
 

  
Abstract— Water quality monitoring in lakes and reservoirs 

using water samples and laboratorial analysis is expensive and 
time consuming. The use of artificial neural networks to predict 
water quality using satellite images shows great potential to make 
this process faster and at lower costs. This article discusses an 
indirect method to estimate the concentration of pigments 
(chlorophyll-a), an optically active parameter in water quality. A 
model based on artificial neural networks, using radial base 
functions architecture, was developed to predict Tucurui’s 
Reservoir chlorophyll-a concentrations. As input to the neural 
networks spectral information from Landsat imagery was used, 
while pigment concentration were used as output information. To 
train and validate the model we used data from the years 1987, 
1988, 1995, 1999, 2000 and 2004. The tested model showed a 
correlation coefficient of 0.92 for the estimation of pigment 
(chlorophyll-a) concentrations, indicating its applicability to 
predict this water quality parameter.  
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I.  INTRODUÇÃO 
quantificação correta da qualidade de águas em lagos é 
essencial para seu monitoramento. A avaliação 

tradicional da qualidade de água tem sido limitada por coletas 
“in situ” e medidas de amostras de água para subseqüentes 
análises em laboratórios, um método com excelente precisão, 
porém, com elevado consumo de recursos e tempo. Tais 
restrições associadas com medidas “in situ” de qualidade de 
água muitas vezes limitam avaliações de tendências espaciais 
e temporais [1]. O sensoriamento remoto tem um potencial 
para superar estas limitações, por proporcionar um meio 
alternativo de monitoramento da qualidade de água sobre uma 
grande faixa de escalas temporal e espacial. Além disso, o 
sensoriamento remoto pode ser usado como uma ferramenta 
valiosa para recuperar informações históricas sobre a 
qualidade de água dos lagos, mesmo que não medidas  
 
diretamente pelos métodos tradicionais, através da análise e 
interpretação de uma vasta quantidade de dados de 
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sensoriamento remoto arquivado [1].  
 Pigmentos são parâmetros opticamente ativos, 

indicadores da qualidade de águas em lagos. No caso de águas 
interiores, a dinâmica da água é mais complexa, no que tange 
à obtenção de relações lineares entre a assinatura espectral de 
imagens de sensoriamento remoto e os parâmetros de 
qualidade de água. Isto se deve ao considerável espalhamento 
(na banda do visível e infravermelho próximo) das águas do 
lago com alto teor de pigmentos [1]. Mesmo assim, muitos 
pesquisadores tiveram êxito usando imagem de Landsat em 
monitoramento da qualidade de águas interiores e águas 
estuarinas [2] [3] [4] [5]. 

Desta forma, o objetivo deste estudo é desenvolver e 
verificar a aplicabilidade do uso de Redes Neurais Artificiais 
na interpretação de imagens de satélite Landsat, para predizer 
concentrações de pigmentos, comparando com análises “in 
situ” de amostras de águas distribuída espacial e temporal. A 
validação do modelo foi realizada com dados coletados no 
Reservatório de Tucuruí-PA, ao longo de um período de vinte 
anos. 

A.  Sensoriamento Remoto 
A mais simples e usual definição de Sensoriamento 

Remoto é a de uma técnica de aquisição de dados dos objetos 
existentes na superfície terrestre, sem que haja contato físico 
direto entre o sensor e o objeto. Pode-se, porém, com mais 
rigor, defini-lo como uma medida de trocas de energia, 
resultantes da interação da energia contida na radiação 
eletromagnética de determinado comprimento de onda, com a 
energia contida nos átomos e moléculas que constituem o 
material com o qual interage [6].  

Quando a radiação eletromagnética incide sobre a 
superfície de um material terá parte de sua energia refletida 
por essa superfície, parte absorvida pelos átomos ou 
moléculas e parte podendo ser transmitida, caso a matéria 
exiba alguma transparência. Esses componentes são 
armazenados pelo sensor em forma de matrizes numéricas, 
identificando os valores de maneira conveniente para serem 
processados no computador. Tais matrizes, com valores que 
identificam a localização da unidade pictorial (pixel) no 
espaço e suas características espectrais, geralmente são 
analisadas empregando programas de computador projetados 
especialmente para isto, denominado de sistemas de 
geoprocessamento [6]. 

 Assim, o geoprocessamento constitui uma importante 
ferramenta de trabalho nas análises ambientais, enquadrando-
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se nos mais variados tipos de pesquisa das áreas do 
conhecimento, como monitoramento de queimadas, uso e 
ocupação do solo, controle de qualidade de água, 
planejamento urbano, entre outros. 

B.  Componentes Opticamente Ativos da Água 
O fluxo de energia radiante que atravessa a interface 

ar/água está sujeito a dois processos básicos: absorção ou 
espalhamento, propriedades ópticas inerentes que dependem 
apenas do meio aquático. O valor atribuído a esses 
coeficientes depende, exclusivamente, da composição do 
corpo d’água, ou seja, da concentração e do tipo de 
substâncias opticamente ativas presentes no mesmo. Tais 
substâncias são aquelas que podem afetar o espectro de 
absorção e espalhamento da água pura.  

Existem, também, propriedades ópticas que são afetadas 
tanto pela composição do corpo d'água quanto pelas 
características do campo de luz incidente sobre o mesmo, 
denominadas propriedades ópticas aparentes, uma vez que os 
valores das grandezas medidas podem modificar-se com 
alterações no campo de luz incidente sobre a água. 

De acordo com [7] há relação entre as propriedades ópticas 
inerentes e aparentes. Portanto, conhecendo-se os efeitos que 
os diferentes componentes exercem sobre os coeficientes de 
absorção e espalhamento do corpo d'água é possível inferir 
algumas propriedades do corpo d'água com base nas variações 
de sua cor. 

Os componentes que afetam o comportamento espectral da 
água podem ser classificados em três categorias: 1– 
organismos vivos (fitoplâncton, zooplâncton e 
bacterioplâncton); 2–partículas em suspensão e; 3–substâncias 
orgânicas dissolvidas. 

Os componentes da água absorvem seletivamente a luz. O 
coeficiente de absorção da água pura é mínimo na região 
compreendida entre 400 e 600 nm, aumentando rapidamente 
na região do infravermelho próximo. Portanto, a energia 
refletida pela água, de acordo com a razão estimada pelo 
coeficiente de retro espalhamento, é máxima na região do azul 
e decresce na região do vermelho. Assim, a água pura, quando 
observada de um satélite, tenderá a apresentar a cor azul [15]. 

A cor da água pura pode ser alterada quando são 
introduzidas substâncias que aumentem o coeficiente de 
absorção em regiões espectrais distintas daquelas de absorção 
da própria água. Os pigmentos fotossinteticamente ativos são 
responsáveis pela absorção nas regiões espectrais do azul e do 
vermelho, de modo que um aumento na quantidade de 
fitoplâncton na água produz redução na quantidade de energia 
que é refletida nestes comprimentos de onda e a cor da água é 
percebida como verde [8] [9]. As substâncias orgânicas 
dissolvidas são também responsáveis por mudanças no 
coeficiente de absorção da água, ocorrendo um máximo na 
região do azul e decrescendo com o comprimento de onda. 
Como conseqüência, a cor da água muda do azul (água limpa) 
e verde (água rica em fitoplâncton) para o amarelo, conforme 
o aumento de quantidade dos compostos orgânicos 
dissolvidos. 

O estudo de algas para o manejo de lagos e reservatórios 
pode fornecer informações sobre o florescimento de espécies 
de algas potencialmente tóxicas, como as cianobactérias, que 
produzem toxinas consideradas um risco à saúde pública [10].  
Estes organismos podem também revelar o estágio de 
eutrofização de lagos e reservatórios, com impactos como 
mortandade de peixes e conseqüentes problemas à indústria 
pesqueira, ao turismo e ao uso da água para irrigação, além de 
fornecer informações importantes para os balanços globais do 
carbono e do nitrogênio. 

Alga corresponde a uma gama muito ampla de organismos, 
com grande variabilidade morfológica, estrutural e 
metabólica, incluindo até os grupos procarióticos [10].  A 
maior parte destes seres vive na água de forma livre, fazendo 
parte do fitoplâncton, isto é, organismos fotossintetizantes que 
flutuam nos corpos d’água.  

Tanto a fixação de carbono quanto a produção de oxigênio 
ocorrem devido à fotossíntese. Este mecanismo fisiológico se 
deve à presença dos pigmentos fotossintéticos, que são 
moléculas que captam energia eletromagnética no intervalo de 
400 a 700 nm [7]. Estes pigmentos são agrupados em três 
categorias: clorofilas, carotenóides e ficobiliproteínas. 

Entretanto, o principal pigmento responsável pela absorção 
de energia luminosa é a clorofila. A clorofila-a funciona 
também como centro de reação fotossintética e possui dois 
picos de absorção: um no azul (em 443 nm, chamado de 
“Soret”) e outro no vermelho (em 686 nm, chamado pico 
“alpha”). A clorofila-a absorve fracamente entre 450 e 650 nm 
e a clorofila-b tem o efeito de aumentar a absorção dentro 
desta janela [10]. As cianobactérias e as algas vermelhas 
possuem pigmentos, as biliproteínas (ou ficobilinas), que 
funcionam como pigmentos acessórios de cor vermelha ou 
azul. Teoricamente, a maioria dos pigmentos citados pode ser 
detectada remotamente. 

Nos oceanos, tais pigmentos são os principais responsáveis 
pelas variações temporais e espaciais no espectro de 
reflectância das águas. Nas águas interiores, entretanto, 
quantidades relativamente maiores de carbono orgânico 
dissolvido, e outros materiais particulados e inorgânicos, 
dificultam a interpretação do espectro de reflectância (7). 

C.  Redes Neurais Artificiais 
 Redes neurais artificiais (RNA) são sistemas de 

processamento de informação formados pela interconexão de 
unidades simples de processamento, denominadas neurônios 
artificiais. Os neurônios artificiais recebem essa denominação 
porque foram criados a partir de um modelo matemático 
simplificado de um neurônio natural [11].  

 As RNAs possuem a habilidade de computar, processar, 
predizer e classificar dados e têm como vantagens a 
capacidade de modelar não-linearidade, o mapeamento de 
conjuntos de entradas e saídas sem o conhecimento da função 
que as relaciona, generalizações, e tolerância à falha. 

 Segundo KOLMOGOROV, citado por [11], um fato 
importante que justifica o uso de RNAs em mapeamentos não-
lineares é a possibilidade de sempre existir uma rede neural 
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capaz de aproximar qualquer função contínua em um espaço 
n-dimensional. É devido a essa habilidade que as RNAs têm 
sido usadas na modelagem de processos não-lineares, comuns 
na área ambiental. As RNAs apresentam tal comportamento 
devido à sua capacidade de treinamento e aprendizagem a 
partir de um conjunto pequeno de dados de entrada, sem que 
seja necessário supor um conhecimento prévio das causas e 
efeitos a respeito dos fenômenos envolvidos [11]. 

Segundo [12], o problema de interpolação de uma hiper-
superfície em um espaço multidimensional pode ser 
interpretado da seguinte forma: 

Dados N diferentes pontos ( , 1, 2,.. )n
ix R i N∈ =  

encontrar uma função f de Rn em R, satisfazendo às condições 
de interpolação ( )i iF x y=  com 1,2,...i N= . 

A solução com o uso de funções de base radial (Radial 
Base Function, RBF) consiste em escolher uma função F(x) da 
seguinte forma 

1 1
( ) (|| ||) ( ),   m N

N m

i i i iF x c h x x d p x= − + ≤∑ ∑  (1)  

onde h é uma função contínua de R+ em R, usualmente 
chamada de função de base radial, quase sempre a gaussiana, 
no caso de redes neurais, ||.|| é a norma euclidiana em Rn e pi é 
uma base de um espaço linear de polinômios, de grau no 
máximo k-1, de R+ em R, e k é dado. 

As redes com função RBF estão associadas normalmente 
ao problema de interpolação de funções em um espaço de alta 
dimensão. Neste contexto, aprender é equivalente a encontrar 
uma superfície em um espaço de várias dimensões, que 
forneça o melhor ajuste para os dados de treinamento, com o 
critério de “melhor ajuste” sendo definido de forma estatística 
[12]. Generalizar é equivalente ao uso dessa superfície para 
encontrar os dados de saída correspondentes aos dados de 
entrada, isto é, interpolar. Como se sabe, as funções de base 
radial tem sido objeto de intensa pesquisa na solução do 
problema de interpolação [7]. 

As redes neurais com função de base radial (RBF, Radial 
Base Functions) têm encontrado aplicações aumentadas, 
devido a sua simplificação estrutural e eficiência de 
treinamento e generalização [1]. 

Fundamental para este trabalho é a habilidade da rede 
neural de interpolar dados. Por esse motivo, as redes neurais 
com arquitetura RBF se mostraram as mais indicadas neste 
caso em particular. 

Uma típica RBF consiste em três diferentes camadas, cada 
uma destas conectada com a camada da frente por meio de 
pesos (Figura 1). Não há pesos entre a camada de entrada e a 
camada oculta, existe apenas uma camada oculta na 
arquitetura das RBF, o que torna o modelo 
computacionalmente mais rápido. Outras camadas escondidas 
podem ser usadas na RBF para fazer a função de retro-
propagação do erro. Porém, estas são opcionais e geralmente 
não são usadas na saída. 

 
Fig. 1. Estrutura de uma típica rede neural do tipo RBF. 

II.  MATERIAIS E MÉTODOS 
A área de estudo é o reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí, situada no rio Tocantins, no Estado do Pará, Brasil, a 
aproximadamente 300 km em linha reta da cidade de Belém 
(Figura 2). O reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí 
pertence à bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. Essa bacia 
ocupa uma área de drenagem à montante da barragem, de 
aproximadamente 767.000 km2, sendo 382.000 km2 ocupados 
pela sub-bacia Araguaia e 343.000 km2 ocupados pela sub-
bacia do rio Tocantins. Os 42.000 km2 restantes correspondem 
à sub-bacia do rio Itacaiúnas (ELETRONORTE & 
ENGEVIX-THEMAG, 1988). O reservatório da usina foi 
formado sobre o trecho do rio Tocantins entre as cidades de 
Tucuruí, ao Norte, e Marabá, ao Sul, numa extensão de 
aproximadamente 200 km, constituindo um dos maiores lagos 
artificiais do mundo. 

 
 
Fig. 2. Imagem de Mapa digital do Reservatório de Tucuruí. 

 
Neste estudo sete imagens de satélites Landsat-TM (órbita 

224, ponto 63), abrangendo todo o reservatório de Tucuruí 
foram usadas. As imagens sofreram correções geométricas, 
atmosféricas e radiométricas. Quatro espectros de banda: – 
banda 1 (TM1), 450nm – 520 nm; banda 2 (TM2), 520 nm – 
600 nm; banda 3 (TM3), 630 nm – 690 nm e; banda 4 (TM4), 
760 nm – 900 nm, foram usadas para determinar a 
concentração de clorofila-a na água. Medidas de clorofila-a de 
12 estações fixas coletadas pela empresa concessionária 
responsável pelo reservatório foram usadas no estudo. As 
imagens de satélite foram adquiridas coincidindo com dados 
de amostras das estações fixas da ELETRONORTE. Os 
pontos de coleta estão mostrados na figura 3. 
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Fig. 3. Pontos de coleta no Reservatório de Tucuruí. 

Os resultados das concentrações de clorofila (pigmentos) 
nas águas de cada estação fixa, utilizados neste estudo, foram 
obtidos a partir da coleta de água da superfície e análise por 
metodologia tradicional descrita em [13]. 

 Um único valor de cinza do pixel, isto é, um número 
digital (digital number, DN) por banda para cada ponto de 
coleta foi extraído com o aplicativo SPRING e empregado no 
treinamento da rede neural.  

A rede RBF empregada foi criada com a arquitetura de 4-
52-1 neurônios, possuindo 52 neurônios em sua camada 
oculta, cada um deles equipado com uma função gaussiana. 
Na camada de entrada, os componentes dos vetores eram os 
DN das bandas 1, 2, 3 e 4 de cada imagem do satélite. Na 
camada de saída foi usado o valor de pigmentação observado 
no local de coleta, durante a fase de treinamento.  

Para o treinamento da rede, foram empregados 52 valores 
obtidos em campo e nas imagens de satélite, através do 
programa SPRING [20]. Feito o treinamento, foram utilizados 
78 valores de entrada, incluindo os 52 treinados, para a 
obtenção de outros 78 valores de saída, que foram então 
comparados com os dados reais. 

Todos os dados usados para treinamento foram 
normalizados de acordo com a equação   

   

min
max min
Xi XX

X X
−=

−
   (2) 

 

onde Xi corresponde aos valores da tabela de treinamento, 

Xmin é o menor valor da tabela e Xmax é o maior valor da 
tabela, ficando com os valores entre 0 e 1.  

III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
                       a 

 
                      b 

 
Fig. 4. Comparação entre os dados reais e estimados. 
 

Na figura 4, temos, no eixo de X, os diversos pontos de 
coleta de dados de pigmentos e no eixo de Y, os valores 
encontrados naquele respectivo ponto.  Os pontos 
simbolizados com (+) são os valores reais. A linha poligonal 
representa os valores estimados pela RNA após treinamento. 
Na figura 4b, mostramos a reta de correlação entre o conjunto 
de dados reais e o conjunto de dados estimados, exibindo a 
dispersão dos pontos. Acima e abaixo da reta de correlação 
são apresentadas mais duas retas paralelas, cada uma delas a 
uma distância de um desvio-padrão da diagonal. Verifica-se 
nesse gráfico, que mais de 80% dos pontos está contido entre 
as duas retas paralelas, do desvio padrão, indicando uma boa 
aproximação encontrada pela rede. Várias tentativas de 
treinamento da RBF foram feitas, tendo sido observado que o 
tempo de execução diminuiu quando foi feita a normalização 
dos dados de entrada. Esta redução no tempo de treinamento 
da rede facilitou a convergência do resultado. Ao mesmo 
tempo, para a obtenção de melhores resultados, observou-se 
ser necessário ordenar os valores de entrada de acordo com a 
norma euclidiana (norma-2). Portanto para o vetor de 
entrada 1 2 3 4( , , , )x x x x x= , temos a norma 

2 2 2 2
1 2 3 4x x x x x= + + + . 

Os resultados obtidos apresentaram um erro quadrático 
médio (RMS) de 0,9, uma variância não explicada de 0,1584 
μg/L e um coeficiente de correlação de 0,92. Tal coeficiente 
de correlação ficou próximo a valores dos coeficientes de 
correlação obtidos por Keiner & Yan (1998) ao estimarem 
valores de clorofila-a por imagem de satélites. Baruah et al. 
(2001), citado por [1] descreve resultados similares com 
valores de 0,94 e 0,93 respectivamente. 

IV.  CONCLUSÕES 
Um modelo de rede neural do tipo Função de Base Radial 

(RBF) foi desenvolvido para estimar concentrações de 
clorofila-a (pigmentos) no reservatório da Usina Hidrelétrica 
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de Tucuruí, usando informações espectrais obtidas de imagens 
dos satélites Landsat 5 e 7. Setenta e oito valores de 
concentração de clorofila-a (pigmentos) foram utilizados para 
a análise. Três diferentes conjuntos de dados de entradas 
foram preparados usando informações das quatro bandas das 
imagens: o primeiro com os quatro valores de DN; o segundo 
usando índices sugeridos pela literatura relacionada [1] 
baseados nas informações das quatro bandas e o terceiro por 
interpolação de dados usados para primeira entrada com dados 
usados para a segunda entrada. Após os treinamentos das 
redes, foi verificado que o primeiro modelo apresentou os 
melhores resultados, com maior precisão para estimar valores 
de clorofila-a (pigmentos) e um coeficiente de correlação de 
0,92. Este resultados demonstram que o emprego de imagens 
do satélite Landsat e redes neurais do tipo RBF, para estimar 
valores de clorofila-a (pigmentos), pode constituir-se em uma 
ferramenta importante para o monitoramento sistemático da 
qualidade da água em grandes reservatórios.  
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