2011), é fundamental para o planejamento da 

amostragem e elaboração de modelos para compreensão da dinâmica dos reservatórios. 

A construção de Usinas Hidrelétricas (UHEs) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 

tem influenciado/alterado a dinâmica ambiental do espaço goiano, em específico nas 

microrregiões Sudoeste de Goiás e Quirinópolis, devido às suas características físicas 

favoráveis e à demanda energética atuais, caso evidente na Bacia Hidrográfica do Rio Claro 

que, até o ano de 2013, já possuía duas PCHs (Jataí e Irara) e três UHEs (Caçu, Barra dos 

Coqueiros e Foz do Rio Claro) instaladas e ativas. As demais, de acordo com EIBH (2005), 

serão instaladas, na porção média do Rio Claro, a (PCH) Sertãozinho, e no terço Inferior, as 

(UHE’s) de Ari Franco, Pontal e Itaguaçu. Na bacia do Rio Verde (popularmente Rio 

Verdinho), para o mesmo período, estão instaladas UHE Salto e Salto do Rio Verdinho, e em 

implantação Guariroba e Tucano. 

De acordo com os estudos de Braga (2013), Rocha, Cabral e Braga (2014) e Rocha et, 

al. (2015), a bacia do rio Claro apresenta problemas ambientais devido à diminuição da 

cobertura vegetal de Cerrado, aos impactos causados pelo uso extensivo e intensivo do solo 

para a prática de pecuária, produção agrícola e de cana de açúcar, alterando o regime ambiental 

da bacia. 

A construção de reservatórios de água modifica as condições naturais de uma 

determinada secção do rio, como o ritmo e a vazão, formando ambientes lênticos 

(reservatórios), com distinção do comportamento das propriedades limnológicas. Do mesmo 

modo, localmente, a formação de reservatórios apresenta influência no clima, na geomorfologia 

e na ecologia, alterando a fauna e a flora presentes nos ambientes aquático e terrestre 
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(WACHHOLZ et al., 2011). Deste modo, segundo Branco e Rocha (1977), Kimmel et al. 

(1990), Tundisi et al. (1999), Tundisi et al. (2006), Trentin et al. (2009), Corazza et al (2009) e 

Esteves (2011), transformam, de forma considerável, a configuração natural de determinado 

trecho do canal fluvial. 

Neste contexto, o uso de geotecnologias tem se tornando-se importante recurso para o 

monitoramento ambiental. Destaca-se que o Sensoriamento Remoto (SR), aplicado aos recursos 

hídricos, pode ser utilizado para a estimativa de variáveis limnológicas opticamente ativas 

(também tratadas como Componentes Oticamente Ativos - COAs) e afins, como 

compartimentação aquática (Wachholz et al. 2011), transparência secchi, 

profundidade/batimetria, concentração de Sólido em Suspensão (Montanher & Souza Filho, 

2011; Cheng et al., 2013; Grove, et al., 2015) e Clorofila–a (Novo et al., 2009; Chen et al., 

2011; Harvey et al., 2015). 

Para Trentin et al. (2009), o Sensoriamento Remoto pode ser utilizado como uma 

ferramenta para análise dos recursos hídricos por meio do comportamento espectral da água, 

em que a água apresenta características bastante distintas em relação a outros alvos, uma vez 

que a energia refletida pela água é consideravelmente menor, como por exemplo, se comparada 

com solo vegetação. Ainda assim, ocorrem faixas espectrais em que apenas uma característica 

dominante está presente, representada principalmente por materiais dissolvidos e em suspensão 

nos corpos hídricos, sendo o sensoriamento remoto espectral útil para determinar a qualidade 

das águas interiores. 

O sensoriamento remoto tem contribuído na realização de estudos de águas interiores, 

auxiliando na compreensão das dinâmicas de um ecossistema aquático e suas interações com o 

meio terrestre. Estudos de transformações em escalas espaço-temporais são possíveis a partir 

do uso do sensoriamento remoto, de forma econômica e satisfatória, podendo ser 

correlacionados a estudos in situ da qualidade da água.  

Logo, tendo em vista o grande potencial dos produtos e técnicas de Sensoriamento 

Remoto aplicadas aos estudos de variáveis oticamente ativas, o objetivo geral desta pesquisa 

foi realizar a identificação de compartimentos aquáticos em escala espaço-temporal no 

reservatório da UHE Caçu, a partir de parâmetros limnológicos e medidas radiométricas.  
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Para se obter sucesso, a partir do objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: A) analisar a comportamento espectral da água por meio de curvas de reflectância, 

identificando os compartimentos aquáticos do reservatório; B) avaliar a influência do uso e 

ocupação da terra da bacia hidrográfica no comportamento espectral da água; C) avaliar os 

níveis de correlação na influência do comportamento espectral em relação aos seguintes 

parâmetros limnológicos: Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS), Clorofila – a (CHL) 

e Transparência do Disco de Secchi (DS). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Compartimentação Aquática 

Para Pereira Filho e Novo (2002) e Wachholz et al. (2011), os compartimentos 

aquáticos são extensões particulares, abrangendo condições ambientais similares em um 

reservatório ou ambiente lacustre. Além disso, Tundisi (1988) discorre que os reservatórios 

apresentam uma compartimentação horizontal em unidades e subunidades, constituídas pelos 

canais dos afluentes, com distintos modelos de circulação e tempo de residência da água. Em 

reservatórios, também são localizadas três regiões, sendo a lótica, transição e lêntica, que se 

distinguem pelo regime hidráulico, transporte de sedimento, infiltração da luz e pelas 

características da comunidade planctônica e bentônica. 

As condições de mistura vertical e horizontal nos reservatórios também estão 

relacionadas com volume e tamanho. Uma vez que os reservatórios normalmente são formados 

em vales de rios e no alicerce da bacia hidrográfica, a morfometria da bacia do reservatório é 

normalmente dendrítica (WETZEL, 2001). Represas com padrão dendrítico acentuado e com 

morfometria complexa apresentam alto índice de desenvolvimento de margem, sendo, nesse 

caso, importante o número de compartimentos, bem como os processos de acúmulo de material 

e circulação compartimentalizada (WETZEL, 2001). 

Angelini (2002) e Wachholz et al. (2011) discorrem que um reservatório pode ter 

vários compartimentos aquáticos com uma ou mais características em comum, porém, 

comunicando-se um(s) com o(s) outro(s) e deslocando energia e matéria, ou seja, ocorre uma 

transferência das propriedades da água. Essa transferência de propriedades direciona mudanças 

no tempo e no espaço. Seguindo este raciocínio, Sperling et al. (2008), Chen (2015) e Zhang 

(2015) falam sobre a sazonalidade de alguns parâmetros limnológicos em três extratos verticais, 

que são o hipolímnio, o metalímnio e o epilímnio durante um ano e como estes influenciam os 

compartimentos horizontais. 

Wachholz (2009) destaca que a disponibilidade de nutrientes, em uma dada área, pode 

ser influenciada pelas condições de iluminação e pelas consecutivas mudanças das direções do 

vento, e que, conforme o período, poderá formar um ou vários compartimentos aquáticos. 

Esteves (2011) destaca a individualidade, periodicidade e dinâmica de um ambiente 

aquático. Nesse ecossistema aquático, incluem-se dois sistemas, o biótico e o abiótico, sendo 

esses propensos à entrada e saída do ecossistema terrestre às suas margens. Ressalte-se que o 
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ambiente aquático é um sistema aberto, com forte influência das características do ambiente 

terrestre e, consequentemente, da ação antrópica ao longo dos anos. 

O principal elemento responsável por entrada no ecossistema aquático é a precipitação, 

quanto ao recebimento direto in situ e indireto, através do escoamento superficial na bacia 

hidrográfica. Essa fonte é a principal responsável por mudanças no sistema aquático, pois, além 

das características da própria água, ocorre a interação com o ambiente terrestre à montante, à 

jusante e às suas margens.  

Edificações de reservatórios em rios estabelecem novas propriedades espaço-

temporais no ambiente, levando aos compartimentos aquáticos. De acordo com Esteves (2011), 

essas alterações acarretam certos impactos, sendo que os principais são: o aumento da 

capacidade de sedimentação na confluência com seus afluentes, a inundação de áreas florestais 

e agricultáveis, ocasionando alterações físicas e químicas no meio aquático, e modificações 

significantes na fauna e na flora. Essas modificações provocam uma maior oferta de nutrientes 

no sistema aquático; com isso, há a proliferação de algas e de macrófitas aquáticas. O 

metabolismo do ecossistema aquático em um reservatório envolve três etapas: produção, 

consumo e decomposição (Esteves, 2011). 

De acordo com Pace e Lovett (2013) e Cloern (2014), a produção de um ecossistema 

aquático é efetivada por organismos capazes de metabolizar matéria orgânica, a partir de gás 

carbônico (CO2), nutrientes e energia solar. Esses organismos são chamados de produtores 

primários e vivem na zona fótica (onde há a iluminação solar) do reservatório, como algas, 

zooplânctons e bactérias e afins. A oferta de luz solar, no ecossistema aquático, influencia no 

desenvolvimento desses micro-organismos, ocorrendo a homogeneização de certos parâmetros 

limnológicos no ambiente aquático, ou seja, nos compartimentos aquáticos. 

De acordo com o que foi tratado e revisado em bibliografias, é possível compreender 

o quão importante é a compreensão dos compartimentos em ambientes aquáticos e aqui, em 

especifico, dos reservatórios de usinas hidrelétricas, para que haja, por exemplo, diagnósticos 

atuais e futuros do ambiente em questão. 

Wachholz (2009) discorre que a construção de um reservatório causa modificações na 

qualidade da água à jusante do mesmo, resultando em um sistema em cascata, como é o caso 

estudado e analisado pelo autor no alto rio Jacuí – Rio Grande do Sul, que compreende quatro 

reservatórios sequencialmente. Acredita-se que o uso e a ocupação agrícola das bacias 
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hidrográficas contribuintes e o sistema em cascata exerçam influência na definição da 

compartimentação aquática encontrada em função do tempo. 

Portanto, pode-se dizer que são três os principais fundamentos para a 

compartimentação aquática: o primeiro está relacionado com as características do 

reservatório e suas bacias hidrográficas; o segundo, por ordem hidrodinâmica dos 

reservatórios, com a formação das estações montante, intermediária e jusante; e o 

terceiro pela formação de sequência ou não de reservatórios (WACHHOLZ, 2009). 

 

2.2 Conceitos de Limnologia 

 

De acordo com Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008), limnologia é a ciência que 

estuda o conjunto das águas continentais em todo o Planeta, incluindo reservatórios e lagos de 

água doce e salgadas no interior dos continentes, rios, lagoas, estuários, represas, pântanos e 

todas as interações físicas, químicas e biológicas nesses ecossistemas.  

De acordo com Wetzel (2001), limnologia pode ser definida por várias formas, mas, 

resumidamente, é a ciência que envolve o estudo de águas interiores doces e salinas, abrangendo 

o estudo das inter-relações estruturais e funcionais de organismos de águas interiores, bem 

como sua dinâmica física, química e ambiente biótico. 

Esteves (2011) expõe que, até 1950, as pesquisas limnológicas tinham características 

apenas descritivas sobre os tipos de ambientes aquáticos, basicamente lagos e reservatórios e 

as relações de causa e efeito de fenômenos observados. Após esse período, as pesquisas 

convergiram a conter etapas experimentais em campo e em laboratório, especialmente dado ao 

avanço tecnológico. Atualmente, as técnicas matemáticas e estatísticas auxiliam no 

conhecimento das inter-relações entre os componentes dos ecossistemas aquáticos. 

Esteves (2011) discorre sobre as etapas de pesquisas limnológicas, sendo: etapa de 

análise, etapa de síntese e etapa holística. A etapa de análise possibilita o conhecimento da 

estrutura do ecossistema através de investigações das variáveis limnológicas. Na etapa de 

síntese, são analisadas as permutas de energia e matéria entre as diferentes regiões interligadas 

ao ambiente aquático. Na fase holística, as pesquisas precisam priorizar as interações entre o 

ambiente aquático e adjacente, ou seja, o ecossistema não é visto separadamente, mas sim como 
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elemento de sua paisagem circundante, objetivando compreender as ações que acontecem nos 

ecossistemas aquáticos. 

A limnologia tem o desempenho respeitável na atualidade, pois os estudos 

limnológicos são fundamentais para a avaliação da qualidade dos recursos hídricos, levando à 

possibilidade de implantação de medidas para planejamento e gerenciamento, bem como um 

melhor acompanhamento de ações de conservação e recuperação de ecossistemas aquáticos 

continentais. 

Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008) propõem que estas pesquisas possibilitem, por 

exemplo, o conhecimento do arcabouço e do funcionamento destes ecossistemas aquáticos, 

viabilizando, portanto, o seu manejo e a máxima produtividade para a sociedade. 

Para compreender de forma totalitária o ambiente aquático é preciso observar e 

analisar a imbricação do mesmo com o meio terrestre, pois, conforme Christofoletti (1999) é 

preciso tratar os estudos geográficos observando os fluxos de matéria e energia a partir da 

interação de um geossistema com o outro. Desta forma, Vitte (2007) trata a natureza como 

sinônimo de paisagem e esta é a representação do espaço onde a sociedade imprime sua marca. 

Esta marca é tratada aqui como alterações do uso da terra e/ou do canal fluvial, logo não se 

pode deixar de buscar a compreensão da dinâmica das bacias hidrográficas e a influência da 

ação antrópica. 

 

2.3 Conceitos de Sensoriamento Remoto 

 

Sensoriamento Remoto, de acordo com Novo (2008), é o emprego conjunto de 

sensores, equipamentos para processamento e transferência de dados, alocados a bordo de 

aeronaves, espaçonaves ou outras plataformas, com o desígnio de analisar eventos, fenômenos 

e processos que acontecem na superfície do planeta Terra, a partir do registro e do diagnóstico 

das interações entre a radiação eletromagnética (REM) e as substâncias que compõem o alvo 

almejado em seus mais diversos padrões. 

Desta forma, de acordo com Moraes (2004), a quantidade e qualidade da energia 

eletromagnética refletida e emitida pelos objetos terrestres resultam das interações entre a 

energia eletromagnética e estes objetos. 
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A REM, segundo Meneses & Almeida (2012), é emitida por qualquer alvo que tenha 

temperatura acima de zero grau absoluto (0 Kelvin). Logo, todo corpo com uma temperatura 

absoluta acima de –273,15 ºC pode ser analisado como uma fonte de energia eletromagnética, 

sendo que, quanto maior a temperatura da fonte, maior é a potência irradiante de energia. Deste 

modo, o Sol, conforme Novo (2008) e Moreira (2005), é um emitente primário de REM. 

Novo (2008) aponta que os princípios fundamentais para SR são a irradiância, 

radiância, absortância, reflectância e transmitância. A partir destas interações com o alvo, é 

possível que haja a possibilidade de se registrar tal fenômeno pelo sensor, em que a irradiância 

consiste no fluxo de energia incidente sobre uma superfície por unidade de área e a radiância 

corresponde ao fluxo radiante por unidade de ângulo sólido, que deixa uma fonte em uma dada 

direção por unidade de área. 

Jensen (2011) pondera que a taxa temporal do fluxo de energia em direção à, para fora 

de, ou através de uma superfície é chamada de fluxo radiante. Os atributos do fluxo radiante e 

o que acontece com ele quando interage com a superfície são de ampla importância para o SR, 

pois através dele é possível obter importantes conhecimentos sobre o terreno ou objeto em 

específico. 

A partir deste ponto, podem-se citar alguns padrões referentes à esta radiação, como 

por exemplo, a sua interação com o alvo, que está intimamente ligado com a captação da mesma 

pelo sensor. Jensen (2011) aborda que o fluxo radiante, sendo representado pela REM, ao 

incidir sobre o alvo, pode apresentar três formas de influência mútua, sendo absortância, 

reflectância e transmitância. A absortância corresponde à causa entre o fluxo de energia 

absorvido e a energia incidente sobre uma superfície. A reflectância refere-se à razão entre o 

fluxo incidente e o fluxo refletido sobre a superfície. A transmitância é dada pela razão entre o 

fluxo de energia transmitido pelo fluxo incidente e sobre uma superfície. 

O que é importante para o SR é a capacidade de o alvo ou superfície refletir ou emitir 

a REM para então poder ser capturada e registrada pelo sensor. Para tanto, é preciso 

compreender que quando a fonte de REM a ser capturada pelo sensor é natural, sendo que não 

possuem capacidade para emitir a própria energia, como por exemplo, uma câmera de 

fotogrametria ou sensores a bordo de satélites, estes são denominados sensores passivos. Pelo 

contrário, quando a REM for artificial, produzida pelo próprio sensor, como por exemplo, um 

radar, este é denominado sensor ativo. 
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Cada alvo da superfície terrestre, como a água, vegetação, solo, nuvens, áreas urbanas, 

etc., absorvem, refletem e transmitem a REM em proporções que vão variar conforme o 

comprimento de onda (possível observar na Figura 1), levando a uma resposta espectral 

diferente, denominada assinatura espectral do alvo, pelas suas características bio-físico-

químicas. Dado a estas características dos alvos, é possível distinguir as feições da superfície 

terrestre pelos produtos obtidos dos sensores. 

 

Figura 1 – Espectro Eletromagnético  

 

Fonte: Figueiredo (2005). 

 

A energia refletida ou emitida pela superfície terrestre, segundo Florenzano (2002), é 

captada por sensores eletrônicos, instalados em satélites artificiais, e depois é convertida em 

sinais elétricos, que são gravados e enviados para estações de recepção na Terra, por meio de 

imagens, tabelas e gráficos. Desta forma, é possível analisar as características físicas do alvo e 

seus desdobramentos em escalas espacial e temporal a partir de séries temporais de imagens. 

Porém, a REM, segundo Ceballos e Bottino (2007) e Wachholz (2011), quando 

refletida pelos alvos terrestres e captada pelo sensor, pode ter sofrido influências pela atmosfera, 

pois nela pode conter partículas suspensas, nuvens, aerossóis, etc., causando interferências 
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como reflexão, refração, difração, absorção e espalhamento e que ficam ocultos nos produtos 

de SR, como por exemplo, nas imagens de satélite. 

Neste sentido, Alcântara et al. (2010) destacam a importância da compreensão da 

temperatura de superfície da água, visto ser um fator físico de grande influência na interação 

entre água, atmosfera e fluxos de energia captado pelo sensor. 

Logo, é imprescindível que os produtos de SR, conforme a aplicação, sejam 

processados a fim de corrigir essas interferências atmosféricas. São as mais diversas correções 

radiométricas, desde a mais simples, podendo ser citada como a Subtração do Objeto Escuro 

(dark object subtraction), proposto por Chávez (1988), ainda muito empregado e com resultados 

satisfatórios, conforme tratam Mahiny & Turner (2007) e Mustak (2013), até as mais 

sofisticadas, como a 6S (Second Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum), conforme 

Vermote et al. (1997), todos aplicados a imagens de satélite.   

 

2.4 Sensoriamento Remoto aplicado à água 

 

A partir do exposto, é perceptível o potencial do uso de técnicas de SR aplicados à 

água, elemento fundamental para a vida e que tem sofrido grandes influências antrópicas 

negativas nas últimas décadas. Desta forma, é relevante a compreensão dos sistemas aquáticos, 

seja por pesquisas in situ quanto por sensores, visando à sua preservação. 

Deste modo, de acordo com Novo (2005), a utilização de recursos de SR, para auxiliar 

no monitoramento da qualidade das águas, manifesta-se como instrumento de grande interesse 

por parte da sociedade, principalmente no caso de lagos naturais e reservatórios de Usinas 

Hidrelétricas, por constituírem zonas de transição entre ambientes aquáticos lênticos e lóticos, 

apresentando maior tempo de residência das águas e tamanho adequado para os recursos de 

sensoriamento remoto mais disponíveis. 

Apenas as técnicas convencionais de coleta de dados, como amostragens in situ, são 

limitadas, pois permitem a constituição apenas de dados pontuais. Para Novo (2008), neste 

contexto, os dados obtidos a partir do SR orbital podem ser de grande utilidade, uma vez que 

permitem ampliar informações pontuais para um contexto espacial mais amplo e fornecer, como 

de acordo com Santos (2004), informações para uma distribuição racional de postos de coleta 

de dados hidrológicos, permitindo, desta forma, a associação dos dados coletados aos obtidos 

pelos sensores, para uma melhor representação da realidade. 
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Segundo Florenzano (2002), o que acontece no ecossistema aquático (por exemplo, 

um reservatório) é, em grande parte, reflexo do que ocorre no seu entorno, sendo, que é possível 

identificar e monitorar, por meio de imagens de sensores remotos, o uso e ocupação da terra da 

área (bacia hidrográfica) onde o ecossistema aquático se localiza, facilitando a detecção das 

fontes de poluição e contaminação. 

As técnicas de sensoriamento remoto são diversas, mas dentre elas a de 

espectrorradiometria tem sido amplamente difundida nas mais diversas áreas de estudo, como 

por exemplo, pedológicos, agrícolas e limnológicos - por esse último, em específico, têm-se 

obtido resultados satisfatórios, visando a uma melhor caracterização liminológica dos 

ambientes aquáticos.  

Rudorff et al. (2007) utilizando-se de imagens de satélite, dados de espectroradiômetro 

e de coletas in situ de dados limnológicos, correlacionou os mesmos obtendo coerência em seus 

resultados entre os métodos utilizados.  

Pereira et al. (2007) almejando apresentar um esquema de amostragem de parâmetros 

de qualidade ideal em um reservatório utilizou dados radiométricos de um espectroradiômetro 

como dados complementares a pesquisa e obtendo resultados satisfatórios. 

Nascimento et, al. (2009), almejando tal caracterização, aplicaram tais métodos de 

espectrorradiometria no reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Itumbiara, divisa de Goiás 

e Minas Gerais, no Domínio dos Cerrados, e obtiveram resultados que corroboraram de forma 

positiva com a pesquisa em questão.  

Ferreira e Galo (2013), buscando a detecção de Clorofila - a em um reservatório no 

Domínio da Mata Atlântica, em Marília (SP), aplicaram técnicas espectrorradiométricas para 

quantificação e posterior espacialização de tais concentrações.  

Corazza et al. (2013), buscando obter maior confiabilidade na interpretação dos 

resultados obtidos em coleta in situ de dados limnológicos, utilizaram espectros de reflectância 

processados e correlacionados no lago Guaíra, da região Sul do Brasil. 

Lopes et al. (2014) aplicou o uso do espectroradiômetro para modelar a qualidade das 

águas em um reservatório em Orós (CE), obtendo modelos confiáveis para o monitoramento da 

qualidade da água. 

Vale ressaltar que as técnicas de sensoriamento remoto não se restringem apenas ao 

uso de imagens de satélite e espectroradiômetro de campo. A saber, Goddijn e White (2006) 
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utilizaram uma câmera digital para análise de qualidade de água, correlacionando os resultados 

de amostras coletadas in situ entre si, chegando a resultados satisfatórios e semelhantes. 

 Almejando resultados satisfatórios e com baixo custo e de forma prática, Sicard et al. 

(2015) utilizaram câmeras de celulares (smartphones) e fitas medidoras para o monitoramento 

de qualidade de água. Fernández e Vallvey (2011), usando uma câmera digital convencional, 

realizaram estudos de monitoramento ambiental com resultados aceitáveis. 

 

2.5 Propriedades óticas da água e Componentes Oticamente Ativos (COAs) 

 

De acordo com Pereira Filho (2000), a água, como objeto de estudo, é um alvo 

complexo, pois, no meio natural, ela pode conter diversos elementos em seu interior, como a 

presença de sedimentos, Clorofila, matéria orgânica e outros elementos, imprimindo na água 

uma resposta espectral diferenciada em cada situação. 

Para os estudos inerentes à água, por meio de SR, há certos problemas de ordem física, 

como por exemplo, os citados por Novo (2001), em que afirma que a energia refletida pela água 

é consideravelmente menor que os demais alvos, sendo o fator de maior importância para 

estudos por produtos do SR. Além disso, a interpretação dos dados torna-se mais complicada 

pela influência atmosférica na região de maior penetração de REM na água; a transmitância 

variável é alta em função de as diferentes profundidades, componentes opticamente ativos da 

água, proporcionarem espectros semelhantes e à reflectância da superfície da água, que é mais 

elevada que a do volume e afetada por outros fatores, os quais, segundo Novo (2008), levam a 

resultados errôneos se não forem consideradas essas propriedades físicas da água. 

A importância da utilização de produtos do SR aplicados à água está relacionada à 

constatação de fenômenos em escalas espaciais e temporais, possibilitando a análise da origem 

ou causa e seu desenvolvimento para o ambiente aquático. Segundo Rudorff et al. (2007), estes 

fenômenos, para serem analisados através produtos de SR, precisam ser algum Componente 

Oticamente Ativo (COA), sendo os principais a matéria orgânica, sólidos em suspensão e 

elementos fotossintetizantes. 

Para compreensão através de técnicas de SR da água, é preciso entender seu 

comportamento espectral enquanto água pura e a partir desta compreender a interação com os 

COAs, considerando como a REM incidente é afetada quando a coluna de água não é pura, mas 

contém materiais orgânicos e inorgânicos. Logo, a reflectância de um dado sistema aquático 
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contém informações sobre a concentração e o tipo de COAs no volume da água (JENSEN, 

2011). 

Logo, o SR abrange análises das variações da intensidade e característica da REM que 

deixa a água para se alcançar o conhecimento quantitativo do tipo de substâncias contidas na 

água e suas relativas concentrações. Essas análises devem ser fundamentadas na compreensão 

das propriedades ópticas do meio e dos processos ópticos que ocorrem no mesmo. Quando se 

avalia as propriedades ópticas de um meio, é necessário distinguir o efeito da própria água no 

campo de luz dos efeitos dos materiais dissolvidos e em suspensão na água. 

Os corpos hídricos apresentam certa quantidade de sedimentos em suspensão e a 

resposta espectral da água está diretamente associada a estes COAs, que são representados pelos 

sedimentos inorgânicos (areia e silte) e sedimentos orgânicos (organismos fitoplanctônicos). 

Os sedimentos inorgânicos são os maiores responsáveis pelo espalhamento da radiação 

eletromagnética incidente na água, e, em sequência, os sedimentos orgânicos, mais 

especificamente o fitoplâncton, conforme apresentado por Lissner & Guasselli (2013). 

De acordo com Trentin et al (2009), as diferenças entre as composições de COAs 

presentes na água resultam em atributos ópticos inerentes de absorção e o espalhamento da 

REM, indicando a distinção de assinaturas espectrais para cada tipo de água e elementos 

presentes na mesma. Esta radiação absorvida pela água é máxima em maiores comprimentos 

de onda, como o vermelho e o infravermelho, decrescendo em direção à região do azul. Esse 

coeficiente é influenciado tanto pelas próprias moléculas de água como pelas substâncias 

húmicas dissolvidas, organismos clorofilados e partículas em suspensão. 

De acordo com Kirk (2011), as maiores concentrações de sólidos em suspensão são 

capazes de uma maior reflectância nos comprimentos de onda do vermelho, e, para Novo 

(2001), há também o crescimento da reflectância na região do infravermelho. Para os 

organismos fotossintetizantes, ocorre o inverso, diminuição da reflectância nas faixas do 

vermelho (630-700 nm), azul (400-515 nm) e o aumento na faixa do verde (515-600 nm) 

(WACHHOLZ, 2009). 

Fato perceptível na Figura 2, a Clorofila, quando na água, leva a alterações de suas 

características, como cor, e, consequentemente, da reflectância da água.  Desta forma, a água 

que contém uma maior concentração de Clorofila, apresenta que há um significativo decréscimo 
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na quantidade relativa de energia refletida nos comprimentos de onda do azul e do vermelho, 

mas um aumento na reflectância do comprimento de onda do verde se comparada à agua pura. 

Para sólidos em suspensão (Figura 3), aqui exemplificado pelos originados de solos 

siltoso, ocorre o mesmo fato, verificando-se o aumento de reflectância quando maior a 

quantidade de sólidos se comparada à agua pura, porém, praticamente em todas as bandas, mas 

principalmente na do vermelho. 

 

Figura 2 - Comparação da Porcentagem de 

reflectância de água pura e água com elementos 

fotossintetizantes, com medidas in situ a partir 

de espectrorradiômetro. 

 

Fonte: JENSEN (2011). 

Figura 3 - Comparação da Porcentagem de 

reflectância de água pura e água com sólidos em 

suspensão de solo siltoso, com medidas in situ a partir 

de espectrorradiômetro. 

 

Fonte: JENSEN (2011). 

 

2.5.1 Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) 

 

O CSS compreende os sólidos inorgânicos e orgânicos em suspensão em um 

determinado ambiente, carreados pela água. Estes sedimentos, segundo EPA (2003) e 

Todeschini (2004), apresentam um diâmetro superior a 0,45 µm; se inferiores a esta medida, 

são considerados materiais dissolvidos. A parte dos sólidos orgânicos são os fitoplâncton, 

zooplâncton e as substâncias húmicas. Já a parte inorgânica, predominantemente, são os 

minerais de silte, argila, sílica e coloides (ESTEVES, 2011). 

O CSS é proveniente dos processos aquáticos, apresentando relação com as atividades 

antrópicas no ambiente terrestre, em que as partículas orgânicas e inorgânicas são carreadas, 

através do escoamento superficial, nas sub-bacias hidrográficas até o corpo hídrico e cuja 



24 

 

 

 

retenção desse material na parte terrestre varia em função do tipo de uso e ocupação da terra. 

Um exemplo didático, apresentado por Wachholz et al. (2011), são as áreas com vegetação, em 

que é disponibilizada uma quantidade inferior e de maior retenção das partículas para o sistema 

aquático do que áreas utilizadas para a agricultura. 

O CSS em altos níveis pode desencadear a possível degradação do ecossistema 

aquático e da qualidade da água (AMBERS, 2001; JONES e KNOWLTON, 2005). Entre os 

problemas enfatizados, está a maior disponibilidade de sólidos vulneráveis à deposição e seu 

potencial assoreamento de rios e reservatórios. 

Para Braga (2013), a quantidade de sólidos carreados gera problemas, como a erosão, 

transporte, deposição e compactação, além de determinar, por exemplo, a vida útil de 

empreendimentos hidráulicos, a possibilidade de aproveitamento para transporte hidroviário e 

parâmetros de qualidade de água para o consumo humano. 

A concepção de um ambiente lêntico - por exemplo, um reservatório, de acordo com 

Carvalho et al. (2000), altera a distribuição e deposição de sedimentos ao longo de sua área. 

Ressalte-se que a deposição do material em relação ao seu tamanho e peso é diretamente 

proporcional à velocidade do fluxo da água, onde, na parte lótica, a velocidade é maior, 

ocorrendo a deposição de cascalhos e areias. Já os sólidos mais finos e leves serão depositados 

a partir da parte de transição seguindo para a lótica, e estes terão participação no CSS da água 

analisada. 

A partir da concepção deste ambiente lêntico e suas partículas de CSS, enquanto um 

Componente Oticamente Ativo (COA) da água, verifica-se que eles imprimem uma cor na 

mesma e reagem a um comprimento de onda especifico do espectro eletromagnético, 

influenciada pelos processos de absorção, espalhamento e emissão. Essa faixa espectral de 

resposta está associada a uma parte extensa do espectro, em termos gerais, dadas as 

características do Brasil no intervalo da região de 600 a 700 nm, tendo um crescimento da 

reflectância na região do infravermelho de acordo com o aumento da concentração e do tipo do 

sedimento (SOUZA, et. al., 1991; ARRAUT et. al., 2005; RUDORFF et. al., 2005; NOVO, 

2008; TRENTIN et al, 2009; CORAZZA et al, 2009; WACHHOLZ et al., 2011; SANTOS e 

PEREIRA FILHO, 2013, ROTTA, et al. 2015). 

Por sua vez, Ritchie et. al. (1986) propuseram que o melhor ajuste entre a reflectância 

e a concentração de sedimentos suspensos ocorre na faixa entre 700-800 nm. Além disso, em 
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pesquisa desenvolvida por Lodhi et. al. (2008), os mesmos concluíram que a faixa do espectro 

entre 700-900 nm (infravermelho próximo) é a mais adequada para estimar a concentração de 

sedimentos, uma vez que, nesta faixa, o aumento gradativo de sedimentos também aumenta, de 

maneira uniforme, a reflectância do corpo aquático. Vale ressaltar que ambas as pesquisas foram 

em outros países em que as características físicas são distintas das do Brasil. 

Para fazer a leitura destas respostas espectrais da água e seus COAs, o uso do 

espectrorradiômetro é de grande importância, pois, a partir de medidas coletadas em campo, é 

possível determinar a influência dos componentes da água e propor sua influência para o meio. 

 

2.5.2  Clorofila – a 

 

O fitoplâncton é um agrupamento heterogêneo de espécies, composto, principalmente 

por algas fotossintetizantes, sendo distribuído em grande parte dos ecossistemas marinhos e 

aquáticos interiores. Nestes ecossistemas, o fitoplâncton é o principal responsável pela absorção 

de energia eletromagnética, para a conversão em energia química, representada pela 

fotossíntese e desempenha, por conseguinte, importante função no sistema aquático. De acordo 

com Arraut et al. (2005) e Corazza et al. (2009), as moléculas que captam e transtornam essa 

energia são chamadas de pigmentos fotossintetizantes e os principais são as Clorofilas a, b, c e 

os carotenóides. 

As características de absorção espectral pelo fitoplâncton, de acordo com Dekker 

(1993), Novo (2001), Barbosa (2005) e Trentin et al (2009), fazem com que a ampliação da 

concentração de algas ocasione a redução da reflectância da água na faixa do azul, ocorrendo a 

elevação de reflectância para a região do verde e um aumento da energia refletida no vermelho 

devido à fluorescência de Clorofila - a. 

Avaliando os espectros de absorção do Total de Sólidos em Suspensão (TSS), Dekker 

(1993) foi surpreendido com picos de absorção mais acentuados referentes à Clorofila - a em 

438 nm e 676 nm. Gitelson et al. (1994), em estudo realizado para diferentes concentrações de 

Clorofila no Lago Kinneret, em Israel, encontraram o máximo de reflectância entre 560 a 570 

nm, atribuído à mínima absorção de todos os pigmentos de fitoplâncton, sendo que o aumento 

da concentração da Clorofila vincula-se diretamente ao aumento da reflectância. Próximo a 600 
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nm, a reflectância espectral apresentou um decréscimo nítido, atribuído ao coeficiente de 

absorção de pura água. 

De acordo com Kirk (2011), a Clorofila - a é núcleo de reação fotossintética e há dois 

pontos de absorção perceptíveis no espectro, sendo um no azul (em 433 nm, denominado 

"Soret") e no vermelho (em 686 nm, denominado pico "alpha"). A Clorofila - a absorve 

fracamente entre 450 e 650 nm e a Clorofila - b tem o efeito de elevar a absorção dentro desta 

faixa, tanto para o lado dos comprimentos de onda crescentes quanto para os decrescentes. Essa 

combinação de Clorofilas, de acordo com Londe et al. (2005), seria suficiente para mapear essas 

algas por sensoriamento remoto. 

A identificação de algas por sensoriamento remoto, por meio de imagens de satélite, é 

possível para determinados grupos, sendo um procedimento complexo para a distinção de 

gêneros. Enquanto a Clorofila é o principal constituinte responsável pelas variações espaço-

temporais no espectro de reflectância de águas oceânicas, conforme Londe et al. (2005), as 

águas interiores contêm outras substâncias, como por exemplo, quantidades de carbono 

orgânico dissolvido e CSS, que dificultam a interpretação do espectro de reflectância, fato 

também para a interpretação de espectros obtidos por meio de espectrorradiômetro. 

 

2.6 Bacia hidrográfica 

 

O termo bacia hidrográfica pode ser definida conforme diversos viés e autores. Cunha 

e Guerra (2010), por exemplo, afirmam que as bacias hidrográficas, de qualquer hierarquia, 

formam uma rede interligada pelos divisores topográficos, em que cada uma delas drena água 

e materiais, sólido e dissolvido, para uma saída comum ou ponto terminal (exutório), podendo 

ser um rio de hierarquia igual ou superior, lago, reservatório ou oceano. Pauta-se que, neste 

estudo, a bacia hidrográfica definida como área de estudo foi a de um reservatório de uma UHE. 

Segundo Tucci e Mendes (2006), cada seção de um rio terá uma bacia hidrográfica, 

sendo que esta é toda a área que contribui, por gravidade, para os rios até chegar à seção que 

define a bacia. Também se faz necessário ressaltar que esta área é definida pela topografia da 

superfície, porém, a geologia do subsolo pode fazer com que parte da água que infiltra no solo 

escoe para fora da área delimitada superficialmente.  

Bacia hidrográfica, segundo Tucci (1993), é uma área de captação natural da água da 

precipitação e que faz convergir os escoamentos para um único ponto exutório, sendo à jusante 
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de suas nascentes. De acordo com a Lei nº 8.171/91, “[...] as bacias hidrográficas constituem-

se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservação e recuperação dos recursos 

naturais” (BRASIL, 1991 p. 13). 

Para Botelho (1999), o termo bacia hidrográfica é entendido como uma extensão de 

superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários, cuja delimitação pode ser 

dada por seus divisores de água. 

Desta forma, de acordo Moragas (2005) e Santos (2005), uma bacia hidrográfica, 

enquanto área de estudo, é de suma importância para os estudos geográficos, pois é responsável 

por várias relações e inter-relações socioeconômicas, ambientais e políticas, logo, produzindo 

e alterando o espaço. 

Nesta perspectiva, Christofoletti (1979) propõe que as causas e efeitos das 

intervenções antrópicas têm grande influência na dinâmica de uma bacia hidrográfica, sendo 

que o equilíbrio de um sistema representa a adequação completa das suas variáveis internas às 

condicionantes externas. Desta forma, quando as condições externas permanecem inalteráveis, 

o equilíbrio dinâmico pode chegar ao estado que melhor demonstre a organização interna em 

função das referidas características exteriores, chegando a obter a condição estática de máxima 

entropia. Esse estado de estabilidade é atingido quando a entrada e saída de matéria e energia 

forem equacionadas por meio do ajustamento das formas do próprio sistema, permanecendo 

constantes enquanto não se alterarem as condições externas em uma bacia hidrográfica, as 

condições climáticas, litológicas, biogeográficas, vão condicionar a estruturação de 

determinada rede de drenagem e de formas de relevo. Conseguindo o estado de estabilidade, a 

geometria da rede fluvial e a morfologia encontram-se em perfeito estado de equilíbrio e só 

sofrerão modificações se, por acaso, houver alterações nas variáveis condicionantes. 

Logo, os estudos referentes às bacias hidrográficas são de suma importância para 

compreender a configuração e a dinâmica do espaço atual, as modificações nele ocorridas e 

criar cenários futuros, possibilitando um planejamento e ações que priorizem e assegurem a 

qualidade e a preservação dos recursos hídricos e demais, para que, conforme o Art. 225 da 

Constituição  Federal, todos tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e futuras gerações. 

Desta forma, o manejo adequado de uma bacia hidrográfica é de suma importância. 

Segundo Rocha (1997), o manejo de bacias consiste na elaboração e aplicação de diagnósticos 
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físico-conservacionistas, socioeconômico, ambiental, hídrico, edáfico, botânico e faunístico, a 

fim de identificar todos os problemas da bacia e propor soluções ajustadas com cada situação. 

Do mesmo modo, Silva (2010), apesar do reconhecimento de diversos aspectos 

positivos envolvidos no manejo de bacias hidrográficas até o momento, como por exemplo, a 

mobilização social e educação ambiental, alguns fatores ainda deixam a desejar para uma 

prática adequada em tais unidades, como: propostas de ações pouco detalhadas; falta de 

transparência na descrição dos programas ou projetos; sobreposição de objetivos e ações; falta 

de embasamento teórico-metodológico e imprecisão de termos e ausência de análises sobre a 

dinâmica fluvial. Nesta perspectiva, Carvalho et al. (2012) propõem que tais ações sejam 

aperfeiçoadas para uma melhor preservação ambiental do meio e que tais implicações do 

passado reflitam nos atos do futuro. 
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3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 
 

A área de estudo corresponde ao reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Caçu, sendo 

que sua respectiva bacia hidrográfica (Mapa 1) encontra-se entre os municípios de Cachoeira 

Alta, na margem esquerda, e Caçu, na margem direita, estado de Goiás. A bacia hidrográfica 

corresponde a uma área total de 437,1 km² e perímetro de 113,1 km, situada no fuso UTM 22 

Sul, ficando ao Norte da área urbana do município de Caçu (GO), na Microrregião de 

Quirinópolis (GO), articulação da folha SE-22-Y-B – Caçu e escala de base de 1:250.000. 

 

Mapa 1 – Localização do reservatório da UHE Caçu e sua respectiva bacia hidrográfica 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

O reservatório da UHE Caçu, com área aproximada de 12 km², é formado pelo Rio 

Claro, afluente do Rio Paranaíba (sub-bacia 60 segundo classificação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, 2002), sendo este um dos principais formadores da Bacia 
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Hidrográfica do Rio Paraná. A formação do reservatório iniciou no ano de 2010, sendo que a 

operação da primeira turbina foi em junho de 2010, representando um total de 65 MW. 

Além da utilização do reservatório para produção de energia o mesmo é utilizado com 

frequência pela sociedade para o lazer náutico e pesqueiro, incentivando a construção de 

residências de temporada (ranchos recreacionais) ao longo de ambas as margens do reservatório 

conforme Fotografia 1. 

 
Fotografia 1 – Residências ao longo da margem esquerda (rib. do Caju) do reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: Autoria própria. (2016)  

O início do reservatório (lago) da UHE Caçu é marcado por uma queda d’água, 

denominada salto do Mariano/Marianinho (Fotografia 2), sendo esta responsável por delimitar 

de forma precisa o início do reservatório e também a sua respectiva bacia hidrográfica, levando 

em consideração o trecho da barragem ao salto. 
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Fotografia 2 – Salto do Mariano/Marianinho no rio Claro, marcando o início do reservatório da UHE 

Caçu 

 
Fonte: Autoria própria. (2015)  

No geral, todo o médio curso da bacia hidrográfica do rio Claro apresenta as mesmas 

características que a Bacia Hidrográfica da UHE Caçu, tais como as pedológicas, as 

geomorfológicas e as de uso da terra. Logo, as características à montante do reservatório são 

semelhantes as aqui apresentadas em sua caracterização. 

Em termos geológicos (Mapa 2), a Bacia Hidrográfica da UHE Caçu está situada sobre 

a Bacia Sedimentar do Paraná, representada litoestratificamente pelos basaltos da Formação 

Serra Geral do Grupo São Bento e pelos arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe e Formação 

Marília, todas do Grupo Bauru. 

De acordo com os dados do projeto Radambrasil (1983), a Formação Serra Geral foi 

formada por vários episódios de derramamentos de lavas básicas ocorridos no cretáceo 

jurássico, formando rochas hipoabissais sob a forma de diques ou Sills. Conforme Moreira et 

al. (2008), as rochas resultantes foram os basaltos de cor negra a cinza-esverdeado, intercalados 

aos arenitos de cores róseas e granulação média. A decomposição da rocha basáltica 

(principalmente dos minerais piroxênio e feldspato) resultou a gênese dos latossolos vermelhos 

e suas associações com outros minerais de outras formações geológicas. Tal formação geológica 

proporcionou embasamento ideal para a construção dos empreendimentos hidrelétricos na 

região, devido à resistência das rochas para a construção da barragem. 

Segundo Fernandes (1998), a Formação Serra Geral consiste em derrames basais, a qual 

apoia relevos plano e afins, que são de espesso a finos, alguns apresentam amigdaloides e com 

disjunções colunares, sendo que, normalmente, as rochas possuem granulação fanerítica fina a 

média. 
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Mapa 2 - Geologia da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

A Formação Vale do Rio do Peixe está sobre os basaltos da formação Serra Geral, sendo 

composta por estratos de espessura submétrica, de arenitos intercalados com siltitos ou lamitos 

arenosos. Os arenitos são muito finos a finos, de cores que variam do marrom claro, rosados a 

alaranjados, de seleção moderada a boa. Têm aspecto maciço ou estratificação cruzada tabular 

e acanalada de médio a pequeno porte. Tem espessura máxima preservada da ordem de 100 m 

(FERNANDES, 2004). 

A Formação Marília, amplamente, sustenta o topo de interflúvios, representada na bacia 

como morros testemunhos, por se constituir de relevo, geralmente, movimentado, de escarpas 

abruptas e topos aplainados, com as cristas ricas em carbonatos de cálcio ou silicificados e 

conglomeráticos, em que as propriedades litológicas e sedimentares desta formação remontam 

a um ambiente flúvio-lacustre numa escala geológica anterior (FERNANDES, 1998). 
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A constituição pedológica da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu (Mapa 3) é composta, 

em sua maior parte, por Latossolo Vermelho distrófico, com 62,18% (271,8 km²). Na sequência, 

tem o Argissolo Vermelho eutrófico, com 25,25% (110,4 km²); em seguida, tem-se o Latossolo 

Vermelho distroférrico, com 11,33% (49,5 km²), sobre o qual fica o reservatório. Nos relevos 

residuais, é possível observar o Neossolo Litólico eutrófico, com 1,05% (4,6 km²) e em menor 

proporção Argissolo Vermelho Amarelo distrófico, apresentando apenas 0,20% (0,9 km²). 

 
Mapa 3 - Solos da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

Os latossolos, de acordo com EMBRAPA (2013), por terem sofrido em sua gênese 

intensos processos de intemperismo químico, são profundos e proporcionam capacidade de 

drenagem de moderada a forte, apresentando altos índices de lixiviação, ocasionando a baixa 

fertilidade para cultivos agrícolas convencionais, sendo bem estruturados e apresentando 

suscetibilidade à erosão quando descobertos. 
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Segundo a EMBRAPA (2013), os solos dos tipos Argissolos apresentam características 

de fortes a suavemente ácidos, com saturação por bases altas ou baixas. São compostos por 

material mineral e têm como propriedades diferenciais o aspecto do horizonte B textural (Bt) e 

um horizonte mineral subsuperficial, com textura franca arenosa ou mais fina, onde houve 

acréscimo de argila. 

Os solos do tipo Neossolo Litólico eutrófico apresentam horizonte A ou hístico, sobre 

a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material, com 90% (por volume) ou mais de 

sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2mm (cascalhos, 

calhaus e matacões), apresentando um contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50cm da 

superfície do solo. Admite um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz 

a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico (EMBRAPA, 2013). 

Diferentes tipos de solo podem apresentar suscetibilidade diferenciada à erosão, 

mesmo para condições semelhantes de declividade, cobertura vegetal e práticas de manejo. 

Essas diferenças são devidas às propriedades do próprio solo e são denominadas erodibilidade 

do solo (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2010). As propriedades do solo que mais influenciam 

à sua erodibilidade são aquelas que afetam a taxa de infiltração da água no solo, associada à sua 

resistência ao cisalhamento. 

Arraes et al. (2010) discorrem sobre os aspectos de erodibilidade dos principais tipos 

de solos encontrados na bacia. O Argissolo apresenta gradiente textural, favorecendo a erosão 

laminar e o Latossolo apresenta textura média. Em condições de ocupação e de manejo 

inadequadas, podem conduzir escoamento superficial concentrado da água da chuva, 

provocando condições favoráveis ao ravinamento e rápido aprofundamento erosivo.  

Resultados obtidos por Cassol et al. (2004) evidenciaram que o aumento na cobertura 

do solo, por exemplo, com resíduos vegetais, desacelerou a velocidade tanto de impacto das 

águas das chuvas quanto de escoamento superficial da água no solo, havendo a redução na taxa 

de desagregação do solo por meio de erosão laminar, evidenciando a importância da cobertura 

dos solos. 

Em termos de declividade, a Bacia Hidrográfica da UHE Caçu (Mapa 4) apresenta, 

predominantemente, a classe de 3 a 8% (suave ondulado), com 267,9 km² nas vertentes e fundos 

de vale e, na sequência, vem a de 0 a 3% (plano), com 137,2 km², nos interflúvios. Na sequência, 

a classe de 8 a 20% (ondulado), com área de 28,83 km², em áreas pontuais da bacia; já em 
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menores proporções, a classe de 20 a 45% (forte ondulado), com 3.01 km² e a classe > 45% 

(montanhoso), com área 0,25 km², representando os relevos residuais e suas respectivas 

encostas. 

 
Mapa 4 - Declividade da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

Segundo Ramalho Filho e Beek (1995), as extensões com declividades abaixo de 20% 

são avaliadas como as mais suscetíveis à utilização agrícola, visto que a suscetibilidade à erosão 

e dificuldades para a mecanização (avaliando as condições de solo) apresentam graus de 

limitação que variam de nulo a forte. Para declives superiores a 20%, a restrição de uso aumenta 

consideravelmente, sendo que áreas com declives entre 20% a 45%, quando cultivadas, 

apresentam alta suscetibilidade à erosão e, consequentemente, o controle da mesma torna-se 

muito dispendioso. Para declives maiores que 45%, as terras são consideradas inaptas para o 

uso agrícola. 
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O relevo característico varia de plano, suave ondulado a ondulado, apresentando 

chapadões em relevos tabulares e residuais, que trazem litologias sedimentares recentes. Em 

termos de cotas altimétricas, a Bacia Hidrográfica da UHE Caçu apresenta a mínima de 452 m 

e a máxima de 735 m (Mapa 5). 

 
Mapa 5 – Hipsometria da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
 

A geomorfologia (Mapa 6) da área de estudo, segundo Latrubesse e Carvalho (2006), 

compreende as seguintes categorias: Superfície Regional de Aplainamento IIB - SRAIIB-

RT(m), com cotas entre 800 e 1000 m, em menor expressão; Superfície Regional de 

Aplainamento IIIB - SRAIIIB-RT(m), entre 650 e 750 m, em maior extensão. Ambas as classes 

com dissecação média e associada a Relevos Tabulares na Bacia do Paraná, abrangendo 

praticamente toda a bacia hidrográfica em questão. 
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Mapa 6 - Geomorfologia da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
 

Segundo Köppen (1931), o clima da região é Tropical quente Sub-Úmido do tipo Awa, 

com precipitações regionais em média de 1.500 a 1.750 mm e a temperatura média anual de 

26°C, máxima de 24ºC (em outubro) e mínima de 20ºC (em julho), tropical de savana, 

mesotérmico, com verão chuvoso e inverno seco. Nimer (1989) constatou, em seus estudos 

sobre a Região Centro-Oeste, temperatura média do mês mais quente de 24°C; máximas no mês 

de setembro de 30 °C; a máxima absoluta de 38 °C; a temperatura média do mês mais frio 18 

°C e média anual da precipitação de 1.750 mm. 

De acordo com Mariano e Santos (2006), os índices pluviométricos da Microrregião 

Sudoeste de Goiás (situada à montante da área em questão) são representativos, variando de 

1400 a 1800 mm anuais na região, concentrando-se no período de outubro a abril.  

Lima (2013) discorre que para a bacia da UHE de Caçu, ao longo de uma série de 30 

anos, a precipitação média anual foi de 1503 mm, com o período de maior pluviosidade de 

outubro a março, em que o mês com maior índice é janeiro (compreendendo a estação chuvosa) 

e o período com menor índice é de abril a setembro, sendo o mês com menor índice julho (sendo 

estação seca), comprovando o que os autores supracitados propuseram. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
4.1 Trabalho de Campo e Pontos de Coleta 

 

Para a compreensão da dinâmica limnológica e espectral do reservatório da UHE Caçu, 

foi realizada uma coleta de dados para cada período distinto, sendo uma coleta na temporada 

com o histórico regional de menor índice pluviométrico e outro com maior índice 

pluviométrico. 

Foram definidos 35 pontos de amostragem georreferenciados (Mapa 7), conforme a 

proposta do projeto “Análise do impacto da ação antrópica nas características 

hidrossedimentológica/limnológica da Bacia do Rio Claro – GO”, CNPq/ Processo 

564525/2010-3, buscando-se a compreensão e delimitação dos ambientes (lótico, transição e 

lêntico) do reservatório ali expressos e, consequentemente, todos os compartimentos aquáticos, 

em que, em cada ponto, foi coletada a amostra de água para as análises específicas e a 

reflectância da água. 

Mapa 7 – Localização dos pontos amostrais no reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
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As amostras de água foram coletadas nos primeiros 15 cm de profundidade, sendo o 

epilímnio, onde, de acordo com Cabral et al. (2013), há a tendência de ocorrer temperaturas 

mais elevadas do que as camadas inferiores, o que, juntamente com o aporte de nutrientes, 

aumenta a produção de organismos nas camadas superficiais. 

Para as coletas, seguiu-se um padrão, almejando a uniformização dos dados para a 

posterior análise, por exemplo, coletar as amostras entre 10h e 15h, em um momento sem 

interferência de nuvens e com incidência solar, sem ou com o mínimo de ondulações no espelho 

d’água, etc. Do mesmo modo, os trabalhos de campo consistiram na coleta das características 

das margens do ponto amostral e das condições atmosféricas. 

 

4.2 Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) 

 

A coleta das amostras de água in situ para determinação dos dados de CSS seguiu a 

proposta de Wetzel e Likens (2000), sendo coletados 1000 ml de água, conforme os 

procedimentos metodológicos descritos por APHA (2005). Posteriormente, foram filtrados 300 

mL de água de cada amostra, utilizando-se uma bomba de sucção a vácuo em filtros de fibra de 

vidro com resina acrílica (Fotografia 3), modelo AP20, da marca Millipore©, com porosidade 

de 0,8 a 8 µm, com diâmetro de 47 mm, previamente secos em estufa, por uma hora, a 105 °C 

e pesados em balança analítica para obter-se o peso inicial. Por fim, os filtros, já com os sólidos, 

são secos em estufa, a 60°C por 24 horas, obtendo-se o peso final, do qual é subtraído o peso 

inicial, tendo-se o peso total do CSS em mg/L de cada amostra de água, a partir da seguinte 

equação (1): 

 

𝐶𝑆𝑆 = (
𝑃𝑓−𝑃𝑖

𝑉
) ∗ 1000,                                                                                       (1) 

 

onde: Pf = é o peso final (g); 

Pi = é o peso inicial dos filtros (g); 

V = representa o volume de água filtrada (L). 
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Fotografia 3 – Bomba de sucção a vácuo e os respectivos filtros para filtragem das amostras de água 

 
Autor: Barcelos, A. A. de, 2015. 

 

4.3 Transparência da água por meio do disco de Secchi (DS) 

 

As leituras de transparência de água do reservatório foram realizadas da profundidade 

do disco de Secchi, de acordo com a proposta de Esteves (2011) e Kulshreshthaa e Shanmugam 

(2015), e que consiste em submergir um disco subdividido em quatro partes nas cores branca e 

preta, intercaladamente, com 20 cm de diâmetro, verificando em que profundidade de completo 

desaparecimento do campo de visão do observador, sendo que essa é a profundidade do disco 

de Secchi. 

 

4.4 Clorofila – a 

 

Para Clorofila - a (µg/L), a metodologia utilizada seguiu a proposta de Mackinney 

(1941), ESS Method 150.1 (1991), Paranhos (1996), Chorus e Bartram (1999), Li et al. (2012) 

e Girma et al. (2013), sendo o método espectrofotométrico, sem acidificação, através da 

absorbância, sendo a água filtrada em filtro modelo AP20 (o mesmo utilizado para a 
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determinação do CSS), que, posteriormente, é imergido em Metanol 100% (10 ml), repousando 

de 12 a 24 horas, em temperatura média de 4 ºC, para então esta solução de Metanol ser 

submetida à espectrofotometria em comprimento de onda de 663 nm e em 750 nm, sendo 

calculado pela seguinte equação (2): 

 

𝐶ℎ𝑙 (µ
g

L
) =  

Abs (663 – 750)× 12,63 × Vmet(ml)× 1000

V(ml)
                                                     (2) 

                                                          

Onde: Chl a =clorofila A; Abs = medida de absorbância; 12,63 = constante; Vmet = 

Volume de metanol; 1000 = constante; V= volume da amostra. 

 

4.5 Dados radiométricos 

 

Para a aquisição dos dados espectrais da água, foi utilizado o equipamento 

espectrorradiômetro portátil de campo FieldSpec® HandHeld 2 (ASD Inc. 2010), no intervalo 

espectral da faixa de 325 a 1075 nm do espectro eletromagnético, com um campo de visada de 

25°. Entretanto, para análise dos dados da pesquisa, foi selecionada a faixa de 400 a 900 nm 

(visível e infravermelho próximo). Para a calibração do sensor, foi utilizada uma placa de 

referência de Sulfato de Bário (BaSO4), com reflectância próxima a 100% e que acompanha o 

equipamento. 

O espectrorradiômetro (Fotografia 4) foi disposto em cada ponto amostral sobre a 

embarcação, em uma orientação de 90° de azimute solar e a uma inclinação de 45° de inclinação 

do sensor em relação à vertical, a uma altura de aproximadamente 1,5 m acima do nível da 

água, em um tripé. Foram coletados, em média, 5 espectros de cada ponto, para posterior 

seleção do espectro mais uniforme, tendo em vista a possibilidade de alguma interferência, 

como ondulações no espelho d’água e elementos flutuantes (folhas, galhos, espuma, etc.). 

Para a redução dos ruídos das curvas espectrais, obtendo dados suavizados, utilizou-

se o filtro de média móvel de 11 pontos, resultando em dados satisfatórios para a pesquisa. De 

acordo com Tsai e Philpot (1998), Laba et al. (2005) e Rudorff (2007), este filtro de suavização 

linear consiste no cálculo do valor espectral de pontos, considerando um intervalo definido a 

partir de um ponto médio. 
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Fotografia 4 - Configuração do espectrorradiômetro para aquisição dos dados espectrorradiométricos 

sobre a embarcação 

 
Fonte: Autoria própria. (2015) 

 

Os procedimentos de campo seguiram as metodologias apresentadas em Milton (1987) 

e Li et al. (2008), em que as condições do tempo foram observadas para serem adequadas, com 

iluminação solar, sem vento e com a lâmina da água lisa ou com pequenas ondulações, visto 

que, para Pereira Filho et al. (2005), o vento é um dos efeitos que contribui na degradação das 

informações espectrais em coletas de campo. 

 

4.6 Uso da terra e cobertura vegetal 

 

Para a classificação de uso da terra e cobertura vegetal, foram utilizadas imagens do 

Landsat 8 Sensor Operational Land Imager (OLI), órbita 222, ponto 73, composição colorida 

6R5G4B, datas de 14 de julho de 2014 e 23 de fevereiro de 2015, datas estas mais próximas 

dos campos de coleta de água, adquiridas pelo sistema EarthExplorer do U.S. Geological 

Survey (USGS), gerido pela National Aeronautics and Space Administration (NASA). 
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Após o georreferenciamento, foi realizada a classificação não supervisionada do 

ArcGis 10.1®, pela ferramenta Multivariate/Isoclauster, que executa a agregação dos pixels 

semelhantes, formando as classes de uso em um arquivo matricial que, posteriormente, foi 

convertido em vetorial. A correção dos polígonos que ficaram ambíguos foi executada através 

do Fild Calculator, para alteração dos atributos e reclassificação respectiva à sua classe correta, 

gerando o mapa temático final de uso da terra e cobertura vegetal, contendo as seguintes classes 

de uso: Água, Vegetação, Cultura, Pastagem e Solo descoberto. 

Para aferir a acurácia do mapa final de uso da terra, foi aplicado o método de validação 

índice Kappa, por meio da matriz de confusão no ArcGis 10.1®. O procedimento consistiu na 

análise comparativa do resultado da classificação às informações produzidas através do trabalho 

de campo, bem como aquelas geradas a partir da fotointerpretação das imagens de satélites. 

Utilizaram-se pontos de campo georreferenciados para validar o mapa de uso da terra. 

 

4.7 Dados de precipitação 

 

A fim de complementar a pesquisa e os resultados obtidos, foi feito um levantamento 

do índice pluviométrico conforme trabalhado por Wachholz et al. (2011) do 7º e 26º dias 

anteriores ao campo, acrescentando a análise o levantamento do 45º, de seis estações 

pluviométricas automáticas, distribuídas na bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 

(Mapa 8), para avaliar as interferências ocasionadas pela precipitação nos parâmetros 

limnológicos e, consequentemente, nos aspectos espectrais. O acréscimo da análise de 45 dias 

anteriores ao campo, foi devido o ano hidrológico de 2014/2015 ter apresentado certas 

anomalias, descaracterizando os períodos de maior e menor pluviosidade se comparado apenas 

a análise de sete e 26 dias. 
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Mapa 8 – Localização das estações pluviométricas utilizadas, na bacia hidrográfica do rio Claro 

 
Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), 2015. 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
 

 

4.8 Espacialização dos dados 

 

Para a espacialização dos dados limnológicos, foi utilizado o método Inverso do 

Quadrado da distância, do inglês Inverse Distance Weight (IDW), no Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) ArcGIS 10.1, através da extenção Geostatistical Analyst, conforme 

empregado por Chang (2006), Jha et al. (2015) e Lobato et al. (2015), vale ressaltar que existe 

inúmeros outros interpoladores que igualmente apresentam resultados satisfatórios como o aqui 

utilizado. O método de interpolação IDW analisa que cada ponto tenha uma influência na região 

ao seu redor, que varia com uma potência do inverso da distância, estimando um valor da 

variável analisada para um local não amostrado. 
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Para a delimitação do intervalo de classes de todas as variáveis limnológicas, seguiu-

se o seguinte padrão, sendo o Geometric Intervals com 8 classes para parâmetro de análise entre 

os campos. 

 

4.9 Compartimentação aquática segundo a proposta de kimmel et al. (1990) 

 

Para Kimmel e Groeger (1984) e Kimmel et al. (1990), em um ambiente lacustre 

(reservatório) há uma distribuição horizontal espacial das características da água, sendo 

gradientes, definida pela dinâmica dos fluxos de entrada ao corpo de água e suas respectivas 

variáveis limnológicas predominante em cada seção. 

De acordo com Armengol et al. (1999) apud Tundisi e Tundisi (2008) um atributo 

essencial de um reservatório é a existência de gradientes horizontais e verticais e de um fluxo 

contínuo em direção à barragem. Esse gradiente horizontal é caracterizado por três zonas: zona 

de rio, zona de transição e zona lacustre, conforme disposto no Quadro 1.  

Segundo Tundisi e Tundisi (2008) setor horizontal, caracterizada por gradientes físicos, 

químicos e biológicos, pode ser mais acentuada em reservatórios do que em lagos. No presente 

trabalho pretende-se abordar três características principais de cada compartimento longitudinal 

de um reservatório, conforme classificação de Kimmel et al. (1990). 

 

Quadro 1 - Zonas longitudinais de um reservatório 

ZONA DE RIO ZONA DE TRANSIÇÃO ZONA LACUSTRE 

Estreito Longo Mais larga 

Raso Profundo Mais profunda 

Fluxo alto Fluxo reduzido Fluxo reduzido 

Fonte: Armengol et al. (1999); Tundisi e Tundisi (2008). 

 

Cordeiro (2013) também destaca que tais características são classificadas como fases ou 

zonas, conhecidas como fluvial, transição e lacustre. Wachholz (2012) estabeleceu uma 

adaptação de Tundisi e Tundisi (2008) e Kimmel et al. (1990), em que se é possível identificar 

as três zonas através das compartimentações horizontal e vertical (Figura 4). 

A Resolução CONAMA 357/2005 define lêntico e lótico, sendo, ambiente lêntico: fase 

do corpo hídrico que se refere à água parada ou com baixa velocidade; ambiente lótico: 

ambiente relativo a águas continentais moventes 
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Figura 4 - Características das zonas de compartimentações horizontal e vertical de reservatórios 

 

Fonte: Wachholz (2011) Adaptado de Tundisi, (1999) (Compartimentação vertical); Adaptado de Kimmel 

end Groeger (1984) (Compartimentação horizontal). 

Pautado nas proposições dos referidos autores que, cada compartimento tem 

características próprias e utilizando-se de variáveis limnológicas, sendo as aqui trabalhadas, 

Concentração de Sólidos em Suspenção (CSS), transparência do Disco de Secchi (DS) e 

Clorofila - a utilizou-se de seus padrões, tais como, agrupamento de valores médios, 

distribuição espacial para classificar os compartimentos aquáticos para ambos os campos 

analisados e sintetizando-os em uma compartimentação final.  
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5 RESULTADOS E DISSCUSÃO 
 

A partir dos dois campos realizados, sendo, 01 de agosto de 2014 e o outro em 27 de 

janeiro de 2015 no reservatório da UHE Caçu, foi possível fazer uma caracterização prévia de 

como é a dinâmica limnológica do reservatório em questão, em relação aos dados espectrais, 

levando em consideração os dados pluviométricos e o uso e ocupação da terra. 

 

5.1 Uso da Terras e Cobertura Vegetal 

A partir do mapeamento de uso e ocupação da terra foi possível compreender a 

dinâmica da bacia hidrográfica da UHE Caçu para os dois campos. As classes encontradas e 

mapeadas foram: Água, Cultura, Pastagem, Silvicultura, Solo descoberto e Vegetação. No geral 

as classes de Pastagem, Vegetação, Água e Silvicultura não se alteraram de um campo para o 

outro, diferindo apenas em quantidades irrisórias, dado a diferença de classificação e de uma 

imagem para a outra. 

A classe Água representada pelo reservatório da UHE Caçu e pequenas 

represas/açudes distribuídos em geral próximos as nascentes dos cursos de água aproveitando 

o leito dos mesmos, representando conforme Tabela 1, 3,13% da área total, sendo 13,70 km². 

Tabela 1 – Classes de uso da terra para os campos analisados da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu 

Classes 
14 de julho de 2014 23 de fevereiro de 2015                  Média 

Km² % Km² % Km² % 

Água 13,94 3,19% 13,47 3,08% 13,70 3,13% 

Cultura 5,60 1,28% 6,99 1,60% 6,30 1,44% 

Pastagem 324,81 74,31% 323,11 73,92% 323,96 74,11% 

Silvicultura 3,20 0,73% 3,20 0,73% 3,20 0,73% 

Solo descoberto 2,27 0,52% 3,64 0,83% 2,95 0,68% 

Vegetação 87,31 19,97% 86,73 19,84% 87,02 19,91% 

Total 437,13 100,00% 437,13 100,00% 437,13 100,00% 
Fonte: GeoExplorer Landsat 8 OLI, 2015 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

A classe Cultura compreendida pelo cultivo de cana-de-açúcar em maior abrangência 

a outros tipos de cultivo, como por exemplo o milho em menor expressão corresponde a 1,44% 

da área total, sendo valor médio para ambos os campos de 6,30 km². Diferenciando-se da bacia 

da UHE Barra dos Coqueiros (a jusante) que segundo Braga (2013); Rocha (2014) vem 

aumentando a classe de Cultura, representadas principalmente pela cana-de-açúcar, dado aos 

incentivos após a instalação de uma usina sucroalcooleira. 
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Ao analisar a Tabela 1 é possível compreender que as áreas da bacia vêm sendo 

utilizadas, em sua maior parte, para pastagens visando a criação de gado no modo extensivo 

(Fotografia 5 A), implicando em maior suscetibilidade a escoamento superficial, dado a pouca 

ou ausência cobertura vegetal (Fotografia 5 B), que se agrava sem uso de práticas 

conservacionistas, por exemplo terraciamentos (curvas de níveis), densidade de animais 

adequada, etc. A classe Pastagem apresenta o maior percentual, com média para os dois campos 

de 74,11%, abrangendo cerca de 323,96 km² distribuída por toda a bacia. 

Fotografia 5 – Pastagem em sistema extensivo (A) pastagem degrada na bacia da UHE Caçu 

 
Fonte: Autoria própria. (2015)  

 

 
Fonte: Autoria própria. (2014)  

 

A classe de Solo descoberto com média de 0,68%, sendo 2,95 km² da Bacia 

hidrográfica da UHE Caçu compreende pequenas áreas preparadas para o plantio ou reforma 

de pastagem e por áreas de pastagem degradadas distribuídas pela a bacia. 

A Vegetação, compreendendo todas as fitofisionomias do Domínio dos Cerrados 

existente na bacia, como de acordo com Ribeiro e Walter (2008) são abrangidas pelo Cerrado 

(stricto senso e lato senso), Cerradão e Mata compreenderam média de 19,91% e área de 87,02 

km², distribuídas ao longo de toda a bacia e representada por Reservas Legais, APPs, e 

remanescentes ao longo das encostas dos relevos residuais conforme Mapa 9. 

A classe Silvicultura na bacia representada pelas culturas de Eucalyptus sp. e 

Seringueira (Fotografia 6) compreendem 0,73%, sendo 3,2% km². A distribuição das culturas 

de eucalipto na Bacia da UHE Caçu está da seguinte forma, seis áreas na margem direita e cinco 

na margem esquerda do reservatório, estando totalmente inseridas na bacia. Já a cultura de 

seringueira está entre a BR 364 e uma estrada vicinal próximo a nascente do córrego do Caju 

A B 
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no divisor de água da bacia a Nor-Nordeste (NNE) do Mapa 10, sendo que parte da área ficou 

na bacia hidrográfica a montante.  

Fotografia 6 – Cultivo de seringueira (A) e Eucalyptus sp. (B) margem esquerda do reservatório da 

UHE Caçu 

 
Fonte: Autoria própria. (2014)  

 

 
Fonte: Autoria própria. (2016)  

 
Mapa 9 - Uso da terra para o campo de agosto de 2014 da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu 

 
Fonte: GeoExplorer Landsat 8 OLI, imageamento em 14/07/2014.  

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

A B 
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Mapa 10 - Uso da terra para o campo de janeiro de 2015 da Bacia Hidrográfica da UHE Caçu 

 
Fonte: GeoExplorer Landsat 8 OLI, imageamento em 23/02/2015.  

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
 

Para o uso e ocupação da terra em estudos anteriores foi encontrado resultados 

semelhantes aos aqui mapeados, tendo pequenas variações, para Paula et al. (2012); Lima e 

Mariano (2014); Rocha (2014), encontraram por exemplo a classe Pastagem, com 74,93%, 68% 

e 75,5%, para a classe de Vegetação com 21,27%, 16% e 19% respectivamente para cada 

estudo. 

Nos mapeamentos de uso da terra realizados neste estudo e por Lima (2013); Paula et 

al. (2012) e Rocha (2014), verificaram que as margens do reservatório estão parcialmente 

desprotegidas, de Áreas de Preservação Permanente (APP) conforme regido pela legislação 

(Lei 12.651 de 2012 e Lei 12.727 de 2012), sendo de no mínimo 30 m e no máximo de 100 m 

de APPs nas margens para os reservatórios artificiais, caso ainda encontrado nas margens do 

reservatório. 
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Cada propriedade no entorno do reservatório tem acesso ao mesmo, conforme 

instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal no 9.433 de 1997) que toda 

a sociedade tem direito de ter acesso a água, representados na UHE Caçu por meio de 

“corredores” (Fotografia 7), que foram definidos pela empresa gestora da UHE na instalação 

do reservatório. O corredor nada mais é que uma inserção da propriedade na APP até o 

reservatório, tal passagem tem a finalidade de que o proprietário possa desenvolver suas 

atividades ligadas ao reservatório normalmente. Neste sentido o gado em sua maioria tem 

acesso irrestrito ao reservatório para que haja a dessedentação animal, contribuindo para a 

possível contaminação por coliformes fecais de acordo com Cho et al. (2012) e também 

aumento de sedimentos em suspensão na água pela movimentação e revolvimento do fundo e 

consequentemente diminuição de Oxigênio dissolvido na água conforme Rocha (2014). 

 
Fotografia 7 – Corredor de uma propriedade na margem esquerda do reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: Autoria própria. (2015) 
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Em ambas as margens do reservatório é possível encontrar animais nas áreas 

destinadas às APPs, que deveriam estar protegidas por cercas, porém, nem sempre estas cercas 

dos corredores e das APPs apresentam-se em condições ideais ou com manutenção adequada, 

possibilitando a entrada dos animais nas referidas áreas de preservação conforme Fotografia 8 

A e B. 

 
Fotografia 8 – Reservatório da UHE Caçu sendo utilizado para dessedentação animal em área de APP 

(A). Animais forrageando nas áreas destinadas às APPs (B). 

 
Fonte: Autoria própria. (2015) 

 
Fonte: Autoria própria. (2015) 

 

Portanto, a utilização do solo para as áreas agrícolas e pastagem de forma inapropriada 

pode influenciar significativamente nas águas no reservatório a jusante do mesmo, 

principalmente quando essas áreas se encontram na classe de solo descoberto (Fotografia 9) 

(outubro a novembro) e de maiores índices pluviométricos. As perdas de solo proporcionadas 

por escoamento superficial são desencadeadas e interferem nos padrões limnológicos, 

contribuindo para a um possível assoreamento precoce do reservatório e alteração dos padrões 

de qualidade. 

O modo de utilização das terras para a agricultura ou de reforma de pastagem na bacia 

da UHE de Caçu ainda é predominantemente o modo tradicional, não utilizando de meios de 

conservação do solo tão eficientes, como por exemplo o sistema de plantio direto, exceto casos 

por exemplo do cultivo da cultura de cana-de-açúcar que é gerido em sua maior parte pela usina 

sucroalcooleira ou das áreas de silvicultura. Caso observado na Fotografia 10, que exibe o solo 

preparado (arado) as margens do reservatório da UHE Caçu, além disso, é possível observar 

que há APP no local como certos arbustos e no geral gramíneas.  

A B 
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Fotografia 9 – Solo preparado (arado) com a cidade de Caçu ao fundo na margem esquerda do 

reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: Autoria própria. (2014)  

 

Fotografia 10 – Solo preparado (arado) as margens do reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: Autoria própria. (2016)  
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Os resultados do índice Kappa para os mapas de uso da terra da Bacia da UHE Caçu 

foram os seguintes, para a classificação da imagem de 14/07/2014 foi obtido o valor de 0,94. Para 

a classificação de 23/02/2015 o resultado foi de 0,85, sendo um resultado inferior ao do mês de julho, 

visto que neste período o índice da precipitação acumulado foi alto em comparação ao anterior, 

contribuindo para um maior vigor vegetativo de todos as espécies vegetais da bacia, gerando certa 

confusão entre a classes, a mais, do que a outra classificação. Ambos os resultados segundo Landis e 

Koch (1977) são considerado excelentes, visto que essa classificação engloba os valores de 0,80 a 1,0. 

 

5.2 Precipitação 

Por meio dos dados pluviométricos de precipitação acumulada de sete dias anteriores 

as coletas realizadas nos campos (Gráfico 1) pode se observar que para o período analisado em 

média as estações analisadas tiveram uma maior precipitação para o campo de agosto do que 

do mês de janeiro, invertendo os períodos de menor e maior pluviosidade na região para o ano 

especifico analisado levando-se em consideração apenas a escala temporal de 7 dias analisados. 

 
Gráfico 1 – Precipitação acumulada de 7 dias anteriores aos dois campos analisados do reservatório da 

UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S. 2016 

*Faz. ribeirão dos Paulas 
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Não diferente da precipitação acumulada de sete dias antes do campo, a de 26 dias 

(Gráfico 2) também demonstrou que o mês de agosto a precipitação foi superior, para a escala 

temporal analisada. Conforme demonstrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

(2015) é possível compreender que no ano de 2014 foi marcado pela escassez hídrica de forma 

intensa no sudeste, e branda em partes do centro-oeste e nordeste brasileiro e que continuaram 

até janeiro de 2015, onde, em especifico para Goiás neste mês houve desvio de precipitação de 

140 a 180 mm para a microrregiões Sudoeste e Quirinópolis de Goiás em relação à média 

climatológica de referência 1981-2010, tratadas como anomalias negativas de chuvas pelo 

instituto, confirmando os dados de precipitação acumuladas aqui apresentados. 

 
Gráfico 2 - Precipitação acumulada de 26 dias anteriores aos dois campos analisados do reservatório da 

UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S. 2016 

*Faz. ribeirão dos Paulas 

 

Apenas o pluviógrafo da fazenda ribeirão dos Paulas II apresentou precipitação 

acumulada no mês de janeiro superior ao de agosto, tanto para sete e para 26 dias, sendo, 0,67 
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e 3,00 mm para agosto, para o mês de janeiro de 2015 de 3,99 e 12,65 mm respectivamente a 

precipitação acumulada de sete e 26 dias. 

Ao analisar o Gráfico 3 da precipitação acumulada de 45 dias anteriores aos dois 

campos é perceptível a dinâmica habitual da temporada, onde os resultados comprovam que 

este período (outubro a março) é o de maior pluviosidade, também comprovado por Nimer 

(1989); Mariano e Santos (2006) e Lima (2014). 

 
Gráfico 3 - Precipitação acumulada de 45 dias anteriores aos dois campos analisados do reservatório da 

UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S. 2016 

*Faz. ribeirão dos Paulas 

Para o período analisado de 45 dias a precipitação acumulada das estações rib. dos 

Paulas (RDP I, II e III) apresentaram para o campo de agosto valores inferiores ao do campo de 

janeiro, para a RDP I os valores foram para agosto de 77,99 mm e para janeiro 176,29 mm, 

sendo mais que o dobro. A RDP II para os três momentos analisados apresentou índices baixos 

se comparado as demais estações, para a análise dos 45 dias observou-se 3 mm para agosto 

(repetindo o mesmo valor do índice de 7 dias) e 22 mm para janeiro.  
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A RDP III foi a que apresentou o maior índice para análise de 45 dias, sendo o único 

período em que a precipitação total do campo de janeiro superou as do mês de agosto, sendo, 

92,31 para agosto e 253,65 mm para janeiro. Fato relevante é que todas estas estações RDP 

estão na margem esquerda do reservatório, demonstrando a não homogeneização espacial da 

precipitação. 

Comparando os dados da precipitação acumulada, percebe-se que no contexto geral o 

índice acumulado anterior ao campo do mês de agosto (2014) obteve índices pluviométricos 

inferiores ao campo do mês de janeiro (2015). Estes valores interferiram nos resultados da cor 

da água, onde, para o campo de agosto apresentou tonalidade de água menos turva 

(amarronzada) e mais esverdeada do que a do mês de janeiro, devido ao período ser de estiagem. 

No geral os meses anteriores (abril, maio e junho) apresentam índices pluviométricos baixos ao 

contrário dos meses (outubro, novembro e dezembro) anteriores ao campo de janeiro de 2015. 

Em relação ao uso da terra no mês de julho (antecessor ao campo de agosto) e a 

precipitação para região pode-se destacar que apesar de ser entressafra na região e com menores 

índices pluviométricos normalmente há sobre os solos a palhada (oriundos do sistema de plantio 

direto da cultura antecessora quando utilizado este sistema de cultivo), plantas tiguera1, ou até 

mesmo plantas de cobertura (adubos verdes quando utilizados) para a proteção ou ciclagem de 

nutrientes no solo, diminuindo a probabilidade ou tornando-se mínimo o carreamento de 

materiais para a água. 

É possível ressaltar que usualmente a partir do mês de janeiro a montande da área de 

estudo há a ocorrência da atividade de colheita da safra (soja, milho, sorgo e etc), característica 

que propicia desproteção do solo o deixando descoberto até o desenvolvimento da safrinha 

(milho, sorgo e etc), associado a maiores índices de precipitação possibilita maiores 

carreamentos de matérias para o corpo hídrico provindo dos ventos. 

A bacia da UHE Caçu por ser um sistema aberto conforme as proposições de 

Christofoletti (1999), há a entrada e saída de energia, logo, é preciso considerar a carga de 

material suspenso carreado pelas águas do rio Claro oriundas de toda a bacia a montante do 

reservatório que comporta grande parte de sua área a agricultura sobre tudo o município de Jataí 

                                                 
1 Plantas Tiguera são aquelas de culturas antecessoras que surgem na cultura subsequente ou palhada da 

entressafra. 
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(GO) conforme descrito por Moragas (2005), Ribeiro e Binsztok (2008) Franco, Scopel e 

Assunção (2014).  

As características referentes a cor da água (representadas por fotografias) de alguns 

pontos amostrais das campanhas do mês de agosto (2014) e janeiro (2015) estão representadas 

no Mapa 11. 

 
Mapa 11 - Representação da cor da água para alguns dos pontos amostrais no reservatório da UHE Caçu 

  
OBS: a numeração que aparece na foto é referente ao ponto de coleta. 

 

5.3 Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) 

Os resultados encontrados para as análises da Concentração de Sólidos em Suspensão 

(CSS) para os dois campos analisados do reservatório da UHE Caçu, estão representados no 

Gráfico 4.  

Ao analisar os resultados encontrados percebe-se que para o campo do mês de 01 de 

agosto de 2014 as concentrações de CSS do ponto um ao dez ficaram entre 4,50 mg/L a 4,33 

mg/L; do ponto 11 ao 26 foram de 3,83 a 2,33 mg/L e do 27 ao 35 de 1,17 mg/L a 0,67 mg/L 

(Apêndice 1).  
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Devido ao período com maiores índices pluviométricos, o campo de 27 de janeiro de 

2015 resultou consequentemente em maior velocidade e força de arrasto da água, propiciando 

a difusão da matéria orgânica e inorgânica. Pelos resultados foi possível observar que na entrada 

do reservatório, do ponto um ao seis houve as maiores concentrações de sólidos em suspensão 

com 18,16 a 4 mg/L; já do ponto sete ao 26 foram de 2,83 a 2,33 mg/L e do 27 ao 35 de 1,66 a 

2 mg/L. 

Gráfico 4 – Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) para os dois campos analisados do 

reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
 

Desta forma, na parte inicial do reservatório, até o ponto dois no campo de agosto foi 

possível visualizar uma menor CSS em relação ao mesmo ponto no campo de janeiro, sendo 

que, esta característica também sucede para os pontos 17, 31 e 35.  

É possível caracterizar a redução da tonalidade e sua respectiva quantidade de CSS a 

medida que os pontos vão ascendendo, passando pela parte de transição e indo sentido ao 

ambiente lêntico do reservatório, esta atividade de acordo com Corazza (2009); Ottoni et al. 

(2011); Cabral et al. (2013) ocorre principalmente pelo processo de decantação e deposição 

dado ao efeito da gravidade pela diminuição da velocidade da água. 
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Diante dos resultados de CSS de todo o reservatório avaliado, foi possível analisar que 

a variação se deu conforme as características de cada compartimento e o campo avaliado. 

Confirmando o que demonstra as fotografias dos pontos amostrais (Mapa 11) é 

possível observar pela espacialização da concentração de sólidos em suspensão (Mapa 12) no 

reservatório da UHE Caçu que para o campo de 01 de agosto de 2014 os valores foram inferiores 

ao do campo de 27 de janeiro de 2015 e que essa concentração foi diminuindo gradativamente 

dos pontos inicias para os intermediários e os finais. 

Mapa 12 – Espacialização da Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) para os dois campos 

analisados do reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

Ao avaliar o Gráfico 4 e o Mapa 12 foi possível fazer a classificação dos 

compartimentos do reservatório de acordo com a proposta de Kimmel et al. 1990 para a CSS 

dos dois campos analisados, havendo três compartimentos distintos.  

Para o campo de agosto de 2014 o primeiro compartimento foi caracterizado como rio 

(lótico), iniciando-se no salto do Mariano/Marianinho e indo até as proximidades do córrego 
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do João Maria (entre os pontos 01 e 11) com as maiores CSS. O segundo compartimento, que 

corresponde ao de transição, ocorreu entre o córrego João Maria (próximo ao ponto 12) até a 

área de influência do ribeirão dos Paulas (ponto 26) com as médias de CSS. Por fim o 

compartimento de reservatório (lêntico) se deu após o ponto 27 até o ponto 35 com as 

menoresconcentrações de sólidos em suspensão.  

Para o campo do mês de janeiro de 2015 a compartimentação seguiu-se o mesmo 

padrão do mês de agosto de 2014, em termos de espacialidade, porém, com concentrações 

superiores para todos os compartimentos, exceto no compartimento lótico que apresenta duas 

feições distintas, mas que podem ser agrupadas no mesmo compartimento, sendo, o lótico A e 

B. No A que vai do salto do Mariano/Marianinho até o ponto 6 apresenta uma alta na CSS, em 

relação ao B, que vai do ponto 6 até após o córrego do João Maria (ponto 12). Na pesquisa 

desenvolvida por Cabral et al. (2013) no mesmo local, foi encontrado resultados semelhantes 

em relação aos compartimentos utilizando variáveis limnológicas. Igualmente, Wachholz 

(2012) por meio de análise espectral de imagens de satélite do reservatório da UHE Caçu 

encontrou os mesmos compartimentos. 

Algo relevante e importante salientar, é que devido a foz do afluente ribeirão Caçu, o 

mesmo acarreta características peculiares para esta parte especifica do reservatório (entre os 

pontos 32 ao 35) e que diferem com o compartimento lêntico (dos pontos 31 ao 27), pois, este 

afluente é o de maior contribuição para o sistema, em volume de água dado a maior área de 

captação, ocasionando diferentes padrões de circulação, tempo de residência da água, densidade 

e sólidos em suspensão. Por exemplo, no período de maior precipitação (campo de janeiro de 

2015) a CSS dos pontos 27 ao 31 (compartimento lêntico A) para o mesmo período 

apresentaram valores inferiores, sendo 1,17 e 1,67 mg/L respectivamente, já em contrapartida 

os pontos 32 ao 35 (compartimento B) apresentaram 1,83 e 2 mg/L respectivamente.  

Na Tabela 2 encontra-se os resultados estatísticos dos campos de agostos (2014) e 

janeiro (2015), representados pelo cálculo dos valores de Mínimo, Máximo, Média, Desvio 

Padrão (DV) e Coeficiente de Variação (CV) de os pontos de amostragem. Os últimos dois 

cálculos são medidas de dispersão que sugerem a regularidade de um conjunto de dados em 

função da média aritmética.  
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Tabela 2 – Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS) para os dois campos analisados do 

reservatório da UHE Caçu 

Campo Mínimo (mg/L) Máximo (mg/L) Média (mg/L) Desvio Padrão (mg/L) C.V. % 

AGO/2014 0,17 4,50 2,00 1,34 66,71% 

JAN/2015 0,50 18,83 3,92 5,00 127,68% 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

Em agosto o mínimo encontrado para CSS foi de 0,17mg/L, a máxima foi de 4,50mg/L 

e média de 2,0mg/l, já nas análises dos campos de janeiro o mínimo foi de 0,50mg/l, máximo 

de 18,83mg/L e média de 3,92mg/L. Os valores de CSS superiores no mês de janeiro em relação 

a agosto foram correspondentes aos índices pluviométricos dos meses antecedentes a coleta de 

água, comprovado pela precipitação acumulada de 45 dias antecedentes ao campo. 

Os valores de DP dos meses de janeiro e agosto foram de 5,0 mg/L e 1,34mg/L e o CV 

127.68% e 66,71% respectivamente. Estes resultados demonstram a maior homogeneidade 

entre os pontos amostrais do campo do mês de agosto de 2014 comparado aos do mês de janeiro 

de 2015. Este maior CV do campo de janeiro proporciona uma maior variabilidade espacial, 

sugerindo um aumento da expectativa de assimilação de compartimentos aquáticos no 

reservatório 

 

5.4 Disco de Secchi (DS) 

 

A transparência da água obtida com disco de Secchi (DS) está diretamente relacionada 

a CSS, sendo, grandezas inversamente proporcionais que quanto maior a quantidade de CSS 

menor vai ser a transparência do DS, a transparência representa a zona fótica do ecossistema. 

A diminuição da transparência vincula-se, sobretudo, a precipitações mais intensas no 

período anterior à coleta e à participação dos diferentes tipos de uso da terra nas áreas de 

captação da bacia hidrográfica do reservatório e a montante do mesmo, por meio do qual o 

escoamento superficial pode estar carregando material para o reservatório. 

Pelo representado no Gráfico 5 é possível observar a profundidade do disco de Secchi 

(DS) para cada ponto de amostragem em cada campo avaliado, sendo que, o valor mínimo para 

o campo de agosto foi de 0,90 m e o máximo de 2,50 m (Apêndice 2), e nesse intervalo entre 

os pontos não se teve alterações abruptas de valores e sim gradativas. Pelo contrário no campo 

de janeiro teve o valor mínimo de 0,50 m e o máximo de 1,60 m desta forma, com uma 

transparência inferior. Neste campo apresentou alteração abrupta do ponto 13 para o 17, tendo 
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aumento no 18 e novamente decrescendo no 20, confirmando o que foi explicado no mapa 

adiante de espacialização da profundida do DS. 

 

Gráfico 5 – Profundidade do disco de Secchi para os dois campos analisados do reservatório da UHE 

Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

A partir da espacialização dos dados (Mapa 13) é possível verificar que houve variação 

da profundidade média do DS entre os pontos amostrais e os dois campos analisados, 

significando que água esteve mais transparente, na qual foi propícia à influência de radiação 

solar nestes períodos e consequentemente aumentando a zona eufótica. 

O ambiente iluminado na coluna d’água é designada zona eufótica e sua extensão pode 

variar desde alguns centímetros até dezenas de metros, de acordo com a capacidade do meio de 

atenuar a radiação subaquática. O limite inferior da zona eufótica é geralmente assumido como 

aquela profundidade onde a intensidade da radiação corresponde a 1% da que atinge a superfície 

(normalmente utiliza-se os valores da radiação subsuperficial) (ESTEVES, 2011). 
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Mapa 13 - Espacialização da profundidade do disco de Secchi para os dois campos analisados do 

reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

É possível observar que há certa compartimentação aquática nos resultados dos dois 

campos. No mês de agosto, observa-se que no início do reservatório a montante da reentrância2 

do córrego Caju (ponto 1 ao 15) tem-se uma menor transparência DS, correspondendo ao 

ambiente lótico; seguindo do córrego Caçu até a montante do córrego ribeirão dos Paulas (ponto 

16 ao 23) obteve-se uma transparência média, constituindo o ambiente de transição; e do 

ribeirão dos Paulas até final da reentrância do reservatório formado pelo ribeirão Caçu (do ponto 

24 ao 33) encontrou-se uma maior transparência, sendo, o ambiente lêntico; por fim nos dois 

últimos pontos, 34 ao 35, conforme já explicito no mapa há uma menor transparência que o 

compartimento anterior, devido a contribuição provinda do ribeirão Caçu. 

                                                 
2 As reentrâncias ocorrem com a inundação dos canais e parte dos vales e, assim, de uma sub-bacia, também 

chamadas de braços de um reservatório. Essas condições dispõem ao reservatório diferentes situações e formar 

áreas mais susceptíveis a ter características próprias (WACHHOLZ, 2009). 
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Para o campo de janeiro é possível observar que tal compartimentação difere do campo 

anterior, no sentido que há uma inversão da maior para a média transparência nos ambientes 

lênticos e de transição respectivamente. Tal fato pode ter ocorrido devido as precipitações 

intermitentes e o tempo de residência do reservatório, que em período anterior houve certa 

precipitação e consequentemente a diminuição da transparência, na medida que esta água seguia 

sentido ao compartimento de transição e lêntico houve um período sem precipitação 

corroborando para uma maior transparência, e em seguida, com o a ocorrência da precipitação 

obteve-se a novamente a diminuindo da transparência. Tais características do reservatório 

vinculam-se ao tempo de residência e pelas águas destes períodos distintos não se misturaram. 

Os valores estatísticos para transparência da água nos dois períodos avaliados estão 

representados na Tabela 3. O mínimo encontrado nos meses de agosto (2014) e janeiro (2015) 

foram 0,90m e 0,50m, e o máximo foi de 2,50m, e 1,60m respectivamente. Em agosto a 

transparência média foi de 1,67 m, aumentou para 1,24 m em janeiro, onde, a quantidade de 

sólidos em suspensão e dissolvidos na água foi maior do que no campo anterior. 

 

Tabela 3 – Transparência de Secchi (m) para os dois campos analisados do reservatório da UHE Caçu 

Campo Mínimo (m) Máximo (m) Média (m) Desvio Padrão (m) C.V. % 

AGO/2014 0,90 2,50 1,67 0,47 28,22% 

JAN/2015 0,50 1,60 1,24 0,33 26,34% 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
 

Ao comparar os valores de DS, nota-se que o menor valor de DP apresentado foi de 

0,33m para o mês de janeiro, aumento para 0,47m no mês de agosto, demonstrando que os 

índices mais elevados de precipitação (outubro a janeiro) resultaram em maior homogeneidade 

da transparência da água no reservatório, mas segundo Santos (2007) estes valores indicam que 

não há variabilidade e que todos os valores são iguais à média.  

No mês de agosto dado ao período de estiagem (a partir do mês de abril) a água tende 

a ter uma maior transparência e pela precipitação que ocorreu neste campo, destacado o início 

do reservatório, a parte lótica, apresentou transparências menores do que a parte lêntico, desta 

forma, não tendo uma homogeneidade das amostras, aumentando o desvio padrão de forma 

sutil em 0,14 m. 
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Para o encontrado no cálculo do CV os resultados inferiram que em agosto de 2014 

obteve-se uma maior homogeneidade por alcançar 28,22%, sendo que no mês de janeiro de 

2015 o valor encontrado foi de 26,34%. Por Pimentel Gomes (1981) estes valores são 

considerados altos por ultrapassar 20% e representa baixa precisão. 

De maneira geral o campo do mês de agosto de 2014 procedeu em melhores resultados 

para a transparência do disco de Secchi, comparados aos dados avaliados do campo do mês de 

janeiro de 2015. Mesmo que os indicies pluviométricos dos sete dias antecedente ao campo 

tenham sido maiores em agosto do que em janeiro, mas o resultado da interferência dos meses 

antecedentes a cada campo ofertou tais características. 

 

 

5.5 Clorofila – a 

A presença de clorofila - a nas amostras de água representa a existência de fitoplâncton 

no ecossistema aquático, desta forma, a partir da distribuição espacial da clorofila – a para os 

dois campos realizados no reservatório da UHE Caçu é possível compreender como está a 

dinâmica do fitoplâncton no ecossistema. 

A clorofila - a é o pigmento fotossintético presente em todos os organismos 

fitoplanctônicos sejam eucarióticos (algas) ou procarióticos (cianobactérias) utilizado como 

parâmetro de biomassa algal em diversos trabalhos, tanto nos experimentais quanto nas 

caracterizações de ambientes aquáticos e monitoramento da qualidade de água. Um dos 

problemas na determinação da clorofila a é que este pigmento varia na célula fitoplanctônica 

conforme o estado fisiológico e a espécie (KURODA et al. 2005). 

Conforme a CETESB, (2009) a clorofila a é considerada a principal variável indicadora 

de estado trófico dos ambientes aquáticos e também pelo processo de fotossíntese das plantas. 

O padrão estabelecido pela resolução CONAMA 357/05 para Água Doce Classe 1, o limite é 

de até 10,00 μg/L-1. A eutrofização é mais frequente em reservatórios que em rios, devido às 

condições ambientais mais favoráveis, tais como, baixa turbidez e menor velocidade da água, 

para o crescimento de algas e outras plantas (VON SPERLING, 2014). 

A concentração de pigmentos fotossintetizantes é extensivamente utilizada para 

estimar a biomassa de fitoplâncton, e a clorofila - a que, estando presente em todas as plantas 

verdes e é o indicador mais utilizado para verificação do nível de produção primária 
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(BARROSO e LITTLEPLAGE, 1998). Goodin et al., (1993) destaca que o monitoramento da 

clorofila, em lagos e reservatórios, é particularmente importante, uma vez que é um indicador 

de condições tróficas e indiretamente da presença de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. 

A variabilidade espacial da clorofila – a, permaneceu distinta para ambos os campos, 

estas informações estão representadas no Mapa 14 de espacialização dos resultados. 

 
Mapa 14 - Espacialização da Clorofila - a para os dois campos analisados do reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

Para o campo do mês de agosto (2014) esta variável limnológica ficou com 

distribuição alternada em quatro compartimentos no reservatório, sendo, trechos com menores 

concentrações e outras com maiores concentrações. 

A parte que apresentou menores concentrações se deu do início do reservatório (ponto 

um) até a montante do córrego das Três Barras (ponto seis) com 2,94 a 0 µg/L respectivamente. 

Do córrego das Três Barras (ponto sete) com 5,05 µg/L, como também entre o córrego do João 

Maria, Caju e a montante do córrego da Furna (ponto 15) com 5,05 µg/L apresentou 
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concentrações superiores ao ambiente anterior. Na sequência do córrego do Caju (ponto 16) até 

logo após o ribeirão dos Paulas (ponto 26) as concentrações foram de 3,37 a 2,95 µg/L, 

demonstrando resultados menores que ao trecho anterior. Seguindo para parte final do 

reservatório, pontos 27 a 35 novamente teve-se aumento da concentração de clorofila – a de 

3,79 a 5,05 µg/L (Apêndice 3). 

Foi possivel verificar para o campo de janeiro  o mesmo padrão de resultados 

intercalados do campo de agosto para as concentrações de clorofila – a, nos 35 pontos 

amostrais, demostrando os quatro compartimentos citados para o campo de agosto. Sendo o 

primeiro compartimento, do ponto um ao cinco com valores de 1,26 a 4,21 µg/L, concentrações 

consideradas baixas; o segundo compartimento correspondeu do ponto seis ao 17 com 8,84 a 

4,63 µg/L, concentrações superiores ao ambiente anterior. Entre os pontos 16, 18 a 23 a 

concentração apresenta um declínio variando de 1,68 a 2,95 µg/L. Já na parte final do 

reservatório, do ponto 24 a 35 foi observado que a concentração novamente tem uma ascensão, 

permanecendo os valores de 5,47 a 4,21 µg/L. 

Salas e Martino (2001) destacam que é importante adaptar valores limites para os 

nutrientes e também para a clorofila a. Uma vez que para Kelly, Penny e Whitton, (1994) a 

concentração de clorofila - a é proporcional à concentração de células algais, e estas por sua 

vez, têm crescimento favorecido em ambientes mais ricos em fósforo, é aceitável que se use a 

concentração de clorofila a como um dos indicadores de estado trófico de águas superficiais. 

A partir da Tabela 4 é possível visualizar os resultados estatísticos desta variável, 

sendo que os valores mínimos e máximos demonstram que para agosto teve pontos com 0,0 

µg/L sendo representado pelo ponto seis e o máximo de 6,32 µg/L no ponto 10. Para janeiro o 

mínimo foi de 1,26 µg/L no ponto um e o máximo no ponto seis com 8,84 µg/L, demonstrando 

que de um campo para o outro ocorre alterações consideráveis no mesmo ponto de coleta. A 

média teve diferença de 0,85 µg/L do campo de agosto para janeiro, com estes dados 

compreende-se que o mês de janeiro possui maior existência de fitoplâncton no ecossistema 

aquático, comparado ao mês de agosto. 

Por meio do encontrado para o DP tem-se que o mês de agosto não obteve resultados 

tão homogêneos quanto os do mês de janeiro, com valores de 1,77 e 1,48 µg/L respectivamente 

para cada campo, tais valores indicam que há variabilidade dos resultados entre cada ponto em 

função da média (SANTOS, 2007). Isso é importante, pois, o DP para agosto está indicando 



69 

 

 

 

maior variabilidade e, com isso, menos “energia” está entrando no sistema limnológico devido 

a precipitação do período. 

E pelo encontrado diante do cálculo do CV percebe-se que o valores de 56,37% para 

agosto e 37,00% para janeiro são elevados, firmando a muito baixa precisão em entre os pontos 

de amostragem nos dois campos por ultrapassar 30 % (PIMENTEL GOMES, 1985) em 

destaque o mês de agosto. 

 
Tabela 4 – Clorofila – a para os dois campos analisados da UHE Caçu 

Campo Mínimo (µg/L) Máximo (µg/L) Média (µg/L) Desvio Padrão (µg/L) C.V. % 

AGO/2014 0,00 6,32 3,14 1,77 56,37% 

JAN/2015 1,26 8,84 3,99 1,48 37,00% 

Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

Segundo Wachholz (2012) nos meses de transição entre o período chuvoso e o seco 

(adaptado neste estudo para o mês de janeiro de 2015 que teve um déficit, apresentando 

características semelhantes aos meses de transição) com menores índices pluviométricos é 

possível observar diferenças espectrais nos reservatórios que podem estar associados a maior 

presença de algas. Esse fato pode ser considerado, pois, nesse período ocorre a maior radiação 

solar disponível na superfície e ampliação do tempo de residência das águas. Nota-se ainda que 

esteve-se presente uma maior concentração de nutrientes na coluna d’água (disponibilizadas 

pelas precipitações ocorridas anteriormente) necessária para o desenvolvimento de algas. 

Neste sentido, cabe salientar que entre os pontos três e nove é possivel observar 

grandes aglomerados de macrófitas aquáticas flutuantes da espécie Eichhornia crassipes 

(Fotografia 11) nas margens do reservatório nos dois campos, principalmente onde há os 

paliteiros3 submersos ou semi submersos, onde, os mesmos funcionam como suporte para 

ancoragem e seu desenvolvimento das macrofitas. Este trecho corresponde a entrada do 

reservatório (parte lótica), representando a área de aporte de material particulado inclusive 

nutrientes, facilitando a permanencia e manutenção deste tipo de vegetação. Outro fator 

importante a ser tratado é pela oferta de nutrientes e materia orgânica que a decomposição desta 

vegetação submersa fornecerá para o ecossistema. 

                                                 
3 São restos de árvores que não foram removidas e estão submersas parcialmente pelas águas do reservatório e 

encontra-se em processo de decomposição (WACHHOLZ, 2009). 
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Altas colonizações de aguapé trazem impactos negativos na economia pesqueira, 

devido principalmente às baixas concentrações de oxigênio dissolvido na coluna d’água; 

favorecem a proliferação de insetos, larvas e moluscos transmissores de doenças como 

encefalite, malária e esquistossomose; influenciam a redução do fluxo de água em canais, 

represas e rios; dificultam a navegação e a pesca; e são responsáveis por elevadas perdas de 

água por evapotranspiração (WEERT e KAMERLING, 1974; LALLANA et al., 1987; 

MARTINS e PITELLI, R.A., 2005). 

Parte dos nutrientes oriundos das sub-bacias do reservatório e do restante da bacia do 

rio Claro a montante são retidos pelas macrófitas aquáticas, do período de desenvolvimento 

vegetativo até o fim da floração. Com a maturidade das plantas essa carga de material é retida 

em menor quantidade e atinge outras áreas do reservatório. A decomposição aumenta a carga 

de matéria orgânica no sistema. Por fim, segundo Wachholz et al. (2011) as variações na 

absorção de nutrientes pelas macrófitas aquáticas são refletidas sobre os valores do CSS e 

consequentemente por exemplo da transparência da água. 

  

Fotografia 11 – Acumulo de macrófitas as margens, próximo ao ponto 05 do reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: Autoria própria. (2014) 
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5.6 Correlação das Variáveis Limnológicas analisadas 

 

Em um ambiente aquático como um reservatório, vários são os fatores internos e 

externos que influenciam as propriedades limnológicas, mas é importante analisar que há 

influências recíprocas entre algumas variáveis limnológicas, podendo ser compreendidas pela 

análise de correlação de Pearson (r). 

De acordo com Lopes et al. (2014) a precisão é dada pelo coeficiente de correlação 

que indica o grau de dispersão dos dados obtidos em relação à média, ou seja, o erro aleatório. 

O coeficiente de determinação, r², é a porcentagem da variação da variável dependente 

explicada pela variável (eis) independente (s), Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Interpretação dos coeficientes de correlação e determinação de Pearson 

Escala de Pearson 

Fraca Moderada Forte  

0 ≤ r ≤ 0,30 / -0,30 > r > 0 0,40 ≤ r ≤ 0,60 /-0,40 > r > -0,60 0,70 ≤ r ≤ 1,00 / -0,7 > r > -1,0 

0 ≤ r² ≤ 0,25 0,25 ≤ r² ≤ 0,81 0,81 ≤ r² ≤ 1,00 

Fonte: Adaptado Dancey e Reidy (2013). 

 

Na Tabela 6, são apresentadas as correlações lineares de Pearson entre os valores das 

variáveis limnológicas de todos os pontos amostrados, nos dois campos analisados. A partir da 

análise dos resultados de correlação das variáveis limnológicas em específico o CSS e a 

transparência de Secchi (DS) que foi -0,80 para o campo de agosto de 2014 e 0,91 para janeiro 

de 2015 com significância de 0,05, é possível confirmar o que foi discutido anteriormente sobre 

a forte correlação inversa dos mesmos. 

 
Tabela 6 - Matriz de correlação (r) entre as variáveis limnológicas dos campos analisados para o 

reservatório da UHE Caçu 

Correlação dos parâmetros 

analisados (r) 

CSS Secchi CHL - a 

AGO*  JAN** AGO* JAN** AGO* JAN** 
CSS 1,00 1,00 - - - - 

Secchi -0,80 -0,91 1,00 1,00 - - 

CHL – a -0,37 -0,44 0,24 0,00 1,00 1,00 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

Agosto de 2014 * 

Janeiro de 2015 ** 

 

Para CSS e Clorofila – a, o resultado constituiu de -0,37 e -0,44 com significância de 

0,05, para o campo de agosto de 2014 e janeiro de 2015 respectivamente, sendo uma correlação 
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Moderada inversa de acordo com Dancey e Reidy (2013) sendo mediano a influência de uma 

variável na outra, apresentando a tendência de que quanto maior uma, menor será a outra. 

Para a transparência do disco de SEC em relação a Clorofila - a os resultados inferiram 

que a correlação de Pearson constituiu como Fraca, sendo, 0,24 para agosto de 2014 e 0,0 para 

janeiro de 2015 com significância de 0,05, sendo praticamente inexistente a influência. 

Na Tabela 7 são apresentados os níveis de confiança da análise estatística para as 

variáveis analisadas. Tal regressão apresentou coeficiente de determinação R² igual a 0,65 para 

agosto de 2014 e 0,82 para janeiro de 2015, o que significa que 65% e 82%, dos resultados da 

transparência do DS são explicados pelas variações da CSS média na água. 

Para CSS em relação a Clorofila – a o r² não foi significante, obtendo 0,14 para agosto 

e 0,03 em janeiro. Da mesma forma para SEC, onde, o r² foi 0,06 em agosto e 0,00 em janeiro. 

 
Tabela 7 – Coeficiente de determinação (r²) dos campos analisados para o reservatório da UHE Caçu 

Coeficiente de determinação 

(r²) 

CSS Secchi CHL - a 

AGO*  JAN** AGO* JAN** AGO* JAN** 
CSS 1,00 1,00 - - - - 

Secchi 0,65 0,82 1,00 1,00 - - 

CHL – a 0,14 0,03 0,06 0,00 1,00 1,00 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
Agosto de 2014 * 

Janeiro de 2015 ** 
 

5.7 Reflectância da água e os Componentes Opticamente Ativos (COAs) 

 

A aquisição dos espectros de reflectância da água em certos pontos foi prejudicado 

devido à alguns fatores, tais como possível nebulosidade no momento da coleta, horário 

próximo do limite (levando a baixa incidência de luz solar) conforme tratado na literatura, 

ruídos em excesso ou partículas na água e por motivos de logística não foi possível a coleta dos 

mesmos em outro momento e os coletados com problemas foram descartados (Apêndice 4 

eApêndice 5). 

Por meio da classificação prévia dos compartimentos aquáticos baseando-se nas 

variáveis limnológicas já analisadas, almejou-se separar os espectros de reflectância da água da 

mesma forma, portanto, analisando-os por compartimentos.  

No geral, todos os espectros apresentaram comportamento semelhante, variando 

apenas as taxas de reflectância e certas particularidades, sendo, um pico de reflectância da faixa 
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do 550 a 600 nm, com o centro de reflectância em 575 nm representando a faixa do verde. A 

partir da análise geral dos espectros de reflectância é possível concluir a atuação de certos COAs 

nas características espectrais do reservatório da UHE Caçu.  

Inicialmente o pico máximo de reflectância localizado na faixa do verde (515-600 nm), 

de acordo com Novo, 2001, sugere que ocorreu o espalhamento no interior das células dos 

organismos fitoplanctônicos. Porém, de acordo com Han e Rundquist (1997) como este pico se 

deu muito próximo à transição para o vermelho (Gráfico 6), houve a provável influência de 

sedimentos inorgânicos suspensos, (como silte, argila e sílica), com deslocamento do pico de 

reflectância em direção aos maiores comprimentos de onda. 

 

Gráfico 6 - Reflectância da água para o compartimento Lótico em agosto do reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

Foi possível observar duas sutis feições de absorção para ambos os campos, 

aproximadamente entre 605 a 630 e 650 a 675 nm respectivamente, representando as feições 

de absorção da Clorofila – c e Clorofila – a. Conforme resultados encontrados por Wachholz et 

al. (2011), com os centros de absorção em 630 nm, relacionada à Chl - c; e 675 nm, relacionada 

675 nm 

610 nm 

Azul Verde Vermelho Infravermelho 
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à Chl – a. Outra sutil absorção foi detectado em 610 nm, devido à presença da ficocianina, 

pigmento acessório das cianobactérias (DEKKER, 1993; RICHARDSON, 1996; KIRK, 2011). 

Para o primeiro compartimento do campo de agosto de 2014, sendo o Lótico, foi 

possível utilizar dez espectros de reflectância do ponto um ao 11 (Gráfico 6), exceto o ponto 

dois. Para este compartimento obteve-se reflectância de 0,1 a 1,8%. 

Neste primeiro compartimento, indica predominância da resposta espectral do CSS, 

que tende a formar um patamar de reflectância entre 600 e 700 nm tendo a tendência de 

aumentar a reflectância na região do infravermelho. Além disso, as bandas de absorção 

características de pigmentos fotossintéticos não tão aparentes.  

Estes padrões são característicos de águas turvas, encontradas no reservatório da UHE 

Caçu no período da seca (abril a setembro), quando a profundidade tende a ser menor e a 

movimentação das águas por ação dos ventos contribui para manter os sedimentos suspensos 

na coluna d’água, além disso, há grande movimentação da água após o salto do 

Mariano/Marianinho agitando toda a carga de sedimento transportada pela água do rio Claro. 

Para o compartimento de Transição do campo de agosto de 2014 (Gráfico 7), foi 

possível a utilização dos pontos, 12, 13 e 15, apresentando reflectância 0,3 a 2,5%. A feição de 

absorção na faixa de 675 nm foi mais evidente do que no compartimento anterior. O ponto 15 

apresentou a maior reflectância na região do verde, com o pico em 565, confirmando a 

concentração de Chl – a, que neste ponto chegou a 5,05 µg/L, sendo superior aos demais pontos 

do compartimento. 

O rápido decréscimo da reflectância observado nos espectros a partir de 700 nm é 

devido à forte absorção pela água pura nesta região (DEKKER, 1993). O suave pico de reflexão 

encontrado próximo de 810 nm pode ter sido causado pelo retroespalhamento das células algais, 

combinado com a absorção pela água no infravermelho (RUNDQUIST et al., 1996). 

Para o último compartimento do campo de agosto (Gráfico 8) foi possível utilizar cinco 

pontos de reflectância da água, sendo os pontos 19, 20, 22, 24 e 32. Para estes pontos o padrão 

espectral foi diferente dos demais, a diminuição da reflexão iniciou-se próximo a 600 nm e 

seguiu de forma branda até cerca de 725 nm mantendo a partir desta faixa espectral o mesmo 

padrão dos demais. Apresentou certa reflexão na faixa do azul que apenas o ponto 15 

(compartimento de transição) apresentou a mesma característica, tal propriedade de acordo com 
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Jensen (2011) pode-se dizer que é a radiação refletida pelas moléculas da água pura, sendo 

maior na região do azul (entre 400 - 500 nm), com um máximo entre 460 e 480 nm. 

 
Gráfico 7 - Reflectância da água para o compartimento de Transição, campo de agosto, do reservatório 

da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

Azul Verde Vermelho Infravermelho 

675 nm 

Azul Verde Vermelho Infravermelho 
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Gráfico 8 - Reflectância da água para o compartimento Lêntico, campo de agosto, do reservatório da 

UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

Para o campo de janeiro de 2015 de forma geral todos os espectros dos pontos 

apresentaram reflectância entre 0,1% e 3,4%. Para este campo a utilização dos espectros ficou 

restrita a apenas seis espectros, sendo, o quatro para o compartimento Lótico, o 16 e 18 para o 

de Transição e 29, 30 e 31 para o Lêntico. 

Para o compartimento Lótico do campo de janeiro (Gráfico 9), observou-se que o 

ponto quatro apresentou pico de reflectância na região do verde próximo a 590 nm ao invés de 

575, deslocamento devido a taxa de CSS maior, sendo 13,16 mg/L. Considerando o intervalo 

entre 590 e 680 nm e as curvas espectrais do ponto 4, pode-se observar que a menor inclinação 

da curva deve-se aos valores altos da razão entre estes dois comprimentos de onda, sugerindo 

certa elevação da reflectância na faixa do vermelho. Esta característica de reflectância sugere a 

presença de sólidos em suspensão contidos na água, uma vez que a caracterização desta variável 

no espectro está associada à formação de uma faixa no intervalo entre 600 e 700nm, conforme 

descrito por Arraut et al. (2005); Rudorff et al. (2005) Novo (2008) Trentin (2009). 

 

Azul Verde Vermelho Infravermelho 
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Gráfico 9 - Reflectância da água para o compartimento Lótico, para o campo de janeiro, do reservatório 

da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

Para o compartimento de Transição, observou-se o ponto 16 e 17, que apresentaram 

características diferentes do ponto anterior, sendo as feições de absorção próximas a 610 e 675 

nm, mesmo que de forma sutil, demonstrando a menor taxa de CSS e um aumento da presença 

de organismos fotossintetizantes, dado possivelmente a maior entrada de energia/luz na água. 

Mesmo que a CSS tenha dominado os espectros de reflectância seguida pela Chl - a, 

estes elementos não se encontraram em concentrações altas, pois, não houve o aumento 

significativo da reflectância no infravermelho próximo conforme Gráfico 10, o que pode ser 

ocasionado tanto por altas concentrações de CSS quanto pela Chl - a (Kirk, 1994; Mobley, 

1994; Esteves, 1998; Novo, 2001). 

 

Azul Verde Vermelho Infravermelho 
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Gráfico 10 - Reflectância da água para o compartimento Transição, para o campo de janeiro, do 

reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

A presença de matéria orgânica na água provavelmente disfarçou o pico de absorção 

da Chl - a em 440 nm, conforme observado na Gráfico 10. Esta constatação de acordo com 

Braga (1998) esclarece que um corpo de água que apresenta fitoplâncton passa a apresentar 

absorção ainda mais forte na faixa do azul quando há a presença de matéria orgânica dissolvida, 

havendo também nesta faixa espectral forte influência do comportamento espectral da água 

(DEKKER, 1993). 

Para os espectros de reflectância dos pontos 30 e 31 do campo de janeiro observou-se 

picos de reflexão acima de 3% conforme Gráfico 11, possivelmente dado ao horário de coleta, 

sendo que, à medida que as horas foram passando, no decorrer das coletas, o ângulo de 

incidência da radiação na superfície da água aumentava. Para um ângulo de incidência de até 

45º o nível de reflexão é menor que 2,8%, sendo que a partir de 50º aumenta gradativamente 

com o máximo de reflexão (58,3%) em 85º (KIRK, 2011.)  

 

Azul Verde Vermelho Infravermelho 
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Gráfico 11 - Reflectância da água para o compartimento Lêntico, para o campo de janeiro, do 

reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
 

No geral, as curvas espectrais no mês de janeiro de 2015 apresentam características 

pertinentes à presença de CSS, característica que reflete em resposta espectral para uma faixa 

ampla do espectro, onde ocorre o pico de máxima reflectância e o patamar bem definido da 

reflectância da água entre as faixas do verde e vermelho (575 a 700 nm). Nesse intervalo e em 

função da presença de sólidos em suspensão, o pico de máxima reflectância tende a deslocar-

se para os maiores comprimentos de onda, principalmente em direção a região do vermelho, 

como mencionado por Dekker (1993); Novo (2008) e Kirk (2011). Caso encontrado nos 

espectros de janeiro, onde os picos máximos de reflectância tenderam a faixa espectral de 600 

nm. 

Por meio da análise dos espectros dos dois campos não foi possível realizar de forma 

satisfatória a classificação dos compartimentos conforme proposta de Kimmel et al. (1990), 

dado que a coleta de dados pelo espectrorradiômetro é de forma indireta, ou seja, o sensor não 

faz a leitura diretamente do objeto de estudo, desta forma, pode sofrer possíveis interferências 

por ser coletas in situ, como, ventos ocasionando ondulações na superfície da água; temperatura 

Azul Verde Vermelho Infravermelho 
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de superfície; forma do espelho d’água; variações na irradiância e na geometria de iluminação 

solar durante a coleta de dados; e reflectância especular. Por sua vez, é possível compreender 

outras informações através dos espectros e servindo como suporte para as outras análises. 

Além das características limnológicas que influenciam a resposta espectral da água, a 

variação da reflectância encontrada nos pontos amostrais visitados pode apresentar influência 

das condições do tempo no momento da coleta (Pereira Filho et al., 2005). Em função disso, 

não é gerada somente a resposta dos constituintes presentes na água que determinam algumas 

feições nos espectros, mas sim, respostas espectrais que transferem a análise dos dados de 

acordo com a forma da curva espectral. 

 

5.8 Síntese dos Compartimentos Aquáticos 

 

Os compartimentos aquáticos do reservatório da UHE Caçu, para os campos 

estudados, tendo-se como base as variáveis CSS, DS, e Clorofila - a, obtendo-se para agosto de 

2014 o Lótico, Transição e o Lêntico, para o campo de janeiro de 2015 encontrou-se os mesmos 

compartimentos, porém, o Lótico e o Lêntico pode-se dividir em “A” e “B” dado as suas 

particularidades, conforme observado na Quadro 2 e Mapa 15. Essas divisões são decorrentes 

das diferenças de concentração de CSS e a da transparência do DS, sendo reguladas pelo regime 

de precipitações e solo exposto uso e cobertura da terra, etc. 

Os condicionantes à ocorrência dos compartimentos aquáticos são pertinentes à 

contribuição terrestre e às propriedades próprias do reservatório. A dinâmica associada a 

contribuição terrestre provém de fatores naturais e antrópicos. As particularidades inerentes do 

reservatório são decorrentes da velocidade da água, presença de macrófitas aquáticas, paliteiros, 

reentrâncias e profundidade. 

Quadro 2 - Síntese dos compartimentos aquáticos encontrados no reservatório da UHE Caçu 

Campo 

 
Compartimentos 

aquáticos 

Comportamento/concentração 

 

Motivo 

 

Agosto de 

2014 

- Lótico 
 

 
- Transição 

 
 

-  Lêntico 

- Alta transparência DS: diferença relativamente 

pequena de montante a jusante 

 
- Baixa concentração de CSS: diferença 

relativamente pequena de montante a jusante 

 

- CHL – a: Distribuição heterogênea no 

reservatório 

- Precipitações 

pouco 

significativas 
 
- Áreas 

agrícolas 

protegidas 
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Janeiro de 

2015 

- Lótico A e B 
 

 
- Transição 
 
-  Lêntico A e B 

- Baixa DS: aumentando de Montante a Jusante;  

 
- Alta CSS: a concentração diminui de montante a 

jusante. Exceto o “B”. 

 

- CHL – a: Distribuição mais homogênea ao longo 

do reservatório. 

- Elevado 

índice de 

precipitações;  
 
- Participação 

das áreas de 

solo exposto.  
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

Mapa 15 – Síntese dos compartimentos aquáticos dos respectivos campos analisados para o reservatório 

da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

Utilizando como base os dados discutidos e analisados, principalmente, Concentração 

de Sólidos em Suspensão (CSS), transparência do disco de Secchi (DS) e em menor influência 

a Clorofila – a, juntamente associado com os espectros de reflectância da água do reservatório 

da UHE Caçu e de acordo com o que foi proposto por Kimmel et al. (1990), pode-se definir no 

geral três compartimentos aquáticos distintos (Mapa 16), sendo: 

1º) Compartimento lótico (rio): do início do reservatório (salto do 

Mariano/Marianinho) até logo após o córrego do João Maria (ponto 11). 
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2º) Compartimento de transição: entre o córrego do João Maria e do Caju e da Furna 

(do ponto 12 ao 18). 

3º) Compartimento de reservatório (lêntico) “A” e “B”: o “A” está localizado entre o 

córrego do Caju e Furna até a barragem do reservatório (do ponto 19 ao 32), abrangendo as 

confluências do ribeirão dos Paulas e o córrego Fundo. “B” foi considerado a reentrância do 

reservatório formado pelo córrego Caçu (do ponto 33 ao 35). 
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Mapa 16 – Síntese geral dos compartimentos aquáticos para o reservatório da UHE Caçu 

 

6,1 km 

9,1 km 

16,1 km 

0 km 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As características limnológicas e espectrais do reservatório da UHE Caçu 

apresentaram variabilidade espaço-temporal. Sendo que, as maiores variações observadas 

foram no campo de janeiro de 2015, onde, sob um contexto geral há maiores índices de 

precipitação, solos descobertos nas bacias hidrográficas. O inverso ocorre para o campo de 

agosto de 2014. 

Por meio da análise integrada dos dados pode-se concluir que a metodologia utilizada 

para determinação da Concentração de Sólidos em Suspensão (CSS), transparência, clorofila e 

dados espectrais foi adequada para obter resultados satisfatórios e que condizem com a 

realidade do ambiente estudado. Porém, para a delimitação dos compartimentos aquáticos a 

variável que mais destacou foi a de CSS na sequência a transparência de Secchi e por fim 

clorofila – a de forma diferente das duas primeiras variáveis. Os dados espectrais 

proporcionaram informações complementares sobre as características limnológica, dado aos 

problemas deparados em relação aos mesmos.  

Porém, as propriedades espectrais da água estão inteiramente conexas com a 

transparência da água e a presença de Clorofila e sólidos em suspensão, por principalmente 

estas variáveis interferirem e definirem as particularidades de maior ou menor penetração da 

luz na água, procedendo na absorção ou espalhamento da energia, ocasionando a resposta 

espectral da água. 

Os resultados de CSS foram maiores no campo de janeiro de 2015, observando-se 

maior contribuição de materiais em suspensão oriundos principalmente do rio Claro e afluentes 

da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu. Estes resultados comprovaram a associação 

entre a transparência da água e a presença de sólidos em suspensão no reservatório, permitindo 

a caracterização de compartimentos aquáticos. 

Os compartimentos aquáticos no geral são apresentados em três, sendo, o lótico (fase 

rio) na parte inicial com maiores níveis de CSS e menores transparências o de transição com 

valores médios para as variáveis e por fim o lêntico (fase lago) com menores níveis de CSS, 

maiores transparências. 

Com o desenvolvimento desta pesquisa mais uma vez foi comprovado o potencial do 

sensoriamento remoto para estudos de cunho geográfico, em específico os estudos relacionados 

a bacias hidrográficas e qualidade da água.  
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O ambiente aquático do reservatório mostrou-se intimamente relacionado aos sistemas 

climático (aqui representado pela precipitação) e terrestre (uso do solo), os quais são passíveis 

de monitoramento por meio de técnicas de sensoriamento remoto. Tendo em vista a crescente 

preocupação em relação à água, o desenvolvimento de novas técnicas que visem facilitar o 

acompanhamento dos recursos hídricos mostra-se de extrema valia, principalmente em 

ambientes criados artificialmente, como o reservatório da UHE Caçu. 

No entanto, a carência de dados com maior periodicidade impediu uma análise mais 

completa e satisfatória sobre as condições do reservatório. A partir disso, a coleta de dados em 

períodos definidos como de acordo com as estações do ano, mensalmente ou trimestralmente, 

que satisfaçam as diferenças nas características da água do reservatório, permitiriam uma maior 

confiabilidade dos resultados e proposições. 

 

6.1 Sugestões e recomendações 

 

- Realizar o monitoramento das macrófitas aquáticas, com a identificação do ciclo e 

ocorrência, visando a influenciam das mesmas nas variáveis limnológicas e dependendo da fase 

de desenvolvimento em que se encontram, apresentam influência na formação de 

compartimentos aquáticos e qualidade da água. 

- Realizar periodicamente a classificação para o enquadramento do corpo hídrico 

conforme resolução Conama 357/05, dado ao grau de ocupação da bacia hidrográfica e do 

reservatório da UHE Caçu. 

- Avaliação por meio de imagens de satélite dos COAs, a fim de auxiliar os estudos 

limnológicos para o reservatório da UHE Caçu, tendo-se um estudo de forma completa sobre o 

ambiente em questão. 

- Orientação para os residentes de temporada, que situam as margens do reservatório 

em relação aos mais diversos tipos de poluição que os mesmos podem cometer e possíveis 

formas de preservação do meio e dos recursos hídricos.  

- Orientação para os proprietários rurais da bacia hidrográfica do reservatório da UHE 

Caçu sobre o manejo adequado de suas áreas de pastagem e agrícolas com a utilização de curvas 

de nível, rotação de culturas, adubação verde, plantio direto, conservação e implantação das 

áreas de APPs, a fim de diminuir as perdas de solo e a degradação da qualidade da água do 

reservatório e de todo o corpo hídrico a jusante do mesmo. 



86 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil). Atlas de energia elétrica do Brasil / Agência 

Nacional de Energia Elétrica. – Brasília: ANEEL, 2002. 

ALCÂNTARA E. H.; STECH J. L.; LORENZZETTI J. A.; BONNET M. P.; CASAMITJANA 

X.; ASSIREU A. T.; NOVO E. M. L. de M. Remote sensing of water surface temperature and 

heat flux over a tropical hydroelectric reservoir. Remote Sensing of Environment. V. 114 p. 

2651–266 2010. 

AMBERS, R. K. R. Using the sediment record in a western Oregon flood-control reservoir to 

assess the influence of storm history and logging on sediment yield. Journal of Hydrology, v. 

244, n. 3-4, p. 181 – 200, 2001. 

Analytical Spectral Devices (ASD) Inc.. Releases the FieldSpec HandHeld 2 for Scientific 

and Field Spectroscopy. 2010 

ANGELINI, R. Bases para a aplicação da teoria da informação em ecossistemas, com ênfase 

na ascendência. Acta Scientiarum, v. 24, n. 2, p. 275-283, 2002. 

APHA - American Public Health Association. Standard Methods for the Examination of 

Water and Wasterwater. 21 ed. Springfield: Byrd Prepress, 2005. 

ARRAES, C. L. BUENO C. R. P. PISSARRA, T. C. T. Estimativa da erodibilidade do solo 

sara fins fonservacionistas na microbacia Córrego do Tijuco, SP. The Bioscience Journal. 

Uberlândia, v. 26, n. 6, p. 849-857, Nov./Dec. 2010 

ARRAUT, E. M. et al. Estudo do comportamento espectral da clorofila e dos sólidos em 

suspensão nas águas do Lago Grande de Curuai (Pará), na época da seca, através de técnicas de 

espectroscopia de campo. Anais... XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 

Goiânia/GO, 2005, INPE, p. 2447-2456. 

BARBOSA, C. C. F.; NOVO, E. M. L. de M.; CARVALHO, J. C.; PEREIRA FILHO, W.; 

MANTOVANI, J. E. Caracterização espectral das massas d’água amazônicas. Anais… XI 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Belo Horizonte, 2003, INPE, p. 2419 - 2425. 

BARROSO, F. G. & LITTLEPAGE, J. Protocolo para análise de clorofila a e feopigmentos 

pelo método fluorimétrico ( Fluorímetro TD – 700). Vitória. ES: [s. n.], 1998, 18 p. 

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 4ª ed. São Paulo: Ícone, 2010. 

355 p. 

BOTELHO, R. G. M. Planejamento ambiental em microbacia hidrográfica. In: GUERRA, A. 

J. T.; SILVA, A. S. da S.; BOTELHO, R. G. M. (Org.). Erosão e conservação dos solos: 

conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. p. 269-299. 

BOTELHO, R. G. M. Planejamento ambiental em microbacia hidrográfica. In: GUERRA, A. 

J. T.; SILVA, A.S.da S.; BOTELHO, R.G.M. (Org.). Erosão e conservação dos solos: 

conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. p. 269-299. 



87 

 

 

 

BRAGA, C. C.. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE SÓLIDOS EM 

SUSPENSÃO NOS AFLUENTES DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA 

BARRA DOS COQUEIROS (GO). Boletim Goiano de Geografia (Online) Goiânia, v. 33, n. 

2, p. 279-292, maio/ago. 2013. 

BRAGA, C. Z. F. Sensoriamento remoto aplicado ao estudo da concentração de clorofila-

a, transparência e profundidade da água na lagoa de Araruama, RJ. 1999. 168f. Tese 

(Doutorado em Geociências) – Universidade Federal Fluminense, 1998. 

BRANCO, S. M. & ROCHA, A. A. Poluição, Proteção e usos múltiplos de represas. São 

Paulo. Paulo: Edgard Blücher/CETESB, 1977 

BRASIL, Resolução CONAMA n°357, de 17 de março de 2005. Classificação de águas, 

doces, salobras e salinas do Território Nacional. Publicado no D.O.U. Disponível em: 

http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao. Acesso em: 15 de maio de fevereiro de 2014. 

BRASIL. Lei Federal n º 12.727, de 17 de outubro de 2012. Altera a Lei no 12.651, de 25 de 

maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, (2012). http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao. Acesso em: 15 de maio de 

fevereiro de 2014. 

BRASIL. Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, (2012). 

http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao. Acesso em: 15 de maio de fevereiro de 2014. 

BRASIL. Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política agrícola. ; 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, (1991). http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao. 

Acesso em: 15 de maio de fevereiro de 2014. 

BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 

inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, (1997). http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao. Acesso em: 15 de 

maio de fevereiro de 2014. 

CABRAL J. B. P.; WACHHOLZ F.; BECEGATO, V. A.; NASCIMENTO, E. S. Diagnóstico 

hidrossedimentológico do reservatório da UHE Caçu – GO. GeoFocus. Madri nº 13-1, p. 25-

37. 2013. 

CARVALHO, A. P. V., BRUMATTI, D. V.. DIAS H. C. T. Importância do manejo da bacia 

hidrográfica e da determinação de processos hidrológicos. Revista Brasileira de 

Agropecuária Sustentável (RBAS). Viçosa, MG. v.2, n.2., p.148-156, 2012.  

CARVALHO, N.O.; FILIZOLA JÚNIOR, N.P.; SANTOS, P.M.C.; Lima, J.E.F.W. Guia de 

práticas sedimentométricas. Brasília: ANEEL. 2000 



88 

 

 

 

CASSOL, E. A. et al. Escoamento superficial e desagregação do solo em entre sulcos em solo 

franco-argilo-arenoso com resíduos vegetais. Pesquisa Agropecuária brasileira.  Brasília – 

DF v.39, n.7, p.685-690, 2004. 

CEBALLOS, J. C.; BOTTINO, M. J. O modelo GL/CPTEC de radiação solar por satélite: 

potencial de informações para agrometeorologia. Anais… XV Congresso Brasileiro de 

Agrometeorologia, Aracaju-SE, 2007. 5p. 

CHANG, K.T. Introduction to Geographic Information Systems. third edition. Tata 

McGraw Hill, New Delhi, pp. 325 –327. 2006 

CHAVEZ, P. S. Jr. An improved dark object subtraction technique for atmospheric correction 

of multispectral data. Remote Sensing of Environment, 24, pp. 459-479. 1988. 

CHEN, L; CHENA, S.; FANG, L.; LI, H.; CHENC, W.; HUANG, W. Evaluation of a three-

band model for estimating chlorophyll-a concentration in tidal reaches of the Pearl River 

Estuary, China. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. V. 66, p. 356-364 

2011. 

CHEN, Wei-Bo; LIU, Wen-Cheng; HSU, Ming-Hsi. HWANG, Chi-Chuan;. Modeling 

investigation of suspended sediment transport in a tidal estuary using a three-dimensional 

model. Applied Mathematical Modelling, v. 39 p. 2570–2586, 2015. 

CHENG, C.; WEI, Y.; XU J.; YUAN, Z. Remote sensing estimation of chlorophyll a and 

suspended sediment concentration in turbid water base on based on spectral separation. Optik. 

Volume 124, 2013, pág. 6815-6819. 

CHO, K. H.; PACHEPSK, Y. A. Y.; KIM, J. H.; KIM,J. W.; PARK, M. H.. The modified 

SWAT model for predicting fecal coliforms in the Wachusett Reservoir Watershed, USA. 

Water research v. 46 4750 e4760, 2012. 

CHORUS, I.; BARTRAM, J. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to their Public Health 

Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon, Inc. New York, 416p, 1999. 

CHRISTOFOLETTI, A. Analise de sistemas em Geografia. São Paulo, Ed. Hucitec – USP 

1979. 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de aistemas ambientais. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 

1999. 

CLOERN, J. E.; FOSTER, S. Q.; KLECKNER, A. E. Phytoplankton primary production in the 

world’s estuarine-coastal ecosystems. Biogeosciences, v. 11, p. 2477–2501, 2014. 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Variáveis de 

qualidade de água. São Paulo, 2009 

CORAZZA, R.; PEREIRA FILHO W.; BASSO, L. A.. Identificação das características ópticas 

da água do lago Guaíba, RS, a partir de dados espectrorradiométricos e limnológicos. Anais... 

XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, João Pessoa-PB, de 30 de abril a 05 de 

maio, 2013, INPE, p. 5364- 5371 



89 

 

 

 

CORAZZA, R.; TRENTIN, A. B.; KRAMER, G.; WACHHOLZ, F.; PEREIRA FILHO, W. 

Identificação de componentes opticamente ativos da água do reservatório da Usina Hidrelétrica 

Dona Francisca/RS, através de técnicas de espectroscopia de campo. Geografia. Ensino & 

Pesquisa, Santa Maria, v. 13, p. 228-235, 2009. 

COSTA, H. F. da. Geologia do Estado de Goiás e do Distrito Federal: Texto explicativo do 

mapa geológico do Estado de Goiás e Distrito Federal. Escala 1:500.000 . Goiânia: CPRM/SIC-

FUNMINERAL. 141 p. il. ISBN 978-85-7499-058-3. 2008. 

CUNHA, S.B; GUERRA, A.J.T. Degradação Ambiental. In: GUERRA, A.J.T., CUNHA, S.B. 

Geomorfologia e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2010. 9 ed. data. 

Biometrics, v. 33, n. 1, p. 159-174. 1977. 

DANCEY, Christine & REIDY, John, Estatística Sem Matemática para Psicologia: Usando 

SPSS para Windows. Porto Alegre, Artmed. 2013. 

DEKKER, A. G. Detection of optical water quality parameters for eutrophic waters by 

high resolution remote sensing, PhD Thesis. Amsterdam, Netherlands: Vrije Universiteit, 240 

p. 1993. 

EIBH - Estudo integrado de bacias hidrográficas do sudoeste Goiano, Goiânia, 2005. CD-

ROM. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Solos. Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos / Humberto Gonçalves dos Santos ... [et al.]. – 3 ed. rev. ampl. – Brasília, 

DF: Embrapa, 2013. 

Environmental Protection Agency – EPA. DEVELOPING WATER QUALITY CRITERIA 

FOR SUSPENDED AND BEDDED SEDIMENTS (SABS). Potential Approaches, A U.S. 

EPA Science Advisory Board Consultation, DRAFT, 2003. 

Environmental Protection Agency – EPA. ESS Method 150.1: Chlorophyll – 

Spectrophotometric. Environmental Sciences Section Volume 3, Chapter 4. P 357-363, 1991. 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. 3ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. 

FERNANDES, L. A. Estratigrafia e evolução geológica da parte oriental da Bacia Bauru (Ks, 

Brasil). 216 f. Tese (Doutorado em Geologia) Instituto de Geociências, Universidade de São 

Paulo - São Paulo. 1998. 

FERNANDES, L.A. Mapa litoestratigráfico da parte oriental da bacia Bauru (PR, SP, MG), 

escala 1:1.000.000. In: Boletim Paranaense de Geociências, N55. 53-66p. 2004. 

FERNÁNDEZ, A. L.; VALLVEY, L. F. C. Environmental monitoring using a conventional 

photographic digital camera formultianalyte disposable optical sensors .Analytica Chimica 

Acta, v. 706, p. 328– 337, 2011. 



90 

 

 

 

FERREIRA, M. S.; GALO, M. de L. B. T.. Chlorophyll a spatial inference using artifi cial 

neural network from multispectral images and in situ measurements. Annals of the Brazilian 

Academy of Sciences. V 85(2) p. 519-532, 2013. 

 FLORENZANO, T.G. Imagens de satélite para estudos ambientais. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2002. 

FIGUEIREDO, Divino. Conceitos Básicos de Sensoriamento Remoto. Companhia Nacional 

de Abastecimento - CONAB. Brasília - DF, 2005. Disponível em Disponível em 

http://72.14.205.104/search?q=cache:r9r3jyI5bKsJ:www.conab.gov.br/conabweb/download/S

IGABRASIL/manuais/conceitos_sm.pdf+divino+figueiredo,+conceitod+basicos+sensoriame

nto+remoto&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br Acesso em 10 fev. 2015. 

FRANCO, M. C.; SCOPEL, I.; ASSUNÇÃO, H. F. Índice de Qualidade da Água no rio Claro, 

no Córrego do Queixada e no ribeirão Jataí, Junto À Área Urbanizada Na Cidade De Jataí – 

GO. OBSERVATORIUM: Revista Eletrônica de Geografia, v.6, n.16, p. 26-45, mai. 2014 

GIRMA A.; SKIDMORE, A. K.; BIE, C. A. J. M. de. BONGERSC F., SCHLERFA M.  

Photosynthetic bark: Use of chlorophyll absorption continuum index to estimate Boswellia 

papyrifera bark chlorophyll content. International Journal of Applied Earth Observation 

and Geoinformation, v. 23, p. 71–80, 2013. 

GITELSON,A.; MAYO,M.; YACOBI,Y.Z.; PARPAROV,A.; BERMAN,T. The use of high 

spectral radiometer data for detection of low chlorophyll concentrations in Lake Kinneret. 

Journal of Plankton Research, v. 16, n.8 p. 993-1002. 1994 

GODDIJN, L.M.; WHITE, M. Using a digital camera for water quality measurements in 

Galway Bay. Estuarine, Coastal and Shelf Science v. 66, p. 429-436, 2006. 

GOODIN, D. G. et al. Analysis of suspended solids in water using remotely sensed high 

resolution derivate spectra. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Manhattan, 

v. 59, n. 4, p. 505-510, abr. 1993. 

GROVE, M. K.; BILOTTA, G. S; WOOCKMAN, R. R.; SCHOWARTZ, J. S. Suspended 

sediment regimes in constrasting reference-condition freshwater ecosystems: Implications for 

water quality guidelines and management. Science of the total Evironmet. Volume 502, 2015, 

pág. 481-492. 

HAN, L., RUNDQUIST, D. C. Comparison of NIR/RED ratio and first derivative of reflectance 

in estimating algal-chlorophyll concentration: a case study in a turbid reservoir. Remote 

Sensing of Environment.  v. 62, p. 253-261, 1997. 

HARVEY, T. E.; KRATZER, S.; PHILIPSON P. Satellite-based water quality monitoring for 

improved spatial and temporal retrieval of chlorophyll-a in coastal waters. Remote Sensing of 

environment. Volume 158, 2015, pág. 417-430. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeto Radambrasil. Ministério das 

Minas e Energia. Secretaria geral. Levantamento de Recursos hídricos. Folha SE 22 – Goiânia. 

V31. Geologia, geomorfologia, pedologia. Rio de Janeiro. 1983. 



91 

 

 

 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) / Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Boletim informativo. Ano 9, Número 47 / janeiro e fevereiro de 

2015. 

JENSEN, J. R. Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres. 

Traduação de J. C. N. Epiphanio. São José dos Campos, SP: Parênteses, 2011. 598 p. (Prentice 

Hall Series in Geographic Information Sciennce) Tradução de: Remote Sensing of the 

environment: An earth resource perspective. 

JHA, D. K.; DEVI, M. P.; VIDYALAKSHMI, R.; BRINDHA B.; VINITHKUMAR, N. V.; 

KIRUBAGARAN, R. Water quality assessment using water quality index and geographical 

information system methods in the coastal waters of Andaman Sea, India. Marine Pollution 

Bulletin. 100 (2015) 555–561. 

JONES, J. R.; KNOWLTON M. F. Suspended solids in Missouri reservoirs in relation to 

catchment features and internal processes. Water Research. V. 39, Issue 15, p. 3629–3635, 

2005. 

KELLY, M. G.; PENNY, C. J.  & WHITTON, B. A. Comparative performance of benthic 

diatom indices used to asses river water quality. Australian Journal of Ecology. 22: 125-134. 

1994 

KIMMEL, B. L; LIND; O.T. PAULSON, J.L. Reservoir Primary Production. In: Reservoir 

Limnology: Ecological Perspectives. THORTON, K.W; KIMMEL, B.L.; PAYNE, F.E. New 

York: John Wiley and sons, 1990. p.133-193. 

KIMMEL, B. L.; GROEGER, A. W., Factors controlling primary production in lakes and 

reservoirs—A perspective: Washington, D.C., U.S. Environmental Protection Agency, Office 

of Water Regulations and Standards, Lake and Reservoir Management Report EPA– 440/5–

84–001, p. 277–81. 1984. 

KIRK, J. T. O. Ligth and photosynthesis in aquatic ecosystems. 3 ed. Cambridge University 

Press: New York, 2011. 

KÖPPEN, W. Climatologia con un studio de los climas de la tierra. Buenos Aires, 1931. 

320p. 

KULSHRESHTHAA, A.; SHANMUGAM, P. Estimation of Secchi Transparency in Turbid 

Coastal Waters. Aquatic Procedia. V. 4, p. 1114 – 1118, 2015. 

KURODA, E. K.; DOS SANTOS, A. C. A.; QUEIROZ, L. A.; CALIJURI, M. C.; 

BERNARDO, L. D. Determinação de clorofila pelo método espectrofotométrico visando o 

monitoramento da eficiência do tratamento de águas para abastecimento. Anais... In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 23., 2005, 

Campo Grande. Campo Grande: ABES, 2005. 

LABA, M.; TSAI, F.; OGURCAK, D.; SMITH, S.; M. RICHMOND, E. Field Determination 

of Optimal Dates for the Discrimination of Invasive Wetland Plant Species Using Derivative 



92 

 

 

 

Spectral Analysis. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. V. 71, n. 5, p. 603–

611, 2005. 

LALLANA, V. H.; SABATTINI, R. A.; LALLANA, M. D. C. Evapotranspiration from 

Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, Salvinia herzogii and Azolla caroliniana during summer 

in Argentina. Journal Aquat. Plant Manag., v. 25, p. 48-50, 1987. 

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical 

LATRUBESSE, E. M. ; Carvalho, T.M. . Geomorfologia do Estado de Goiás e Distrito 

Federal. 2006. 

LI, F.; GNYP, M. L.; JIA, L.; MIAO, Y.; YU, Z.; KOPPE, W.; BARETH, G.; CHEN, X.; 

ZHANG, F. Estimating N status of winter wheat using a handheld spectrometer in the North 

China Plain. Field Crops Research, v.106 p. 77–85, 2008. 

LI, Y.; SCALES N.; BLANKENSHIP R. E.; WILLOWS R. D.; CHEN M. Extinction 

coefficient for red-shifted chlorophylls: Chlorophyll d and chlorophyll f. Biochimica et 

Biophysica Acta. V. 1817, p. 1292–1298, 2012. 

LIMA A. M. de.; MARIANO Z. de F. Análise Microclimática no Interior e Fora das Florestas 

Estacionais Semideciduais na Área da Bacia da Usina Hidrelétrica de Caçu-GO. Revista do 

Departamento de Geografia – USP, Volume 27 (2014), p. 67-87. 

LIMA, A. M. Relação clima e vegetação na área das bacias das usinas hidrelétricas de 

Barra dos Coqueiros e Caçu-GO. Dissertação de Mestrado (Geografia). Jataí, Goiás (2013). 

LISSNER, J. B.; GUASSELLI, L. A. Variação do Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada na Lagoa Itapeva, Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Brasil, a Partir de Análise 

de Séries Temporais. Sociedade & Natureza, vol. 25, núm. 2, mayo-agosto, 2013, pp. 427-440 

LOBATO, T.C.; HAUSER-DAVIS, R.A.; OLIVEIRA T.F.; SILVEIRA, A.M.; SILVA, 

H.A.N. TAVARES, M.R.M. SARAIVA, A.C.F. Construction of a novel water quality index 

and quality indicator for reservoir water quality evaluation: A case study in the Amazon region. 

Journal of Hydrology 522 (2015) 674–683 

LODHI M. A.; RUNDQUISTA D. C.; HANB, L.; KUZILAC, M. S.; Estimation of suspended 

sediments concentration in water using integrated surface reflectance. Geocarto International, 

v 13, n2. Hong Kong, publicação on-line. p.11-15. 2008. 

LONDE, L. R.; NOVO, E. M. L. M.; CALIJURI, M. C. Avanços no estudo do comportamento 

espectral do fitoplâncton e identificação remota de algas. Anais... XII Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, abril 2005, INPE,p. 389 - 396. 

LOPES, F. B.; BARBOSA, C. C. F.; NOVO, E. M. L. de M.; ANDRADE, E, M. de; CHAVES 

L, C. G. Modelagem da qualidade das águas a partir de sensoriamento remoto hiperespectral. 

R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, v.18, (Suplemento), p.S13–S19, 2014. 



93 

 

 

 

MACKINNEY, G. Absorption of light by chlorophyll solutions. The Journal of Biological 

Chemistry v. 140, p. 315–322, 1941. 

MAHINY, A. S.; TURNER, B. J. A Comparison of Four Common Atmospheric Correction 

Methods. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. Vol. 73, No. 4, April 2007, pp. 

361–368. 

MARIANO, Z. de F., SANTOS, M. J. Z. dos. A importância das Chuvas para a produtividade 

da Soja na Microrregião do Sudoeste de Goiás (GO). IN: GERARDI, L. H. de O., 

CARVALHO, P. F. de. (Org.) Geografia: ações e reflexões. Rio Claro: AGETEO, p. 383-398. 

2006. 

MARTINS A.T.; PITELLI, R.A. Efeitos do Manejo de Eichhornia Crassipes sobre a Qualidade 

da Água em Condições de Mesocosmos. Planta Daninha, Viçosa-MG, v. 23, n. 2, p. 233-242, 

2005 

MENESES, P. R. Princípios de sensoriamento remoto. In.: MENESES, P. R. e ALMEIDA, T. 

Introdução ao processamento de imagens de sensoriamento remoto. Brasília: UNB, 2012. 

MILTON, E.J. Principles of field spectroscopy. International Journal of Remote Sensing of 

Environment, v. 08, n. 12, p. 1807-1827, 1987. 

MILTON, J. S. Statistical methods in the biological and health sciences. 2.ed. New York: 

McGrow-Hill, 1992.  

MONTANHER, O. C.; Sousa Filho  E. E. (2011). Geração de algoritmos para predição de carga 

em suspensão em corpos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraná com uso de imagens 

Landsat TM5. Anais... XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, 

PR, Brasil, 30 de abril a 05 de maio de 2011, INPE  p.5340 

MORAES, E. C. . FUNDAMENTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO. In: VII CURSO 

DE USO ESCOLAR DO SENSORIAMENTO REMOTO NO ESTUDO DO MEIO 

AMBIENTE, 2004, São José dos Campos - SP -BR. VII CURSO DE USO ESCOLAR DO 

SENSORIAMENTO REMOTO NO ESTUDO DO MEIO AMBIENTE. São José dos Campos 

- SP: INPE-MCT, 2004. p. 1-1-1-26. 

MORAGAS, W. M. Análise dos sistemas ambientais do alto Rio Claro - Sudoeste de Goiás: 

Contribuição ao planejamento e gestão. Rio Claro-SP, 2005. Tese (Doutorado em Geografia) 

- Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista/ Campus de Rio 

Claro. 

MOREIRA, M. A. Fundamentos de sensoriamento remoto e metodologias de aplicação. 

3ed. Viçosa: Ed. UFV, 2005. 

MOREIRA, M.O. MORETON, L. C.; ARAÚJO, V. A. de; LACERDA FILHO, J. V. de; 

COSTA H.F.. Geologia do Estado de Goiás e Distrito Federal. Escala 1:500.000. Goiânia: 

CPRM/SIC - FUNMINERAL. 143 p. 2008. 



94 

 

 

 

MUSTAK S. Correction of Atmospheric Haze in Resourcesat-1 LISS-4 Mx Data For Urban 

Analysis: An Improved Dark Object Subtraction Approach. International Archives of the 

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-1/W3, 

2013 SMPR 2013, 5 – 8 October 2013, Tehran, Iran. 

NASCIMENTO, R. F. F.; ALCÂNTARA, E.; KAMPEL, STECH, M. J. L. Caracterização 

física, química, biológica e óptica da água do reservatório hidrelétrico de Itumbiara: resultados 

iniciais. Anais... XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, João Pessoa-PB, de 30 de 

abril a 05 de maio, 2011, INPE, p. 5364- 5371. 

NIMER, E. Climatologia da Região Centro-Oeste. In: Climatologia do Brasil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: IBGE, 1989. p. 391-419. 

NOVO, E. M. L de M. Sensoriamento Remoto Aplicado à Ecologia Aquática. In: ROLAND, 

F.; CESAR, D.; MARINHO, M. (Orgs.). Lições de Limnlogia. São Carlos: RIMA, 2005. p 

418 432. 

NOVO, E. M. L. de M.; STECH, J. L.; LONDE, L. R.; ASSIREU A.; BARBOSA, C. C.; 

ALCÂNTARA, E. H.; SOUZA, A. F. de. Integração de dados do sistema automático de 

monitoramento de variáveis ambientais (SIMA) e de imagens orbitais na avaliação do estado 

trófico do Reservatório da UHE Funil. Anais... XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 

Remoto, Natal, Brasil, 25-30 abril 2009, INPE, p. 4797. 

NOVO, E. M. L. M. Comportamento Espectral da Água. In: MENESES, P. R.; MADEIRA 

NETTO, J. da S. (orgs). Sensoriamento Remoto: Reflectância dos Alvos Naturais. Brasília: 

UnB; Embrapa Cerrados, 2001. p.203-222. 

NOVO, E. M. L. M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 3ed. São Paulo: Blucher, 

2008.  

NOVO, E. M. L. M., Utilização de dados de Sensoriamento Remoto em Estudos Ambientais. 

Geografia, v. 13, 25, n. 25, p. 4351, 1988. 

OTTONI, A. B., FERREIRA, A. C., NETO, C. N., SILVA, F. G. B., SILVA, D. S.; Análise da 

variação dos sedimentos dos cursos d’água nos aproveitamentos hidrelétricos em operação. 

Anais… In: XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Maceió, Anais...ABRH, Maceió, 

AL, 2011. 

PACE, M. L.; LOVETT, G. M. Chapter 2 – Primary Production: The Foundation of 

Ecosystems. In WEATHERS, K. C.; STRAYER, D. L.; LIKENS, G. E. Fundamentals of 

Ecosystem Science. Waltham, Massachusetts, USA. 2013 p. 27–5 ISBN: 978-0-12-088774-3. 

PARANHOS, R. Métodos para Análise de Água. Rio de Janeiro, UFRJ, 1996. 

PAULA, M. R.; CABRAL, J. B. P.; MARTINS, A. P. Uso de técnicas de Sensoriamento 

Remoto e Geoprocessamento na caracterização do uso da terra da bacia hidrográfica da UHE 

Caçu– GO. In REVISTA GEONORTE, Manaus, V.4, n.4, 2012, p.1482 – 1490. 



95 

 

 

 

PEREIRA FILHO, W. Influência dos diferentes tipos de uso da terra em bacias hidrográficas 

sobre sistemas aquáticos da margem esquerda do reservatório de Tucuruí – Pará. 2000. 136p. 

Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Universidade de São Paulo, São Paulo.  

PEREIRA FILHO, W.; BARBOSA, C. C. F.; NOVO, E. M. L. M. Influência das condições de 

tempo em espectros de reflectância da água. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 

SENSORIAMENTO REMOTO, 12, 2005, Goiânia, Anais..., Goiânia: INPE, 2005. p. 415-422. 

PEREIRA FILHO, W.; NOVO, E. M. L. M. Limnological variables and macrophyte infestation 

in Tucuruí reservoir - Para - Brazil. Geoscience and Remote Sensing Symposium. IGARSS '02 

IEEE International, v. 5, p. 3092- 3094, 2002. 

PEREIRA, A. C. de F.; GALO, M. de L. B. T.; VELINI, E. D.; NOVO, E. M. L. M. 

Amostragem em Corpos D’água: Definição de Elementos Amostrais, Posicionamento e Coleta 

de Dados “In situ”. Anais... II Simpósio Brasileiro de Geomática, V Colóquio Brasileiro de 

Ciências Geodésicas. Presidente Prudente - SP, 24-27 de julho de 2007. 

PIMENTEL GOMES, F. Curso de Estatística Experimental. São Paulo: Nobel, 467 p.; 1985.  

RAMALHO FILHO, A.; BEEK, K. L. Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 

3ª ed. ver. – Rio de Janeiro: EMBRAPA – CNPS, 1995 

RIBEIRO, D. D.; BINSZTOK, J. Impactos da Agricultura Tecnificada em Áreas de Cerrado do 

Brasil Central: Análise do Uso da Terra, do Grau de Vulnerabilidade dos Solos e do 

Desmatamento. Anais... X Coloquio Internacional de Geocrítica. Barcelona – ES, 2008. 

RIBEIRO, J.F. & WALTER, B.M.T. As principais fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: 

Cerrado: ecologia e flora (S.M. Sano, S.P. Almeida & J.F. Ribeiro, eds.). Embrapa Cerrados, 

Planaltina. p.151 -212. 2008. 

RICHARDSON, L. L. Remote sensing of algal bloom dynamics. BioScience. v. 46, n. 7, p. 

492-501, 1996 

RITCHIE, J. C.; SCHIEBE, F. R.; MCHENRY, J. R. Monitoring suspended sediments with 

remote sensing techniques. Hydrologie Applications of Space Technology (Proceedings of 

the Cocoa Beach Workshop, Florida, August 1985). IAHS Publ. no. 160, 1986. P. 233-243 

ROCHA, H. M.; CABRAL, J. B. P.; BRAGA, C. C. Avaliação Espaço-Temporal das Águas 

dos Afluentes do Reservatório da UHE Barra dos Coqueiros/Goiás. RBRH – Revista 

Brasileira de Recursos Hídricos. Volume 19, n.1, 2014, p. 131-142. 

ROCHA, I. R. Avaliação das águas do reservatório da UHE Caçu (GO). Dissertação de 

mestrado (Geografia – Análise Ambiental), Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, 

2014. 

ROCHA, I. R. da; CABRAL, J. B. P.; NOGUEIRA, P. F.; BARCELOS, A A. de.. Avaliação 

sazonal das águas do reservatório da usina hidrelétrica Caçu no município de Caçu, GOIÁS. 

Revista do Departamento de Geografia – USP, Volume 29, p. 137 a 160. 2015 



96 

 

 

 

ROCHA, J.S.M. Manual de projetos ambientais. Santa Maria: UFSM, 1997. 

ROTTA, L. H. da S.; ALCÂNTARA, E.; IMAI, N. N.; WATANABE, F. S.Y.; RODRIGUES, 

T. P; FERREIRA, R.; BARBOSA, C. Desenvolvimento de modelos empíricos para a estimativa 

da concentração de clorofila-a e do total de sólidos em suspensão no reservatório de Nova 

Avanhandava (SP), baseados nos coeficientes de absorção e retroespalhamento. Anais... XVII 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, João Pessoa-PB, 2015, INPE, p. 4082- 4089. 

RUDORFF, C. de M.; ARRAUT, E. M.; BARBOSA, C. C. F.; CARVALHO J. C. PEREIRA 

FILHO, W.; NOVO, E. M. L. de M. Avaliação de algoritmos bio-óticos em massas d’água 

amazônicas. Anais... XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, abril 

2005, INPE, p. 431-438. 

RUDORFF, C. de M.; NOVO E. M. L. M.; GALVÃO, L. S.; PEREIRA FILHO, W. Análise 

derivativa de dados hiperespectrais medidos em nível de campo e orbital para caracterizar a 

composição de águas opticamente complexas na Amazônia. Acta Amazônica. v 37, n 2, 2007. 

p. 269 – 280. 

RUNDQUIST, D. C.; et al. Remote measurement of algal chlorophyll in surface waters: the 

case for the first derivative of reflectance near 690 nm. Photogrametric Engeniniering and 

Remote Sensing, v. 62, n. 2, p. 192 – 200, 1996. 

SALAS, H.; MARTINO, P. Metodologias Simplicadas para la Evaluación de utroficación 

en Lagos Cálidos Tropicales. LIMA: Programa Regional CEPIS/HPE/IOPS, 2001. 52 p. 

SANTOS, C. Estatística Descritiva - Manual de Auto-aprendizagem, Lisboa: Edições Sílabo, 

2007. 

SANTOS, M. R. NÓBREGA, M. T. de. PAIVA, R. G. SILVEIRA, H. Análise da Fragilidade 

Ambiental no Município de Tamboara – PR: Aplicação e estudo comparativo de duas 

metodologias. Revista Eletrônica Geoambiente On-Line. Jataí-GO, n.14 2010. p. 93 – 120.  

SANTOS, R.F. Planejamento Ambiental: Teoria e Prática. São Paulo: Oficina de Textos, 

2004. 

SICARD, C.; GLEN, C.; AUBIE, B. WALLACE, D.; JAHANSHAHI-ANBUHI, S.; 

PENNINGS, K.; DAIGGER, G. T.; PELTON, R.; BRENNAN, J. D.; FILIPE, C. D.M. Tools 

for water quality monitoring and mapping using paper-based sensors and cell phones .Water 

Research, v. 70, p. 360-369, 2015. 

SILVA L.C. Manejo de rios degradados: uma revisão conceitual. Revista Brasileira de 

Geografia Física, v.3, p.23-32, 2010. 

 SOUZA, R. B.; FELIX, I. M.; MANTOVANI, J. E.; NOVO, E. M. L. M. Efeito da 

concentração de dois tipos de sedimento em suspensão sobre a colorimetria e reflectância da 

agua. Anais... V Simpósio Latino-Americano de Sensoriamento Remoto, 1991, Cuzco. V 

Simpósio Latino-Americano de Sensoriamento Remoto. São Jose dos Campos, SP: 

INPE/Selper, 1991. v. 2. p. 1033-1043.  



97 

 

 

 

SPERLING, E. VON; FERREIRA, A. C. da S.; GOMES, L. N. L.. Comparative eutrophication 

development in two Brazilian water supply reservoirs with respect to nutrient concentrations 

and bacteria growth. Desalination, v. 226 p. 169–174, 2008. 

TODESCHINI, M. L. Dinâmica espacial e temporal das características físicas e químicas 

do rio Cubatão e distribuição espacial da bacia hidrográfica – litoral do Paraná. 2004, 144 

f. Dissertação (Mestrado em Geologia Ambiental) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

2004. 

TRENTIN, A. B.; TRENTIN, C. B.; KRAMER, G.; CORAZZA, R. ; WACHHOLZ, F.; 

PEREIRA FILHO, W. . Sensoriamento remoto e limnologia na caracterização da água do 

reservatório Passo Real - RS. Geografia. Ensino & Pesquisa (UFSM), v. 13, p. 236-242, 2009. 

TSAI F., PHILPOT W. Derivative Analyses of Hyperspectral Data. Remote Sensing of 

Environoment. v. 66, p. 41–51, 1998. 

TSAI, F.; W.D. PHILPOT. Derivative analysis of hyperspectral data. Remote Sensing of 

Environment. v. 66, n.1, p. 41–51, 1998. 

TUCCI, C. E. M.; (Org.). Hidrologia: Ciência e Aplicação. Editora da UFRGS e EDUSP, 

ABRH, 1993. 

TUCCI, C. E. M.; MENDES, C. A. Avaliação ambiental integrada de bacia hidrográfica. 

Ministério do Meio Ambiente / SQA. – Brasília: MMA, 2006. 302 p. Bibliografia ISBN 85-

7738-047-5. 

TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 

2008. 

TUNDISI, J. G; TUNDISI, T. M.; ROCHA, O. Ecossistemas de águas interiores. In: 

REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. (Orgs.). Águas Doces no Brasil: capital 

ecológico, uso e conservação. 3 ed. São Paulo: Escrituras, 2006. 

TUNDISI, J.G. (ed.) Limnologia e manejo de represas. Série Monografias em Limnologia. 

Vol. I, Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de são Carlos, Tomo I, 506 p., Tomo 

II, 1988. 432 p. 

TUNDISI, J.G. Limnologia no século XXI: perspectivas e desafios. Instituto Internacional de 

Limnologia, São Carlos, SP, 24 p., 1999. 

VERMOTE, E. F. Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum, 6S: an 

overview. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, New York, v.35, n.3, 

p.675-686, 1997. 

VITTE, A. C. O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE PAISAGEM E A SUA 

INSERÇÃO NA GEOGRAFIA FÍSICA.  Mercator - Revista de Geografia da UFC, ano 06, 

número 11, 2007. 



98 

 

 

 

VON SPERLING, M.V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos: 

princípios do tratamento biológico de águas residuárias. V.1, 4 ed. Belo Horizonte, UFMG. 

2014. 

WACHHOLZ, F. Alterações Espectrais nas Imagens de Satélite nos Reservatórios das Usinas 

Hidrelétricas Caçu e Barra dos Coqueiros – GO. REVISTA GEONORTE, Edição Especial, 

V.2, N.4, p.1170 – 1179, 2012. 

WACHHOLZ, F. Influência da bacia hidrográfica e características espaço-temporais de 

variáveis limnológicas sobre reservatórios no Rio Jacuí – RS. Tese (Doutorado em Geografia) 

197p. Universidade Estadual Paulista,  Rio Claro – SP. 2011. 

WACHHOLZ, F.; PEREIRA FILHO, W; PEREZ FILHO, A. Compartimentação aquática 

espectral dos reservatórios em cascata no alto Jacuí – RS. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 

SENSORIAMENTO REMOTO, 14, 2009, Natal. Anais... São José dos Campos: INPE, 2009. 

p. 4929-4935. 

WACHHOLZ, F; PEREIRA FILHO, W. ; SARTOR, S. C. de B. . Influência do uso da terra e 

precipitação pluviométrica na formação de compartimentos aquáticos no reservatório Rodolfo 

Costa e Silva - RS, Brasil. Geografia (Rio Claro. Impresso), v. 36, p. 551-570, 2011. 

WEERT, R. V. D.; KAMERLING, G. E. Evapotranspiration of water hyacinth (Eichhornia 

crassipes). Journal Hydrol., v. 22, p. 201-212, 1974. 

WETZEL, R. G. Limnology: lake and river ecosystems. 3 ed. San Diego: Academic Press, 

2001. 

WETZEL.R.G; LIKENS,G.E. Limnological analisys. 3ed. New York. Springer Verlag. 429p. 

2000. 

ZHANG, Y.; WU, Z.; LIU, M,; HE, J.; SHI, K.; ZHOU, Y.; WANG, M.; LIU, X. Dissolved 

oxygen stratification and response to thermal structure and long-term climate change in a large 

and deep subtropical reservoir (Lake Qiandaohu, China). Water Research, v 75 p. 249 -258. 

2015. 

 

  



99 

 

 

 

APÊNDICES 
  

Apêndice 1 - Concentração de Sólidos em Suspensão (mg/L) para os dois campos analisados da UHE 

Caçu 

Pontos AGO/2014 JAN/2015 

1 4,33 18,17 

2 4,17 16,33 

3 4,17 18,83 

4 2,50 13,17 

5 3,83 11,33 

6 3,00 4,00 

7 2,50 2,83 

8 2,67 1,83 

9 4,17 3,00 

10 4,50 3,00 

11 3,83 3,00 

12 1,50 2,83 

13 2,00 2,50 

14 2,67 2,00 

15 2,17 2,67 

16 1,83 1,33 

17 1,67 3,17 

18 1,00 1,67 

19 1,17 1,17 

20 0,67 1,00 

21 2,33 1,67 

22 0,67 1,83 

23 2,50 1,50 

24 1,33 1,67 

25 1,33 2,33 

26 2,33 1,67 

27 0,67 1,17 

28 0,33 1,33 

29 0,17 1,33 

30 0,17 0,50 

31 0,83 1,67 

32 0,67 1,83 

33 0,33 1,17 

34 1,00 1,67 

35 1,17 2,00 
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Apêndice 2 – Profundidade do disco de Secchi (m) para os dois campos analisados da UHE Caçu 

Pontos AGO/2014 JAN/2015 

1 1,22 0,5 

2 1,14 0,5 

3 0,9 0,56 

4 1,08 0,56 

5 1,14 0,6 

6 1,09 0,98 

7 1,2 1,08 

8 1,12 1,1 

9 1,1 1,2 

10 1 1,21 

11 1,18 1,2 

12 1,3 1,22 

13 1,2 1,05 

14 1,32 1,3 

15 1,55 1,25 

16 1,85 1,38 

17 1,98 1,4 

18 1,72 1,42 

19 2,17 1,58 

20 2,5 1,6 

21 2 1,5 

22 1,92 1,58 

23 1,95 1,55 

24 2,28 1,4 

25 2,2 1,42 

26 2,15 1,4 

27 2 1,3 

28 2,16 1,4 

29 2,17 1,48 

30 2 1,44 

31 2,2 1,5 

32 2,05 1,46 

33 1,98 1,46 

34 1,75 1,46 

35 1,85 1,35 
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Apêndice 3 – Clorofila - a (µg/L) para os dois campos analisados da UHE Caçu 

Pontos AGO/2014 JAN/2015 

1 2,95 1,26 

2 0,42 3,37 

3 0,42 3,37 

4 1,26 3,79 

5 1,68 4,21 

6 0,00 8,84 

7 5,05 5,05 

8 2,53 4,21 

9 2,53 5,05 

10 6,32 6,32 

11 1,68 2,53 

12 2,53 3,79 

13 3,79 3,37 

14 4,63 6,32 

15 5,05 3,37 

16 3,37 1,68 

17 2,11 4,63 

18 1,26 2,95 

19 2,53 3,37 

20 2,11 1,26 

21 1,68 3,79 

22 0,42 3,79 

23 1,68 2,95 

24 2,53 5,47 

25 3,37 4,21 

26 2,95 4,21 

27 3,79 4,21 

28 4,63 4,21 

29 5,47 2,95 

30 5,47 2,53 

31 4,63 4,63 

32 4,63 4,63 

33 5,47 5,89 

34 5,89 3,37 

35 5,05 4,21 
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Apêndice 4 - Reflectância da água para o campo de agosto de 2014 do reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 

 

 

Apêndice 5 - Reflectância da água para o campo de janeiroo de 2015 do reservatório da UHE Caçu 

 
Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S., 2015 
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Apêndice 6 – Fotografias dos pontos amostrais e suas respectivas margens do reservatório da UHE Caçu 

Ponto 
Campo de agosto Campo de janeiro 

Característica da água Paisagem das margens Característica da água Paisagem das margens 

1 

    

2 

    

3 

    

4 
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