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1. Introdução

O  monitoramento  de  sistemas  aquáticos,  através  do  sensoriamento  remoto,  vem

crescendo conforme os  anos,  pois  além de imagens  de satélites  orbitais,  recentemente,  a

utilização de Vants amplia a capacidade  de monitoramento de ambientes aquáticos devido ao

aumento  das  resoluções  espaço-temporais,  permitindo,  por  exemplo,  o  monitoramento  de

proliferação de algas em um determinado reservatório, como também a carga de sólidos em

suspensão.

Tradicionalmente, o monitoramento de sistemas aquáticos pode ser realizado de duas

formas: coletas de dados por sensores acoplados e amostragem de água. No caso do método

de amostragem de água possuímos fatores que o tornam inviável a utilização de tal método,

tais como: limitação de abrangência de área, limitação de tempo e espaço pela amostragem de

água, custo de equipamentos de laboratório para análise,  logística, custo do levantamento.

Este método foi utilizado por muitos anos, onde com o avanço da tecnologia obtivemos um

método alternativo que acabou se tornando mais viável, se levar em conta os custos.  

Com  o  avanço  da  tecnologia  e  também  as  avaliações  de  custo-benefício,

alternativamente,  começou  a  ser  utilizado  o  método  de  levantamentos  através  do

sensoriamento remoto, através de sensores a bordo de satélites, e mais recentemente, a bordo

de Drones. Esses drones são chamados tecnicamente de Vants (veículo aéreo não tripulado),

onde possuem diversos tipos de modelos e sensores. Estes levantamentos são feitos para fins

de avaliar a qualidade da água a partir do sinal eletromagnético proveniente da água, a fim de

manter a preservação de recursos hídricos oceânicos,  costeiros e continentais.  Através do

sensoriamento remoto e do sinal radiométrico medido, são estimadas  as concentrações de

sólidos  em suspensão e  a  turbidez  de rios,  diferenciando  a  parte  mineral  da  parte  algal,

através de imagens de sensores orbitais conseguimos mapear alguns tipos de parâmetros, são
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eles: Componentes Opticamente Ativos (COAs), Sólidos Suspensos Totais (TSS), Clorofila-a

(Chl-a) e Matéria Orgânica Dissolvida Colorida (CDOM).

Os drones  possuem uma alta  versatilidade,  adaptabilidade  e  flexibilidade  para sua

utilização, eles facilitam a coleta de informações em áreas de difícil acesso ou inacessíveis. 

Este método de levantamento vem sendo utilizado a pouco tempo, por este fator os

dados ainda são poucos. Um dos grandes problemas ao qual existem nesses levantamentos é

o  efeito  atmosférico  ,  ao  qual  influi  diretamente  no  uso  do  sensor.  A  utilização  desses

levantamentos radiométricos em conjunto com informações de campo (turbidez entre outros

parâmetros) é de grande importância, pois com isso podemos construir um conjunto de dados

ao longo dos anos e ir comparando para ter um controle sobre a região ao qual está sendo

estudada.

Uma  das  grandes  vantagens  do  uso  de  Vants  é  a  capacidade  de  adquirir  dados

espacializados. Por outro lado, a utilização desses tipos de levantamentos possui limitações

referentes à calibração radiométrica para a conversão de Número Digital para Reflectância de

Superfície. Além disso, de acordo com a literatura, outros efeitos ópticos, como o sun-glint

(efeito especular da água) podem influenciar o sinal obtido pelos sensores. 

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  os  principais  conceitos  sobre  o  uso  de

sensoriamento remoto, especificamente, os Vants na estimativa de parâmetros de qualidade

da água. O artigo está organizado da seguinte forma: Uma breve introdução sobre o tema a

ser abordado, logo em seguida foi comentado sobre o uso e aplicações dos vants, sobre os

tipos  de  equipamentos  e  sensores  foi  falado  brevemente  sobre  alguns  modelos  que  são

existentes,  os  parâmetros  aos  quais  podem ser  estimados  através  da  utilização  de  vants

aplicados a sistemas aquáticos,  bandas as quais são utilizadas  para sensoriamento remoto

aquático onde foi demonstrado as mais usuais, índices espectrais utilizados para qualidade da

água, tipos e técnicas de levantamentos aéreos, técnicas de processamento de dados espectrais

onde foi explicado as técnicas mais usuais para o processamento dos dados obtidos durante e

após os levantamentos,  modelos empíricos e semi-analíticos onde foi abordado um pouco

sobre os modelos gerados através dos levantamentos  por Vants,  por fim exemplos destes

modelos foram abordados.
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1.1.  Uso e aplicações dos Vants 

Vants  (veículo  aéreo  não  tripulado)  ou  simplesmente  aeronaves  remotamente

pilotadas, ou também chamado popularmente de drones, teve seu uso pela primeira vez para

fins militares na década de 30. Seu uso para fins de sensoriamento remoto se deu entre as

décadas de 70 e 80.

Existem os  mais  diversos  tipos  de  Vants,  utilizados  para  diferentes  finalidades  e

também de dimensões e pesos variáveis. Temos três tipos, os de asa fixa, os multirotores e

VTOL (do inglês Vertical Take-Off and Landing), onde o VTOL pode ser alternado para asa

fixa  e  multirotor.  Os  Vants  de  asa  fixa  têm maior  autonomia  de  voo  e  os  multirotores

permitem pousos e decolagens com maior segurança.

“No Brasil os Vants são controlados pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), onde 

eles recebem uma classificação quanto ao seu peso. Segundo a classificação feita pela 

ANAC em 2017, os Vants seguem estas classes:

Classe 1: Peso Máximo de decolagem maior que 150 kg;  

Classe 2: Peso Máximo de decolagem maior que 25 kg e até 150 kg; 

Classe 3: Peso Máximo de decolagem maior que de até 25 kg.”

Vants (Veículo aéreo não tripulado) é utilizado para os mais diversos fins de pesquisa,

ele possui a vantagem de não oferecer risco da perda de vida de tripulantes e também pelo

tamanho das aeronaves elas serem invisíveis a sistemas de vigilância no espaço aéreo. São

utilizados também pelo baixo custo do levantamento utilizando-as. O seu uso é de grande

importância para fins militares, para o reconhecimento da área e também para ataque sem uso

de contingente humano.

Eles  são  utilizados  para  os  mais  diversos  fins  de  levantamento  em  relação  ao

sensoriamento remoto, dentre eles na agricultura, prospecção eólica em sistemas aquáticos e

como o foco do projeto de pesquisa ao qual realizamos na Universidade Federal de Pelotas

que é para estimar os sólidos em suspensão e a turbidez de rios separando a parte mineral da

parte algal. 

Os  vants  para  sensoriamento  remoto  aquático  são  utilizados  como  um  fator  de

controle da qualidade da água, a fim de manter a preservação de recursos hídricos oceânicos,

costeiros  e  continentais.  Estes  levantamentos  são  feitos  e  um banco  de  dados  vai  sendo
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montado  e  comparado  com  os  meses  e  anos  anteriores,  através  dos  dados  obtidos

conseguimos saber por exemplo a quantidade de descarga de sedimentos ao longo dos meses

ou também a quantidade de algas naquele período de tempo no local estudado.

2. Tipos de equipamentos (Vants) e sensores

Dois modelos são comumente encontrados de Vants, são eles: Multirotores e os de asa

fixa. Segundo Moutinho (2015) o melhor modelo a ser utilizado é o de multirotores devido a

suas  características  para  levantar  voo  em lugares  apertados  onde  ele  consegue  pousar  e

levantar  voo  verticalmente.  Em contrapartida  os  de  asa  fixa  possuem maior  liberdade  e

autonomia de voo.

Foram descobertos e utilizados para os levantamentos sete tipos de sensores, sensores

na faixa do visível (RGB), sensores infravermelhos (IV), sensores multiespectrais, sensores

hiperespectrais,  sensores de monitoramento do espectro de frequência.  Dentre eles o mais

utilizado são os sensores RGB.

2.1. Tipos de sensores:

Radiômetros aerotransportados:

Os  Radiômetros  aerotransportados  possuem  uma  alta  resolução  espectral  e  baixo

peso, esse tipo de sensor é utilizado para coleta de informações pontuais. Este sensor possui

uma desvantagem que é a resolução espacial baixa. Ele possui diversos modelos, tais como

Ocean Optics, Ocean Optics USB400 e AvaSpec. O AvaSpec é de grande importância em

relação aos outros, pois com ele o sensor orbital MODIS é calibrado, e também este sensor é

utilizado para estudos de qualidade da água.

Pushbroom:

Diferentemente dos radiômetros aerotransportados,  os sensores pushbroom tem um

sistema mais amplo, onde fazem um escaneamento em uma determinada área, sendo assim é

possível extrair informações espectrais da área de estudo. Através da utilização desse sensor

consegue-se a geração de uma imagem espectral contínua.
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Sensores de Imageamento 2D (Frame):

Multicâmeras 2D: 

As multicâmeras 2d possuem individualmente em seu sensor um filtro óptico ao qual

representa uma banda espectral. Essas câmeras possuem diversos modelos dentre eles temos

MICASENSE RedEdge, PARROT Sequoia, Tetracam Mini MCA e MACAW.

Parrot Sequoia é uma câmera pequena que pode ser implantada em diversos modelos

de  UAV,  esta  câmera  é  utilizada  para  fins  de levantamentos  aquáticos  segundo algumas

pesquisas realizadas. Esta câmera possui as bandas verde, vermelho, borda vermelha e NIR.

Câmeras 2D sequenciais: 

 Este tipo de câmera grava todas as bandas em sequência, por este fato é necessário um

tempo para a obtenção de todas as bandas em uma mesma imagem.  Existem câmeras as

quais possuem esta característica, sendo elas Prototype FPI SWIR e RIKOLA FPI.

Câmeras RGB modificadas: 

São câmeras que são modificadas na captação do visível e substituídas por uma do

infravermelho próximo. São leves e de baixo custo, mas, em contrapartida, temos a sua baixa

resolução espectral e também a sobreposição de bandas espectrais.

Para a utilização dos Vants conforme a sua finalidade, alguns tipos de sensores vêm

sendo adaptados, como, por exemplo, câmeras multi e hiperespectrais, termais, RGB e radar

de abertura sintética.

3. Parâmetros de qualidade da água estimado por Vants

Para estimarmos a qualidade da água utilizamos um método ao qual anteriormente foi

observado ser  mais  eficaz,  sendo estes  levantamentos  utilizando  Vants  em conjunto  com

sensores multi ou hiperespectrais aos quais são acoplados a este, através deste método nos é

permitido estimar alguns parâmetros.

5



Dentre os parâmetros aos quais podem ser estimados temos: 

Parâmetros Estimados Unidade

Concentração de clorofila-a (Chl-a) μg/L

Concentração de ciano-ficocianina (CPC) e
ciano-ficoeritrina

μgL-1

Absorção  pela  matéria  orgânica  dissolvida
colorida (CDOM440)

m-1

Concentração  do  total  de  material  em
suspensão (TSM)

mgL-1

Atenuação difusa (vertical)  da luz na água
(Kd)

m-

Transparência do disco de Secchi m

Turbidez NTU

Limite da zona eufótica (Zeu) m

Tabela 1: Parâmetros estimados e unidades correspondentes

 Dentre estes parâmetros podemos destacar alguns, tais como:

Matéria Orgânica Colorida Dissolvida – (CDOM): 

CDOM seria uma mistura de partículas de matéria orgânica decomposta da fauna e

flora, de rejeitos terrestres, da atividade biológica (degradação do fitoplâncton e zooplâncton)

e também excreção da biota aquática.  Este parâmetro estima a quantidade óptica ativa de

carbono presente na água.

Sólidos Suspensos Totais – TSS:

É  um  conjunto  de  partículas  que  ficam  em  suspensão,  sendo  ela  orgânicas  e

inorgânicas. A avaliação deste é de grande importância como indicadora de qualidade da

água, mas também é um dos fatores que impacta também nos levantamentos. 

Concentração de clorofila-a – Chl-a:
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É utilizado  como  um indicador  da  biomassa  fitoplanctônica  e  também do  estado

trófico dos sistemas, e disponibilidade de nutrientes no sistema aquático. O CONAMA possui

uma resolução ao qual estabelece padrões de qualidade para clorofila-a para águas doces, tal

resolução é a CONAMA 357/2005, onde possui em sua resolução classes especiais 1, 2 e 3,

existindo assim limites legais para a concentração de clorofila-a em ambiente de água doce.

4. Bandas utilizadas nos levantamentos aquáticos

As bandas eletromagnéticas são definidas no intervalo entre dois comprimentos de

onda no espectro eletromagnético. No sensoriamento remoto as bandas espectrais referem-se

a  região  do  espectro  ao  qual  a  banda  está  localizada,  tais  como:  azul,  verde(G),  borda

vermelha  (RE),  infravermelho  próximo  (NIR),  entre  outras.  Os  sistemas  de  sensores

registram energia refletida ou emitida pelo alvo em diferentes bandas, se este registro for

feito  por  meio  de  imagens  então  para  cada  banda  será  gerada  uma imagem do  alvo  do

levantamento.

Figura 1: Figura do espectro eletromagnético.  Fonte: Mundogeo.com
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Índices espectrais utilizados para qualidade da água

Os índices espectrais são utilizados para sintetizar as informações, condensando as

informações de diversas bandas em um índice. 

Índice NDCI

Calculamos o NDCI para saber a concentração de clorofila-a em corpos d’água ao

qual está sendo estudado. Para isso utilizamos a fórmula:

NDCI = 
rededge−red
rededge+red

Em alguns casos o sensor não possui a banda rededge, então utilizamos a NIR.

Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWI)

 O NDWI foi proposto por McFeeters (1996), este índice tem por finalidade detectar

água superficiais em ambientes de zonas úmidas e permitir a medição da extensão da água

superficial. 

NDWI = 
ρ verde−ρIVp
ρverde+ρIVp

ρ verde = reflectância na banda verde, ρVIp= reflectância da banda do infravermelho

próximo.

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI)

O NVDI foi  proposto por Rouse  et  al.  (1973),  este  índice  permite  a  detecção  de

mudanças sazonais e interanuais da vegetação, formando uma avaliação em um determinado

período  de  tempo.  Este  índice  possui  uma variação  entre  -1  e  +1,  para  superfícies  com

vegetação verde a variação fica entre 0 e 1, já para água e nuvens a predominância é menor

que zero.
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NDVI = 
ρIVp−ρV
ρIVp+ρV

ρIVp  =  reflectância  da  banda  do  infravermelho  próximo,  ρV= reflectância  da  banda  do

vermelho 

Índice de Vegetação Melhorado (EVI) 

O EVI foi  proposto por Huete et  al.,  1997, este  índice permite  a otimização do sinal  da

vegetação, melhorando a sensibilidade de sua detecção e também a redução da influência do

sinal do solo e da atmosfera.

EVI = 
G(ρIVp−ρV )

L+ ρIVp+C1 ρV−C2 ρazul

G =  fator  de  ganho  (2,5), ρIVp= reflectância  da  banda  do  infravermelho  próximo,  ρV=

reflectância da banda do vermelho, L = fator de ajuste para solos (1,0); C1 (6,0) e C2 (7,5) =

coeficientes de ajuste para efeito de aerossóis da atmosfera e ρazul = reflectância do azul 

5. Tipos e técnicas de levantamentos aéreos 

São  realizados  dois  tipos  de  levantamentos  para  estimar  a  qualidade  da  água,  o

método de amostragem da água, e o método de levantamentos através de Vants e sensores o

que nos é permitido uma amostragem total da área estudada. Diversos modelos de drones e

sensores são utilizados conforme a necessidade de levantamento. Os estudos realizados por

alguns autores foram descritos na Tabela 2 (Anexo 1), os equipamentos utilizados para seus

levantamentos bem conforme as áreas estudadas.
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6. Técnicas de processamento de dados espectrais

Correção Geométrica e ortorretificação

No caso da correção geométrica são definidos pontos fixos com o intuito de formar

um polígono da área ao qual está sendo feito o levantamento, onde este método garante a

acurácia do georreferenciamento das imagens. Para a coleta destes pontos georreferenciados é

feito através de um receptor de sinal de todos os satélites.

No caso da ortorretificação ela visa a correção da imagem, sendo cada pixel colocado

na posição geométrica teórica como se eles tivessem sido imageados na vertical  ou mais

próximo desta deste método. Por tanto, a ortorretificação tem como objetivo a geração de

uma  imagem  ao  qual  as  distorções  internas  (do  sistema)  e  externas  (da  paisagem)  são

corrigidas, tornando-as mais precisas e corrigindo os efeitos de perspectivas e a influência do

relevo sobre a geometria da imagem.

Em  geral,  se  utilizam  softwares  que  realizam  a  correção  geométrica  e  a

ortorretificação simultaneamente. 

Calibração radiométrica (DN até Reflectância) 

A  Calibração  radiométrica  é  feita  através  de  um  painel  de  calibração  onde  este

processo  é  feito  para  converter  do  número  digital  (ND)  para  uma  quantidade  física  a

reflectância.  Este painel  de calibração é fornecido pelo fornecedor  do sensor ao qual  vai

acoplado no Vant, este processo de calibração é realizado antes e depois de cada voo, para

avaliar a luminosidade do ambiente.

Se  esta  calibração  não  for  realizada,  podemos  ter  distorções  no  valor  de  ND,

reflectância no topo da atmosfera e reflectância de superfície.

A Calibração radiométrica converte imagens brutas do drone, de número digital (ND)

para uma quantidade física de reflectância. A reflectância é uma quantidade de interesse pois

a luz percorreu a coluna de água então ela contém informações sobre características ópticas

como a turbidez.

Primeiramente se realiza o processo de anti-vinheta da imagem, a vinheta é conhecida

como sendo o escurecimento  da imagem  em direção às bordas e  pode ser corrigida pela

normalização com uma imagem de referência calibrada.



Figura 2: Efeito Vinheta. Fonte: Artigo Mapeo Terra ET acqua

Posteriormente  à realização do processo de anti-vinheta, o sinal de radiância que é

recebido  pelo  sensor  pode  ser  convertido  em  reflectância de  saída  de  água  fisicamente

significativa por meio de modelagem de transferência radiativa.

A radiância  no  sensor  (Lat-sens)  é  considerada  como sendo a  soma da  radiância

atmosférica (Latm), a reflexão especular na superfície da água (Lspec) e a radiância que sai

da água (Lw):

Lat− sens=Latm+Lspec+LW

A reflexão  especular  é  consistida  em dois  itens:  reflexão  direta  da  luz  do  sol,  também

chamada de brilho do sol (Lr,sun), e dispersão da atmosfera na superfície da água e refletida

no detector, ou seja, brilho do céu (Lr,sky):

Lspec=Lr , sun+Lr ,sky

Através do icor imagens são processadas e adaptadas para drones, corrigindo assim

aspectos atmosféricos.

A  qualidade  de  interesse  é  a  reflectância de  saída  da  água  (ρw),  que  é  uma

propriedade óptica da água e pode estar relacionada a parâmetros biofísicos como a turbidez.

ρw é expresso como:

ρw=
LW
Ed
π



O valor da irradiância descendente pode ser obtido a partir  de alvos de referência

espectrais presentes no campo ou de um sensor de irradiância montado no drone.

Outro método utilizado para medir irradiância é a utilização de painéis de referência

espectrais, estes painéis  têm um valor de reflectância conhecido e calibrado sobre o painel

completo, estes painéis podem possuir fixação em barcos ou em terra dependendo do método

adotado. O drone sobrevoa os painéis e apenas as condições de luz no momento de sobrevoo

são capturadas.  Quando a radiância medida da câmera pode ser acoplada com o valor de

reflectância  conhecido,  outros  valores  de  radiância  medidos  podem  ser  traduzidos  em

reflectância por meio de interpolação.

Figura 3: Painel de calibração radiométrica. Fonte: Micasaense acessórios

ND - Radiância - Refletância

Uma das técnicas utilizadas é a de utilização de placas brancas, onde primeiramente

utilizamos um software e convertemos as imagens em sua extensão inicial, onde se extrai os

dados para análise estatística. Dentro de cada imagem tirada localiza-se as placas brancas ao

redor da área de estudo, este levantamento é feito diversas vezes para cobrir toda a área de

estudo. Então para a correção radiométrica utilizamos estas placas brancas que são refletidas

em diversos ângulos. Esta técnica é utilizada para a correção no momento de passagem.



Figura 4: Painel de referência espectral. Fonte : Artigo Mapeo Terra ET acqua

Denomina-se reflectância espectral como sendo uma medida de quanto da radiação

incidente na superfície da água retorna da coluna d’água na direção onde está posicionado um

radiômetro apontando para a superfície da água. Alguns autores denominam como sendo a

energia magnética refletida pela energia incidente na superfície do mesmo.

Calculamos a reflectância pela fórmula:

rrs (z , λ)≡
Lu(z , λ)
Ed (z , λ)

Onde  é  definida  como  razão  da  radiância  ascendente  Lu  (z,  λ)  pela  irradiância

descendente Ed (z, λ).

Figura 5 - Representação esquemática da captação de dados por SR. Fonte: IBGE



Sun Glint

É definido como sendo o efeito Sun Glint o fenômeno físico ao qual o brilho da luz do

sol incide sobre a superfície  da água,  tanto como outras superfícies  tais  como gelo entre

outras, onde são especulares. Este fenômeno ocorre quando o ângulo de incidência do raio

solar é igual ao ângulo de reflexão e esse ângulo é menor que o campo de visada da câmera.

Para  evitar  este  efeito  algumas  medidas  vêm sendo tomadas  tais  como a  inclinação  dos

satélites. A inclinação a 20° de sensores orbitais em relação ao nadir tem sido utilizada a fim

de evitar o efeito Sun Glint.

Para evitar o efeito Sun Glint quando são utilizados Vants utiliza-se o voo numa linha com

direção oposta ao sol e com um ângulo de inclinação do sol baixo, onde assim o efeito Sun

Glint é praticamente nulo.

Extração dos valores de reflectância

Consequentemente  a  geração  dos  ortomosaicos,  as  imagens  são  inseridas  em um

programa ao qual se inicia o processo de extração e refinamento das reflectâncias.

O  método  usado  por  Dias(  2020)  para  a  extração  das  reflectâncias  das  imagens

multiespectrais   foi o de criação de cinco cenários distintos ao qual foram  considerados:

valor pontual do pixel, onde a posição georreferenciada de cada estação de amostragem foi

usada para extrair a reflectância; extração média do valor de reflectância de quadrados de 50,

100, 200 e 400 centímetros para cada lado, sendo criado nestes cenários um quadrado em

torno da posição georreferenciada de cada estação de amostragem para extrair a reflectância

média de cada uma das cinco bandas. 

7. Modelos empíricos e semi-analíticos

A base essencial no desenvolvimento de modelos que fazem estimativa de parâmetros

de qualidade da água consiste inteiramente nas propriedades ópticas destas. São variados os

nomes  e  modos  de  classificação  para  estas  propriedades,  de  acordo  com os  estudos  de

Matheus et. al. 2017, duas abordagens principais precisam ser levadas em consideração para a

determinação das concentrações de COA’S que são o modelo empírico e analíticos.

Os  modelos  empíricos  e  semi  empíricos  são  pautados  através  das  relações

provenientes entre os dados das propriedades ópticas da água que são medidas através de

sensor e dados dos componentes medidos em situ. Sendo que a o que os diferem entre si é o

fato  do  modelo  empírico  ser  desenvolvido  no  sentido  de  uma  melhor  busca  entre  as



concentrações do componente da água com os arranjos de faixas do espectro eletromagnético,

de forma a não se basearem em teorias físicas e sim químicas. 

Enquanto  os  modelos  semi  empíricos  são  completamente  sustentados  por  meios

físicos, tomando como base a forma como os espectros das propriedades ópticas da água se

comportam em meio as quantidades dos componentes da água que as interferem, no que se

refere aos quesitos de absorção e espalhamento. 

Os modelos Quase-analíticos e semi-analíticos se embasam inteiramente na teoria de

transferência  radiativa,  para  a  determinação  da  estimativa  das  propriedades  ópticas  das

colunas  da  água,  na  qual  objetivam  gerar  relações  entre  as  POAs  (propriedades  ópticas

aparentes)  e  POIs  (propriedades  ópticas  inerentes),  neste  sentido  aplicam-se  modelos  de

inversões no intuito de converter uma propriedade em outra, e vice versa. Os modelos quase-

analícos  são  determinados  pela  decomposição  da  absorção  estimada,  obtida  através  da

reflectância e, portanto, não dependem das quantidades de absorção gerada através da soma

de coeficientes de absorção de fitoplâncton e as NAP’s (Partículas não algais) e da CDOM, já

nos modelos semi-analíticos tal fator é considerado determinante para a conclusão do cálculo

de absorção. 

Por fim,  os modelos  analíticos  se baseiam unicamente  através  dos coeficientes  de

absorção e  razões,  assim como os  modelos  de Bricaud et  al.  (1995) e  Gons (1999),  que

tomam como base propriedades físicas. 

8. Exemplos de modelos empíricos

Chl-a 

As  características  bio-óticas  de  um  ambiente  aquático  são  determinadas  pela

concentração e pela composição dos COA, como a matéria orgânica dissolvida (MOD), o

fitoplâncton e os SS (FERREIRA et al., 2017). Assim, o sensoriamento remoto tem grande

potencial para detectar pigmentos, como a Chl-a, porque seus constituintes são fotoativos e

sua energia  refletida  pode ser medida  por sensores fotossensíveis  (WATANABE et  al.,

2015).

Para  estimar  as  concentrações  de  Chl-a  e  outros  COA,  utiliza-se  a  reflectância

emergente da superfície da água, detectada por sensores remotos (YACOBI et al.,2011).

Assim, utilizando as bandas espectrais na faixa de detecção dos COA e com concentrações

in situ é possível modelar a concentração desses componentes através do sensoriamento

remoto.  As faixas espectrais  do visível (400 a 700 nm) e infravermelho próximo (IVP)



(entre 700 e 900 nm) são úteis na modelagem dos COA.

Por exemplo, a presença de fitoplânctons na água implicará em forte absorção na

faixa  espectral  do  azul  (400  e  500  nm)  e  do  vermelho  (630  a  675  nm),  e  de

retroespalhamento maior em 550 nm, 690 e 700 nm (CURRAN e NOVO, 1988). 

Moses  et  al.  (2009)  ilustraram  o  alto  potencial  de  modelos  que  combinam  a

reflectância no IVP e no vermelho para detectar pigmentos fotossintetizantes em corpos

d’água. Os autores utilizaram modelos de três e de duas bandas para estimar com precisão a

concentração de Chl-a em águas turvas e produtivas usando dados MERIS. Para o modelo

de  duas  bandas,  foi  utilizado  o  comprimento  de  onda  de  708  nm,  cuja  reflectância

representa  bem o  pico  de  Chl-a  no  IVP,  sendo  o  modelo  aplicado  a  multiplicação  do

comprimento de onda de 665nm por 708nm. Já o modelo de três bandas, além das duas

bandas já descritas, incluiu a banda em 753 nm.

Sólidos em Suspensão Total 

Os modelos empíricos voltados para as análises de sólidos em suspensão, exploram a

relação entre os dados coletados em campo e a resposta espectral  da água para a mesma

posição geográfica (BREUNIG et al., 2016). Um exemplo de modelagem utilizada é a de

correlação entre as concentrações de variáveis sólidas que utiliza a correlação de Pearson (R)

nos casos em que apresentem distribuições normais, ou coeficiente de Sperman Rhô, caso

apresentem distribuição diferente da normalidade, com as bandas do sensor MSI. Por fim, a

partir  das  correlações  significativas  encontradas,  são  estabelecidos  modelos  empíricos

utilizando regressão linear simples ou de múltiplas variáveis. O coeficiente de determinação

(R²), o erro padrão de estimação (Erro) e o Teste-F de significância (p<0,05).

A relação entre os dados coletados em campo e a resposta espectral da água para a

mesma posição geográfica pode ser analisada através dos modelos empíricos (BREUNIG et

al.,  2016).  Nos quais demonstram em sua grande maioria  o fato de que as faixas mais

sensíveis e relevantes para à concentração de sedimentos em suspensão são as regiões do

espectro  eletromagnético  correspondente  às  faixas  do  vermelho  (0,62-0,70μm)  e  do

infravermelho próximo (0,70 a 1,30μm) (JENSEN, 2009; ZHANG et al., 2014).

Além disso, Souza et al. (2015), demostraram que a faixa do verde também pode ser

usada para determinação de sólidos suspensos e para tanto utilizaram uma média entre as

bandas  2(0,52-0,60μm)  e  3(0,63-0,69μm),  relativas  às  faixas  do  verde  e  vermelho,



respectivamente, do satélite Landsat TM 5 que deu origem a um modelo que estima o SS

em uma  região  do  semiárido  brasileiro.  Posteriormente,  Fassoni-Andrade  et  al.  (2015)

constataram que a banda 4 (vermelho) corresponde a faixa espectral mais adequada para

monitoramento do parâmetro SS.

CDOM 

A estimativa da CDOM via RSR é desafiadora devido à similaridade espectral entre

ANAP e ACDOM  (BREZONIK et al., 2015; CARDER et al., 1991). Na literatura existem

modelos empíricos que estimam o CDOM a partir da RSR com sucesso, utilizando a razão de

bandas do visível (KUTSER et al., 2005; MANNINO et al., 19 2008). Nesses modelos, as

bandas mais  utilizadas  são as  do verde e  vermelho (TOMING et  al.,  2016).  Isso porque

apesar da maior absorção pela CDOM ser na banda do azul, esta também é a região de maior

efeito  da absorção e  espalhamento  pelos  constituintes  atmosféricos,  sendo uma banda de

difícil  correção atmosférica,  principalmente  para  águas  interiores  (KUTSER et  al.,  2016;

MARTINS et al., 2017a). Dentre os modelos empíricos desenvolvidos para lagos, disponíveis

na literatura,  destacam-se os de Kutser et al.  (2005) e Ficek et al.  (2011). Esses modelos

obtiveram bons resultados (ZHU et al., 2014) quando aplicados às águas dos estuários dos

rios Kawkawlin e Saginaw e do Lago Huron, na Região dos Grandes Lagos (Great Lakes).

Ambos os estudos propõem um método que permite estimar com elevada acurácia o CDOM

em ambientes lênticos com concentrações elevadas de outros COAs. Nos dois casos também

foi utilizada a razão de RSR entre a região do verde e do vermelho. A diferença entre eles é

que  no  primeiro  caso  (KUTSER et  al.,  2005)  os  dados  utilizados  são  de  sensoriamento

remoto orbital, enquanto que no segundo caso (FICEK et al., 2011) os dados utilizados foram

coletados in situ.

9. Conclusão

Através da utilização de Vants e sensores obtemos um melhor levantamento e controle de

sistemas aquáticos, estimando diversos fatores que influem diretamente no nosso cotidiano,

como a contaminação das águas. As técnicas de processamento e levantamento estão cada

vez mais sendo estudadas e evoluídas para melhorar a qualidade das pesquisas realizadas.

Foram identificados basicamente três tipos de Vants, os de asa fixa, os multirotores e

VTOL (do inglês Vertical Take-Off and Landing), onde o VTOL pode ser alternado para asa



fixa  e  multirotor.  Os  Vants  de  asa  fixa  têm maior  autonomia  de  voo  e  os  multirotores

permitem pousos e decolagens com maior segurança. Dentre eles existem diferentes tipos de

sensores que são utilizados de acordo com o que se busca pesquisar ou encontrar e esses

podem  ser  Radiômetros  aerotransportados,  Pushbroom,  Sensores  de  Imageamento  2D

(Frame), Câmeras 2D sequenciais ou Câmeras RGB modificadas.

Dentre os fatores utilizados como parâmetros para a estimativa de qualidade de água

através do uso de Vants tem-se como destaque a Matéria Orgânica Colorida Dissolvida –

(CDOM), Sólidos Suspensos Totais – TSS, Concentração de clorofila-a – Chl-a.

Existem  dois  tipos  de  levantamentos  que  podem  ser  utilizados  para  estimar  a

qualidade da água, o método de amostragem da água e também o método de levantamentos

através de Vants e sensores o que permite uma amostragem total da área estudada.

Percebeu-se a necessidade e importância de serem realizadas todas as Técnicas de

processamento de dados espectrais, pois conforme descrito ao longo do relatório cada uma

delas possuem extrema importância e interferências nos resultados que serão obtidos. 

Dentre os tipos de modelos empírico mais utilizados tem-se os de estimativas para

obtenção de quantidade de Chl-a, Sólidos em Suspensão Total e de CDOM.

Por  fim,  conclui-se  que  embora  se  tenha  uma  maior  facilidade  de  estimativa  de

qualidade da água através do uso de Vants que podem captar diferentes tipos e níveis de

parâmetros  ligados  a  qualidade  da  água,  percebeu-se  também  que  existe  uma  extensa

metodologia a ser executada em função do planejamento de voo. Sobretudo, em relação aos

procedimentos  de  correção  geométrica,  radiométrica  (conversão  para  reflectância  de

superfície) e correção/minimização do efeito especular (" sunglint’). Esses fatores deverão ser

considerados para as pesquisas nessa área do conhecimento.
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Projeto ao qual 
foi retirado os 

dados
Local Tipo de câmera Modelo de 

câmera
Tipos de 
Bandas Tipo de Vant

Aplicativo usado 
para o 

levantamento

Informações gerais sobre 
voo (altitude, área, duração)

Placa de 
referência

Correção 
Geométrica/Ortoretific

ação

Correção 
Radiométrica

Correação 'Sun-
glint'

Parâmetros de 
qualidade de água Modelo de estimativa

Diogo Olivetti - 
Tese de 

doutorado- 
Brasilia DF- 

2019

Reservatórios 
hidrelétricos do 

Paranoá (DF)

Câmeras 
Multiespectrais

Tetracam 
MCA-6

Azul , Verde, 
Vermelho, 

Borda 
vermelha,  

Infravermelho 
próximo, NIR

VANT S1000

Drone Deploy

Altura de voo = 120m, 
sobreposição frontal 85% e 

lateral de 65% para cobertura 
do ortomosaico

-

-

Usou dados 
radiométricos 
de campo do 
equipamento 
TRios que 

cobrem a  faixa 
do

espectro de 360 
a 900 nm com 

resolução 
espectral de 

~2nm.

Para correção do 
efeito Sun-Glint 
foi utilizado a 

banda de 
infravermelho 
próximo, pois 
nessa faixa a 
reflectância é 
nula. Outro 

método utilizado é 
o de 

infravermelho 
próximo , mas 
com banda do 

infravermelho de 
ondas curtas

(SWIR), onde a 
reflectância é 

realmente nula.

Sólidos em Suspensão 
(TSS), Chl-a, CDOM

Modelos empíricos e semi-
análiticos

Parrot 
Sequoia

Verde, 
vermelho, 

borda 
vermelha, 

infravermelho 
próximo

VANT 
multirrotor DJI 

Phantom 4
-

Reservatórios 
hidrelétricos 

Corumbá IV (GO)

Parrot 
Sequoia

Verde, 
vermelho, 

borda 
vermelha, 

infravermelho 
próximo

VANT de asa 
fixa Parrot Disco 

Pro AG,
Pix4D capture

Altura de voo = 150m, 
sobreposição frontal 85% e 

lateral de 65% para cobertura 
do ortomosaico

-

Parrot 
Sequoia

Verde, 
vermelho, 

borda 
vermelha, 

infravermelho 
próximo

VANT 
multirrotor DJI 

Phantom 4
Drone Deploy -

Águas amazônicas 
na região

metropolitana de 
Manaus - 

Manacapuru (AM)

Parrot 
Sequoia

Verde, 
vermelho, 

borda 
vermelha, 

infravermelho 
próximo

VANT de asa 
fixa PARROT 
Disco Pro AG 

devido

Pix4d capture

Altura de voo = 120m, 
sobreposição frontal 85% e 

lateral de 65% para cobertura 
do ortomosaico, Área coberta 

pelo levantamento = 157 
hectares.

-

Águas amazônicas 
na região

metropolitana de 
Manaus - Rio 

Negro
e Solimões 

RGB Azul , Verde e 
Vemelho

VANT DJI 
Phantom 4

DJI Ground 
Station Pro

Altura de voo = 120m, 
sobreposição frontal 80% e 

lateral de 60% para cobertura 
do ortomosaico. Área coberta 

pelo levantamento = 12.62 
hectares.

-

Lago Paranoá - nas 
margens na área do 
Centro Olímpico da 

UnB 

Câmeras 
Hiperespecrais

Nano-
Hyperspec

276 bandas 
entre 400 a 

1000 nm

VANT 
Multirrotor DJI 

S1000

Software de 
planejamento de 

voo UgCS
Altura de voo = 150m

 Ortorretificada pelas 
informações do sistema

GPS/IMUTanques de 
piscicultura no 
entorno do Distrito 
Federal

Nano-
Hyperspec

276 bandas 
entre 400 a 

1000 nm

VANT DJI 
Matrice 600/

DJI Ground 
Station Pro

Plano de voo A - Altura de 
voo  = 120m, Área coberta 
pelo levantamento = 10.66 
hectares.  Plano de voo B - 

Altura de voo  = 120m, Área 
coberta pelo levantamento = 

20.42 hectares.



Rafael, 2020 Bacia do córrego 
São Bartolomeu Multispectral Micasense 

RedEdge

variável de 475 
(B1 - Azul), 
560nm (B2 - 

Verde),
668nm (B3 - 
Vermelho), 

717nm (B5 – 
rededge), e 

840nm (B4 - 
infravermelho
próximo-NIR)

RPA DJI 
Matrice 100

Agisoft - 
Metashape - Sim, Micasense

Pontos com GPS 
diferencial GNSS RTK 

TPS T10. Correção 
Geométrica feita no 

software Agisoft
Metashape 1.6.1, 

utilizando o filtro Image 
quality que identificou 

imagens com ruídos
e excessos de contraste 

ou brilho. 
Ortorretificação feita no 

Agisoft Metashape 
através de um algoritmo 

Scale
Invariant Feature 

Transform.

Uso do painel 
de referência - Sólidos em Suspensão

Testou vários modelos de 
MAchine Learning e 

obteve o melhor resultado 
com  o Random Forest (N 
= 120 (75/25), R2 = 0,869, 

RMSE = 4,559 , MAE= 
3.021) .   O modelo de 

aprendizado de máquina 
SVM-RS (Support Vector 

Machines
Radial Sigma) apresentou 
os melhores resultados na 

predição de SST.

Guimares 2017
O lago da 

Universidade 
Unisinos

Multiespectral Canon ELPH 
110HS

Infravermelho 
próximo (NIR), 

verde (G) e 
azul (B).

SwingletCAM 
de asa fixa PIX4D software Altura de voo = 170m -

GPS diferencial GNSS 
RTK e ortorretificação 

no PIX4D software

Spectral 
Evolution, 
modelo SR-

3500

- Chl-a R2 = 0,86 e R2 = 0,51

Guimares 2019
O lago da 

Universidade 
Unisinos

Multiespectral Canon ELPH 
110HS

Infravermelho 
próximo (NIR), 

verde (G) e 
azul (B).

SenseFly, 
modelo Swinglet 

CAM
PIX4D software - -

GPS diferencial GNSS 
RTK e ortorretificação 

no PIX4D software
- - Sólidos em Suspensão 

(TSS)
Modelos de regressão 

linear e não linear

Saenz, 2015

Rio Teusacá 
localizado no

município de La 
Calera, Colômbia

Multiespectral 

RGB , 
Raspberry Pi 

NoIR ( 
Câmera 

Infravermelha
)

Azul , Verde , 
Vemelho e 

NIR

Drone Phantom 
2 - Altura de voo = 30m

O painel branco 
utilizado neste 

estudo foi o 
Sulfato de 

Bário, sendo 
calculada a 
reflectância 

para cada banda

ArcMap - - Sólidos em Suspensão 
(TSS) -

Veronez, 2018
O lago da 

Universidade 
Unisinos

Multiespectral RGB Azul , Verde e 
Vemelho MK-Hexa - Altura de voo = 150m - GPS diferencial GNSS 

RTK - - Sólidos em Suspensão 
(TSS), CDOM -

Roig, 2013 Bacia Hidrográfica 
do Lago Paranoá Multiespectral RGB

Azul , Verde , 
Vemelho e 

NIR

MK-Hexa e 
MD4 1000  NaviCtrl

60% de sobreposição lateral e 
70%

de sobreposição longitudinal
-

Processamento de 
ortorretificação realizado 

no  Photoscan 
Professional de
fotogrametria

- - Sólidos em suspensão e 
Chl-a -

Mapeo Texel, na Holanda Multiespectral MicaSense 
RedEdge-M

Vermelho, 
verde, azul, 
vermelho 

costal, 
infravermelho 

próximo

Altura Zenith 
ATX-8 - -

Sim, com uso 
do painel de 

referência com 
reflectância de 

12% e 36%

GPS/IMU Uso do painel 
de referência - Turbidez -


