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DETECÇÂO DA PLUMA SEDIMENTAR NA COSTA DO CACAU, BAHIA, BRASIL,
EM UMA IMAGEM LANDSAT TM.

RESUMO

O presente trabalho descreve a construção do modelo empírico calibrado para mapear
as plumas sedimentares da zona costeira localizada na Costa do Cacau no Sul da Bahia. Os
modelos foram elaborados a partir da regressão linear entre os valores de TSS coletados in
situ (variável dependente) em águas do caso 1 e 2, e de dados físicos de reflectância (variável
independente), adquiridos respectivamente através do método gravimétrico e de técnicas de
sensoriamento remoto aplicado a Cor do Oceano. A campanha oceanográfica para coleta de
água superficial foi realizada no mesmo dia da passagem do satélite Landsat 5. A imagem TM
de órbita n° 215 do dia 25/08/09, foi adquirida com condições favoráveis de visibilidade. Foi
gerada uma classificação através do método da mínima distância com o objetivo de ter uma
clara visualização dos diferentes tipos que compõem a zona costeira. A classificação separou
cinco tipos de água dos Casos 1 e 2 conforme suas respectivas respostas espectrais. As
amostras 1, 2 e 3 foram coletadas em águas do Caso 2 ricas em matéria orgânica dissolvida e
particulada. As amostras 4 e 5 foram coletadas em águas com maior reflectância na banda λ2
indicando uma maior contribuição de partículas detectadas por essa banda nos valores de
TSS. As amostras 6, 7 e 8 foram coletadas em águas com alta reflectância na banda λ3 ricas
em sedimento suspenso (S), consideradas águas do Caso 2. Foram criados dois modelos
denominados de TSS 1 e TSS 2. O primeiro modelo foi gerado com todos os valores de TSS
in situ. O R2 de 0.75 evidenciou uma relação positiva e significativa entre as duas variáveis. A
análise de resíduos foi a que obteve menor variação dos valores de TSS gerados pelo modelo
comparados com os valores in situ. O segundo modelo foi gerado desconsiderando os pontos
4 e 5 incluindo apenas os valores de TSS obtidos em águas do Caso 2. O resultado evidenciou
uma ótima correlação positiva (R2 0.90). Porém os valores gerados por esse modelo
apresentaram uma maior variação na análise de resíduos. O modelo escolhido para gerar o
mapa de TSS foi o TSS 1. Pois seu ajuste no gráfico da análise de resíduos obteve uma
distribuição mais próxima e equilibrada do ponto de resíduo zero do eixo y. Os valores de
TSS seguiram a tendência esperada para a distribuição da concentração de partículas na
plataforma continental. O mapeamento do sedimento em suspensão, por meio da construção
do modelo empírico mostrou-se viável do ponto de vista prático desde que haja a entrada de
dados que corresponda a situação específica do local.

Palavras-chave: mapeamento, sedimento suspenso, sensoriamento remoto, cor do oceano

ix

ABSTRACT

This contribution describes the construction of an empirical model calibrated to map
sedimentary plums of the coastal zone located on the region known as the “Cocoa Coast”,
southern Bahia. Models were developed by linear regression between the values of TSS
collected in situ (dependent variable) in Case 1 and 2 waters, and physical data of reflectance
(independent variable), gathered by the gravimetric method and remote sensing techniques
applied to the Ocean Color, respectively. The oceanographic campaign for collection of
surface water was performed on the same day of the passage of satellite Landsat 5. The TM
image of the 215th orbit of the day 08-25-09, was acquired with favorable conditions of
visibility. A classification was generated, using the minimum distance method, intending a
clear visualization of the different types of water comprising the coastal zone. The
classification separated five types of water of Cases 1 and 2 according to their respective
spectral responses. Samples 1, 2 and 3 were collected in Case 2 waters rich in organic matter
both dissolved and particulate. Samples 4 and 5 were collected in the waters with greater
reflectance in band λ2 indicating a greater contribution of particles detected by this band in the
values of TSS. Samples 6, 7 and 8 were collected in waters with high reflectance in band λ3
rich in suspended sediments (S), considered Case 2 waters. Two models were created called
TSS 1 and TSS 2. The first model was generated with all the values of TSS in situ. The R2
(0.75) showed a positive and significant relationship between the two variables. The Analysis
of residues showed the least variation of TSS values generated by the model compared to
values in situ. The second model was generated ignoring points 4 and 5 including only TSS
values obtained in Case 2 waters. The result evidenced an optimal positive correlation (R2
0.90). But the values generated by this model showed a greater variation in the Analysis of
residues. Therefore, the model chosen to generate the TSS map was TSS 1, because of its
adjustments in the graph of the Analysis of residues showed a closer and more balanced
distribution regarding the zero residue of the y axis. TSS values followed the expected trend
for the distribution of the concentration of particulate matter in continental shelf. We conclude
that suspension sediment mapping, through the construction of an empirical model, is a viable
option from a practical point of view, if data input complying with the specific site condition
of the site is provided.

Keywords: mapping, suspended sediment, remote sensing, ocean color
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1. INTRODUÇÂO

A plataforma continental e as águas costeiras representam apenas 5% da área total da
superfície terrestre, porém 2/3 da população mundial vive próxima a essa área (INMAN &
BRUSH 1973). Essa área abriga uma enorme diversidade de habitats e organismos, além de
disponibilizar recursos para o suprimento de diversas atividades humanas, como transporte,
pesca e o turismo.
Cada ano, 20 bilhões de toneladas de sedimentos são lançados nos oceanos pelos rios
(MILLIMAN & SYVITSKI 1992). Com o aumento da intensidade do uso do solo, grandes
quantidades de material são transportadas para as zonas costeiras. Esse material é denominado
na literatura de TMS (Total de Matéria Suspensa), sendo também denominada de MPS
(Material Particulado Suspenso) ou ainda de TSS (Total de Sólidos em Suspensão). O
parâmetro TSS pode ser definido como o conjunto de partículas inorgânicas (sedimento) e de
elementos biogênicos (matéria orgânica dissolvida e particulada) em suspensão na água. Essas
partículas possuem a capacidade de inibir ou enriquecer os ecossistemas costeiros, fixar ou
adsorver poluentes de metal, produtos químicos ou de origem orgânica causando eutrofização
e degradação de habitats marinhos biologicamente produtivos (OUILLON et al. 2008;
FABRICIUS 2005). Entre outras conseqüências estão à elevação da turbidez, da sedimentação
e a diminuição de oxigênio dissolvido na água.
As partículas mais grosseiras, principalmente areia, constituem a principal fonte de
material das praias. Mas as areias que formam as praias são facilmente transportadas, e sua
morfodinâmica costeira resulta do balanço entre as entradas terrestres e transporte de
sedimentos ao longo da costa.
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Estudar a composição dos sedimentos, seu transporte e destino em zonas costeiras são,
portanto, necessário, tanto do ponto de vista biológico (para a saúde dos ecossistemas) quanto
para as atividades humanas (problemas de engenharia civil, gestão costeira, turismo entre
outros) (OUILLON et al. 2008; KOMAR 1976; TASSAN 1998).
Dessa forma o“INCT – TMCOcean” (Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de
Transferência de materiais Continente Oceano) juntou esforços de diversas instituições de
pesquisa do Brasil para quantificar o transporte, transformações e destino de sedimentos, além
de nutrientes, matéria orgânica e metais-traço do continente para o mar na costa LesteNordeste brasileira e sua interação com as cadeias produtivas locais e processos naturais.
Para um melhor entendimento desses processos o sensoriamento remoto traz
ferramentas eficientes para monitorar o transporte de sedimentos, sua distribuição especial
tanto em águas fluviais quanto costeiras e até mesmo quantificar o aporte (OUILLON et al.
2008). Os dados obtidos por sensoriamento remoto permitem a aquisição de informações
sinópticas sobre grandes superfícies, tanto oceânicas quanto terrestres, com baixo custo, de
modo a fornecer uma visão do sistema aquático integrado a sua bacia de drenagem (LIU
2007). Para quantificar a concentração de sedimento e caracterizar sua variabilidade em escala
regional é preciso medições freqüentes, bem distribuídas e com grande cobertura espacial.
Este tipo de amostragem torna-se praticamente impossível de ser conduzida somente por
métodos tradicionais, principalmente em grandes regiões (LIU 2007). Por outro lado, os
dados de sensoriamento remoto podem ser adquiridos em diferentes épocas do ano,
permitindo não somente uma análise espacial integrada, mas também análises de
transformações temporais como resultados de mudanças nas funções de força hidrológicas,
climáticas e antrópicas.
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1.1. Objetivos

Objetivo Geral
Estimar a concentração do sedimento suspenso (S) na plataforma interna do Sul da
Bahia a partir de dados TM.
Objetivos específicos
•

Elaborar um algoritmo para calcular a concentração de S na água do mar ajustado para
a região sul da Bahia.

•

Mapear a concentração de S.

3

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1. Zona Costeira

A zona costeira pode ser definida em termos tectônicos de grande escala, como uma
estrutura erosiva-deposicional que têm comprimentos ao longo da costa da ordem de 1.000
km e em uma ordem de magnitude menor, larguras que se estendem desde a planície costeira
até a água (INMAN & BRUSH 1973). A zona costeira é composta por:
a. Planície costeira (litoral);
b. Plataforma continental;
c. As águas que cobrem a plataforma;
d. E inclui também outros componentes importantes, tais como grandes baías,
estuários, lagoas, campos de dunas costeiras, e deltas.
O litoral é a superfície sólida e sedimentar diretamente associada à interação de ondas
e correntes induzidas por essas ondas, sobre a terra e sobre os produtos terrígenos originados
da descarga fluvial (INMAN & BRUSH 1973). Essa zona inclui a praia, a zona de surf e as
águas costeiras onde a ação das ondas movimenta os sedimentos do fundo. A configuração do
litoral depende do comprimento e da altura das ondas, da variação da maré, do grau de
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exposição para ventos, e da dimensão dos depósitos formados pelo transporte das ondas
(INMAN & BRUSH 1973).
A profundidade da quebra da plataforma varia bastante, sendo que em algumas
localidades, a profundidade pode alcançar 400 m. Considerando o mundo inteiro, a média da
profundidade da quebra da plataforma é de 130 m. Sua largura varia de zero para mais de
1300 Km e sua média está entre 74 Km (INMAN & BRUSH 1973). A topografia da
plataforma e sua costa adjacente estão intimamente ligadas ao conjunto geológico e a origem
da base do oceano adjacente. Já o clima costeiro é dependente de sua latitude e da localização
de sua corrente oceânica predominante e do sistema de ventos.
Por causa da mutua interdependência dos processos na costa e na zona litorânea é
difícil determinar onde começa os processos que afetam a costa. No consenso geral, os fatores
mais importantes são:
1. O grau de exposição a ondas e correntes;
2. O suprimento de sedimento e descarga para a costa;
3. A topografia da plataforma continental e da costa adjacente;
4. A variação da maré e a intensidade da corrente e;
5. O clima costeiro.

2.2. Circulação das águas costeiras

Os processos em águas litorâneas são regidos basicamente por forças interrelacionadas, que diferem em intensidade e escala, dominadas pela energia das ondas e pelas
dimensões físicas da zona de surf (INMAN & BRUSH 1973; PETHICK 1984). Essas forças
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são sistemáticas e essencialmente regulares na forma, formando as células de circulação
litorânea e as correntes longitudinais, que são similares em todo o mundo.
A maior parte da energia para estes processos vem do oceano. Esta energia é
transferida pelo stress dos ventos que sopram sobre o oceano gerando ondas de tamanho e
freqüência variados (INMAN & BRUSH 1973). As atrações gravitacionais da lua e do sol
também agem na massa do oceano (PETHICK 1984). Essas ondas viajam pelo oceano com
pouca perda de energia, até o fundo direcionar e focar as ondas para seu impacto final na
costa. A energia que chega as águas litorâneas é dissipada de várias formas, incluindo a
reflexão de ondas, geração de turbulência e correntes, transporte de sedimentos, e a formação
de outros tipos de ondas, tais como as ondas de borda (edge waves) (PETHICK 1984).

2.3. Células de circulação e mistura

Em águas rasas a interação de ondas com outras ondas, de ondas com correntes, e de
correntes e ondas com o fundo pode produzir fortes mudanças de energia. A interação de
ondas de superfície com ondas de swell que viajam ao longo da costa produzem zonas
alternadas de alta e baixa energia que determinam a posição das correntes de retorno (INMAN
& BRUSH 1973). O padrão que resulta desta corrente possui a forma de uma célula,
denominada de célula de circulação litorânea (BOWEN & INMAN 1970). As correntes de
retorno são caminhos livres na zona de surf para surfistas experientes e a grande causa de
afogamentos para nadadores inexperientes.
Esse sistema produz um continuo fluxo de troca entre as águas da zona de surf com as
águas mais profundas do litoral, agindo como um mecanismo de distribuição de nutrientes e
como um mecanismo de dispersão dos produtos terrígenos originados da descarga fluvial
6

(INMAN & BRUSH 1973). As águas litorâneas são transportadas para dentro da zona de surf
pelas ondas, e o material particulado é transportado para fora da face de praia e zona de surf
pelas correntes de retorno (PETHICK 1984). A descarga fluvial de material terrígeno e
poluentes introduzidos na zona de surf são carregados ao longo da costa e misturados com as
águas litorâneas através das correntes longitudinais (INMAN et al. 1971).

2.4. Transporte Longitudinal de Sedimento

O movimento de “vai-e-vem” causado pela incidência de ondas em águas rasas produz
tensões no fundo, movimentando o sedimento. Essa interação, da onda com o fundo, também
induz a uma corrente que flui na mesma direção de incidência da onda. Essa corrente,
denominada de Corrente Longitudinal está associada ao transporte de sedimentos ao longo da
costa (INMAN & BRUSH 1973).
Na zona de surf, a quebra da onda fornece a energia necessária para colocar o
sedimento em movimento na coluna d’água, e a corrente longitudinal transporta a carga de
sedimento suspensa. Dessa forma as ondas que viajam em direção à costa tendem a conter a
areia contra a praia e, eventualmente, a produzir um perfil que se encontra em equilíbrio com
a dissipação de energia de ondas (INMAN & FRAUTSCHY 1966).

2.5.

Circulação sobre a plataforma

A circulação costeira em larga escala ocorre sobre toda a plataforma. Essa circulação
pode adquirir a forma de redemoinhos e contra correntes originadas do permanente sistema de
7

correntes oceânicas que flui através da plataforma. Essa circulação pode estar associada às
ondas de maré, ou pode ser induzida localmente pelos ventos na forma de ressurgências de
águas de fundo e fluxos de água ao longo da costa (INMAN & BRUSH 1973).
As ondas de maré na costa possuem seu mecanismo de funcionamento exatamente da
mesma forma que as ondas induzidas por ventos, porém mais lentas na velocidade e maiores
no tamanho (PETHICK 1984).
As variações de maré foram classificadas por Davies (1964) como sendo micro- (< 2
m), meso- (2-4 m) e macromaré (> 6 m); conseqüentemente, as praias arenosas podem ser
classificadas da mesma maneira.
Segundo Short (1991), em ambientes onde há mudança significativa da amplitude da
maré os estados morfodinâmicos e a mobilidade da praia são alterados, resultando em
diferenciação morfodinâmica entre a parte superior e a inferior da praia, sendo conseqüência
da dominância relativa de diferentes processos de transporte de sedimentos como ondas
incidentes, ondas de borda, e correntes de marés nestas regiões. Ou seja, além de constituírem
importantes mecanismos de transporte de sedimentos, os efeitos das ondas de maré sobre a
praia dizem respeito, principalmente, ao deslocamento periódico da posição da face praial e
da zona de surf.

2.6. Frentes Estuarinas

Os sedimentos além de serem retrabalhados pela dinâmica costeira também compõem
a camada superficial da coluna d’água em forma de frentes estuarinas, as quais costumam ser
cercadas por uma zona horizontal de alta densidade de gradientes, associados a uma marcada
mudança na cor ou turbidez, às vezes com a presença de uma linha de espuma ou detritos
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(O’DONNELL 1993). Baptista et al. (2005) denomina esta zona horizontal como zona de
turbidez máxima. Tais frentes são originadas pela descarga estuarina e entram no sistema
costeiro, dispersando-se para regiões adjacentes da plataforma continental. As frentes
possuem uma grande variação de escala espacial e podem exibir geometrias complexas,
dependendo do regime fluvial, das correntes costeiras, do regime de ventos e marés
(O’DONNELL 1993).
As frentes são formadas pela diferença de densidade entre a água continental e a água
marinha, e passam por um processo gradativo de mistura. Este núcleo de sedimentos em
suspensão resulta da floculação das argilas trazidas pelo rio em contato com a água marinha
(BAPTISTA et al. 2005). É importante salientar que a região estuarina não é apenas um local
de mistura de dois corpos d’água distintos, mas também um sítio de estocagem temporária de
materiais em suspensão, incluindo poluentes associados que são disponibilizados
gradativamente na coluna d’água ou em regiões costeiras adjacentes (CUNHA 2005).

2.7. Bases físicas e biológicas da cor do oceano

As descargas dos rios nos oceanos influenciam as características geomorfológicas
(erosão e deposição), físicas (temperatura e propriedades ópticas), químicas (aporte de
nutrientes) e biológicas (produtividade primária) das regiões costeiras adjacentes (DAGG et
al., 2004; GEYER et al., 2004). Dessas quatro características as três últimas influenciam a cor
do oceano.
A cor do oceano está diretamente ligada às suas propriedades ópticas inerentes
(absorção e espalhamento). Estas propriedades variam conforme a concentração, natureza e
tipos de materiais dissolvidos e particulados presentes na água (MOLLER et al. 2008). Estes
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materiais, denominados de Componentes Opticamente Ativos (COA) influenciam a
propriedades ópticas dos corpos hídricos (KIRK 1983). Estes tipos de materiais compõem
uma mistura complexa com a água continental ou com a marinha. A interação entre a luz solar
e a água depende, de maneira específica, das proporções em que estes materiais estão
presentes na mistura. A presença dos COA na coluna d’água é responsável pelas modificações
em sua cor, pois estes absorvem ou espalham seletivamente a luz incidente. Isto torna a cor do
oceano uma fonte de informações referentes às suas propriedades químicas, físicas e
biológicas. (KAMPEL et al. 2005).
Ainda conforme Kampel et al. (2005), as propriedades ópticas da água marinha e
costeira são influenciadas por várias substâncias, porém três componentes podem ser
considerados como principais, além da água pura. São eles:
1. Fitoplâncton: inclui outros organismos microscópicos além do fitoplâncton, porém
é denominado assim por ser esse o componente de maior influência sobre as
propriedades ópticas;
2. Material em suspensão (inorgânico): mesmo reconhecendo que os organismos
microscópicos também se encontram em suspensão, este termo é usado para
representar somente o material de natureza sedimentar, já que muitas vezes estas
partículas apresentam um índice de refração muitas vezes maior que as partículas
orgânicas e, portanto, dominam o sinal retroespalhado pelo conjunto de partículas
em suspensão;
3. Substâncias amarelas: são as substâncias orgânicas dissolvidas. Neste componente
também é considerado o material particulado detrítico orgânico, que geralmente
apresenta propriedades de absorção similares às substâncias amarelas.
Para Lorenzzetti e Kampel (2007), o azul escuro das águas oligotróficas em oceano
aberto, é resultante da absorção seletiva da água pura, com baixa concentração ou ausência de
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componentes opticamente ativos. Em razão do espalhamento no interior do corpo d’água,
apenas uma pequena fração da energia incidente sobre a água é refletida de volta à superfície,
resultando em níveis reduzidos de reflectância no sensor (KAMPEL et al. 2005). Já na
plataforma continental interna, existe uma maior entrada de nutrientes e material particulado
no sistema marinho. Isso proporciona o aumento natural das concentrações de fitoplâncton e a
conseqüente mudança da cor azul para a verde (LORENZZETTI et al. 2007). Estas águas
costeiras possuem suas propriedades ópticas influenciadas pelo fitoplâncton (e todo material
biológico covariante), sendo consideradas águas do Caso 1.
Mais próximo à foz de rios e ao longo da linha de costa existe o aumento da
concentração de sedimento ou material particulado, dissolvido e em suspensão. Conforme
Tassan (1997), em águas dominadas pela presença de sedimento suspenso, a contribuição de
clorofila e matéria orgânica dissolvida para reflectância total pode ser negligenciada. Essa
concentração muda a cor do oceano para amarelo-marrom, chegando a ser avermelhada em
certos casos. Tal resposta espectral, ao ser registrado por sensores orbitais, pode ser
quantificada e processada por medidas da distribuição espectral da radiância refletida, aliadas
à aplicação de modelos numéricos.
Águas ricas em sedimento suspenso são consideradas águas do Caso 2 (MOREL et al.
1977; GORDON et al. 1983; TASSAN 1998). Elas carregam partículas inorgânicas em
suspensão e substâncias amarelas. Em zonas estuarinas e na região costeira adjacente os
sedimentos são ressuspensos do fundo. Muitas vezes a qualidade dessas águas é afetada por
poluentes industriais transportados pelos rios. (TASSAN 1997).
Em águas rasas e claras, uma parte significativa da luz solar incidente pode ser
refletida pelo o fundo, em profundidades que podem variar conforme for a magnitude e
natureza das concentrações dos COA e a espessura da camada de sedimento suspensa. Em
águas com pouca concentração de COA (águas oceânicas de cor azul) a penetração da
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radiação eletromagnética na banda λ1 pode chegar a 30m, na banda λ2 (verde) até 15m e na
banda λ3 até 5m (GREEN et al. 2000). Parte dos fótons refletidos pelo fundo pode encontrar
seu caminho para o sensor remoto causando uma superestimativa da turbidez (KAMPEL et al.
2005). Porém, em águas do Caso 2, o efeito de reflexão do fundo é reduzido e pode ser
negligenciado (TASSAN 1998).

2.8. Sensoriamento Remoto da cor da água

A radiação eletromagnética (REM) refletida pelos alvos terrestres é determinada por
suas propriedades físico-químicas e biológicas, gerando respostas espectrais específicas, as
quais podem ser identificadas nas imagens. A resposta espectral permite discriminar e
quantificar as feições terrestres e avaliar suas principais características. Desta forma, os
sensores remotos são ferramentas importantes para a realização de inventários, mapeamentos
e monitoramento de recursos naturais (LIU 2007).
O sensoriamento remoto da cor do oceano é realizado por sensores passivos, que
operam durante o dia. Sua fonte de energia é a própria radiação eletromagnética emitida pelo
Sol, cujos fótons podem seguir de forma difusa, retrodifusa e especular antes de retornarem ao
sensor remoto (KAMPEL et al. 2005).
Para estudos da cor do oceano utiliza-se as faixas visível e infravermelho próximo do
espectro eletromagnético. O sinal que o sensor recebe possui contribuição da luz espalhada
pela atmosfera, da luz refletida especularmente pela superfície do corpo d’água e da luz
emergente da superfície da água, após ter sido retroespalhada no interior da mesma. Somente
a luz emergente possuiu informações úteis relacionados aos constituintes presentes na água
(KAMPEL et al. 2005).
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As contribuições atmosféricas devem ser corrigidas, pois na faixa do visível, grande
parte da radiação coletada pelo satélite sobre cenas oceânicas é luz espalhada na atmosfera
(LORENZZETTI et al. 2007). Durante a trajetória da luz em direção ao sensor, ela sofre
atenuação por causa de aerossóis suspensos na atmosfera e gases que constituem suas
camadas. Na altitude de um sensor orbital, que varia de 800 a 1000 km, mais de 80% da luz
que o alcança pode ter origem atmosférica (MOREL 1980). A atenuação da radiação refletida
pela superfície da Terra é devida à transmitância difusa da atmosfera em direção ao satélite.
Essa transmitância difusa pode ser causada pelo espalhamento Rayleigh (molecular) e pelo
espalhamento Mie (aerossóis). O espalhamento molecular é o que apresenta as maiores
contribuições nos menores comprimentos de onda, como o intervalo entre 0,45 e 0,52 µm
(azul). O causado por aerossóis atua em ondas mais longas, principalmente no intervalo de
0,63 a 0,69 µm (vermelho) (GORDON et al. 1988).
Nos oceanos a radiação pode ser absorvida ou espalhada pelas moléculas de água, ou
por algum COA como o sedimento suspenso. Dessa forma, o sensoriamento remoto envolve a
análise da variação da magnitude e qualidade espectral da radiação emergente da água para
derivar informações quantitativas e qualitativas sobre o tipo de substâncias presentes, seus
volumes e concentrações (KAMPEL et al. 2005).

2.9. O Sensor TM a bordo do Landsat 5

Atualmente existem diversos sensores orbitais desenvolvidos especificamente para
estudos da cor do oceano. O primeiro deles foi o Coastal Zone Color Scanner (CZCS, 19781986). Este instrumento deu origem a uma série de instrumentos cada vez mais avançados,
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Contudo, a maioria desses sensores orbitais possui uma resolução espacial bastante
reduzida, estando adequados apenas para estudos em grandes escalas. Segundo Crósta (1993)
a resolução espacial pode ser definida pela capacidade do sensor em distinguir objetos na
superfície terrestre. Quanto menor o objeto visível, maior a resolução espacial do sensor. Para
estudos de meso-escala, como as descargas estuarinas, muitas informações poderiam ser
negligenciadas ou ainda haver contaminação do “pixel” (picture element) misturando os
limites do continente com o oceano. O pixel pode ser definido como o menor elemento da
imagem e representa sempre uma área com as mesmas dimensões na superfície terrestre
(CRÓSTA 1993).
Dessa forma o sensor Thematic Mapper (TM), transportado pelo satélite Landsat 5,
aplica-se a proposta deste trabalho. O sensor possui características geométricas e
radiométricas, que possibilitam pesquisas de sensoriamento remoto sobre processos
oceanográficos numa escala de até 1:75.000 (o que está adequado a estudos de dimensões
regionais) de interesse da ecologia (LIU 2007). Tais processos podem ser relacionados ao
entendimento da distribuição, composição, variabilidade temporal e espacial de COA na água.
Porém, uma limitação do Landsat é sua resolução temporal, que impede a obtenção de dados
em um intervalo inferior a 16 dias. Isso torna o sensor inviável para o monitoramento de
processos costeiros, pois esses processos variam durante o dia, dentro de poucas horas.
O sensor TM é composto por 7 bandas espectrais com variadas aplicações em estudos
ambientais. As bandas de interesse do presente estudo são as λ2 e λ3. A banda λ2 (0,52 - 0,6
µm) apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, possibilitando
sua análise em termos de quantidade e qualidade, além de boa penetração em corpos de água.
Já a banda λ3 é sensível à reflectância na região do espectro eletromagnético compreendido
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entre 0,63 - 0,69 µm. Este intervalo capta os pigmentos vermelhos, característicos de
sedimentos em suspensão (NICHOL 1993). Na banda λ1 (0,45 - 0,52 µm) a curva da
assinatura spectral de águas do Caso 2, rica em substâncias amarelas, é inversa a da água
oceânica. A banda λ3 apresenta uma alta reflectância sobre plumas sedimentares por causa da
assinatura espectral formada pela concentração de sedimento na água no intervalo específico
do comprimento de onda dessa banda (NICHOL 1993).
Outro motivo pela escolha do sensor é existência de um acervo de imagens disponíveis
gratuitamente em www.dgi.inpe.br, desde 1972 com o sensor MSS a bordo do Landsat 1,
cujas características espectrais são semelhantes ao TM, viabilizando estudos pretéritos sobre a
cor do oceano relacionada ao uso da terra.

2.10. Estimando a Concentração do Sedimento Suspenso (S)

Existem diversas formas de expressar a relação de S com R(λ), mas as duas mais
utilizadas segundo (CHEN et al. 1991) foram: uma forma linear simples e a outra, uma forma
linear logarítma. Estas relações descrevem como a luz deixa a água a partir de um único, ou
um número maior de comprimentos de onda em termos de concentração de S na parte
superficial da coluna d’água (HINTON 1991). A escolha de uma dessas formas para
representar a entrada de dados pode ser decidida empiricamente usando a localização da
reflectância assintótica relacionada ao respectivo valor de S.
A estimativa da concentração de sedimento em suspensão (S) depende da sua
correlação com a reflectância da água em uma determinada banda espectral i (λi). Segundo
Tassan (1997), a penetração de fótons ao longo da coluna d’água decresce com o aumento do
coeficiente de absorção (k). Esse coeficiente, apesar de ser proporcional à S em todos os
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comprimentos de onda, é específico para cada banda espectral. Em águas costeiras com S
elevado, a reflectância espectral máxima se dará em comprimentos de onda mais longos, ao
contrário das águas oligotróficas. Dessa maneira a transição espectral em águas do Caso 2
será na região do vermelho, pois a cor depende da reflexão da radiação pelo sedimento, que
aumenta rapidamente com o aumento do comprimento de onda na faixa do visível (CHEN et
al. 1991).
Uma forma de estimar a concentração de S através de dados TM é aplicando uma
expressão log-log (Equação 1).
Ln(S) = a + b[Ln (λi+1)]

Equação 1

Onde S é a concentração de sedimento (mg/l); a (intercepto em y) e b (coeficiente
angular) são constantes numéricas e λ é o comprimento de onda centralizado específico da
banda do sensor (TASSAN 1997).
Tassan (1997) elaborou um modelo empírico que opera nas bandas 2 e 3.

Log(S2) = 3.727 + 2.229 log[R(λ2)]

Equação 2.

Log(S3) = 2.826 + 1.235 log[R(λ3)]

Equação 3.

A partir de concentrações características de material particulado e em suspensão na
água do mar, medidos no Golfo de Naples, ele testou a eficácia do método para diferentes
espessuras de turbidez em diferentes profundidades. Os valores obtidos para águas claras
foram: S = 0.25 gm-3 Clorofila a (C = 0.2 mgm-3). Para a água com S elevado, ele assumiu um
adicional de 2 a 10 gm-3.
Quando as plumas sedimentares estão estratificadas sobre a água do mar limpa, a
concentração estimada pelo algoritmo que opera na banda λ2 (S2) não é considerada eficaz
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(TASSAN 1997). Nesse caso, por causa da maior penetração da banda λ2 na coluna d’água,
estratos verticais com baixa concentração de sedimentos são incluídos, pois os valores obtidos
incluem a água limpa presente nos estratos inferiores da coluna d’água. Quando isso ocorre,
os melhores resultado são obtidos pelo algoritmo que opera em λ3, quando o sedimento
encontra-se na superfície da água. Dessa forma a estimativa empregando S 3 é satisfatória por
causa da menor penetração da radiação, entre 0,63 - 0,69 µm, na coluna d’água.
Outros fatores que podem influenciar na acurácia da estimativa são a natureza e o
tamanho das partículas de sedimento, em conjunto com a concentração relativa de várias
substâncias presentes em águas do Caso 2, principalmente se há uma extensa área costeira e
aporte de água fluvial (HILTON 1991). Chen et al. (1991) afirmam que a relação entre S e
R(λ) depende das propriedades refletivas de cada tipo de sedimento e que, muitas vezes, a
variação do tamanho do sedimento pode provocar respostas que comprometem a estimativa
de S a partir de seu brilho. Isso ocorre porque o número de partículas por determinado volume
varia conforme for seu tamanho médio predominante. Ainda segundo o mesmo autor, a
logística aplicada torna muito difícil a aquisição de um número suficiente de medidas de S
próximas ao momento da passagem do sensor. Com isso sua conclusão é que a relação irá
apresentar resultados mais satisfatórios se o modelo for desenvolvido em experimentos de
laboratório com o uso do radiômetro, a fim de obter a reflectância de várias concentrações
controladas de S, com partículas de diversos tamanhos.
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3. ÁREA DE ESTUDO

3.1. Localização

A área de estudo compreende a zona costeira dos municípios de Ilhéus, Uruçuca e
Itacaré, localizada entre as latitudes 14° 48’ 00” e 14° 12’ 00” e entre as longitudes 39° 06’
00” e 38° 48’ 00”. Esses municípios encontram-se na região Sul da Bahia, conhecida também
como Costa do Cacau. Os estuários dos Rios Cachoeira, Almada e Contas, além de outros rios
de menor magnitude, deságuam ao longo da linha de costa. (Figura 1).
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Figura 1: Carta-imagem do sensor TM a bordo do satélite Landsat 5 com a foz dos respectivos rios e a cor da
água ao longo da plataforma interna. Em destaque no canto superior direito a foz do Rio de Contas e logo abaixo
a foz dos Rios Cachoeira ao sul e Almada ao norte.

3.2. Clima

O clima nesta região é tropical úmido do tipo Af, segundo a classificação de Köppen,
com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O clima na área de estudo é quente e úmido, com
temperatura mensal média de 23°C. O período de maior precipitação ocorre, geralmente, no verão
(novembro a março) e o período de precipitação mínima ocorre nos meses de junho a agosto.

19

3.3. Estuários e Zona Costeira

A história das variações holocênicas do nível do mar ao longo da costa leste do Brasil
é caracterizada por um nível cerca de 5,0 m mais alto que o nível atual, por volta de 5,1 ka
antes do presente (MARTIN et al. 1980, SUGUIO et al. 1980). Este decréscimo do nível do
mar é responsável pela atual geomorfologia e geografia da planície costeira, incluindo os
estuários dos rios abordados nesse trabalho. A redução do nível do mar desde aquela época
não foi regular, mas interrompido por oscilações de 2 a 3 m atuando em escala de tempo de
200 a 300 anos (Figura 2) (DOMINGUEZ et al.1981).

Figura 2: Curva de variação do nível relativo do mar em Ilhéus-BA nos últimos 7.000 anos. Adaptado
de Dominguez (et al.1981).

Conseqüentemente, o principal fator a controlar os processos sedimentares na zona
costeira foram as variações do nível relativo do mar. Por ocasião dos eventos regressivos,
grandes quantidades de areia foram expostas na plataforma continental, constituindo-se na
principal fonte de sedimentos a alimentar sua progradação (DOMINGUEZ et al.1981).
Durante esse período os sedimentos de origem continental são depositados diretamente na
plataforma continental ou no corpo do estuário, formando depósitos sedimentares modernos.
Em seu trabalho, Knoppers et al. (1999) classificam a região nordeste e leste da
plataforma continental brasileira em cinco regiões, de acordo com grau de entrada de água
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doce e a natureza dos habitats costeiros, geomorfologia, sedimentologia e também critérios
bilógicos.
A Plataforma Continental Leste, mais precisamente entre Salvador e Belmonte (13º 16º S), é a mais estreita, sua largura varia de 10 a 45 km. A Plataforma Continental no
município de Ilhéus possui cerca de 15 KM. Essa região recebe as menores quantidades de
descarga de água doce, porém seus estuários possuem a maior cobertura de manguezais.
Boa parte da plataforma é coberta por sedimentos biogênicos carbonatados
(SUMMERHAYES et al. 1975), porém o substrato na plataforma interna é dominado
principalmente por habitats lamosos, arenosos e siltosos, compostos por sedimentos terrígenos
provenientes da descarga dos respectivos estuários. Segundo critérios geológicos esta região
costeira é compreendida como costa do Terciário, caracterizada principalmente pela
Formação Barreiras (KNOPPERS et al, 1999).

3.4. Circulação e dinâmica costeira

A dinâmica em macro e meso-escala é profundamente influenciada pela divergência
da Corrente Sul Equatorial e sua variabilidade sazonal na Plataforma Continental Leste. A
Corrente Sul Equatorial é ampla e flui para Oeste, conectando o Oceano Atlântico tropical e
sub tropical. Quando alcança a margem continental brasileira, a corrente diverge e forma duas
novas correntes em torno de 10º S: a Corrente Norte do Brasil (NBC – North Brazil Current)
(SILVEIRA et al. 1994) que flui em direção Norte; a Corrente do Brasil (BC – Brazil
Current), cujo fluxo acompanha plataforma continental brasileira em direção Sul
(PETERSON e STRAMMA 1991).

21

Segundo Rodrigues et al. (2007), a latitude da bifurcação varia com a profundidade,
sendo entre ±10º S e ±14º S próximo a superfície até ±27ºS próximo aos 1000m de
profundidade. A Margem Leste da plataforma é localizada nesta zona de divergência,
tornando-se sujeita a variabilidade na dinâmica de macro e meso-escala, já que as reduzidas
dimensões da plataforma a tornam adjacente ao oceano aberto.
Em menor escala, existe uma variação sazonal do transporte na Plataforma Leste, em
torno de 14º de latitude (REZENDE, 2010). O ciclo de transporte ao longo do ano apresenta
um caráter diferente da superfície para a camada de sub-superfície. Na camada superficial, um
sinal bimodal sazonal sugere uma alternância do domínio da circulação, com a Sub-Corrente
Norte do Brazil (NBUC – North Brazil Under Current) fluindo para norte e dominando nos
meses de abril a setembro e a Corrente do Brasil (BC) dominando o transporte de outubro a
março (REZENDE, 2010) (Figura 2). Por isso, períodos de transporte médio e máximo da BC
estão associados ao transporte mínimo de NBUC. Na camada de sub-superfície a NBUC,
possui a média máxima ocorrendo em julho. Nessa camada, o transporte para o sul mostra
uma tendência de aumento em dezembro e um segundo pico em março, de acordo com o
comportamento da camada superior (REZENDE 2010) (Figura 3).

Figura 3: Estimativa do ciclo anual do transporte médio na camada superficial (0 – 100m). A média do
transporte anual para cada direção é indicado nas caixas. 1Sv = 106m3s¡1. Os números de 1 a 12
indicam respectivamente os meses de janeiro a dezembro. Adaptado de Rezende (2010)
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Os processos costeiros são dominados pelo clima (vento e precipitação) associados a
processos oceanográficos (ondas e correntes costeiras) que são controlados por 2
componentes de maior escala: as frentes frias e a zona de convergência intertropical.
As frentes frias resultam do deslocamento das massas polares de ar ativas
principalmente durante o inverno. Esse deslocamento ocorre durante o inverno onde ela
alcança latitudes de 10º S. Durante o verão estas frentes são geralmente fracas e raramente
cruzam o trópico (DOMINGUEZ 2009).
Os ventos são constantes durante todo o ano e variam de direção conforme a estação
do ano. Durante o inverno a direção predominante do vento é sudeste e algumas vezes leste.
No verão a direção muda para nordeste. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano e
o clima das ondas é controlado principalmente pela circulação atmosférica (DOMINGUEZ
2009). A variação ao longo do ano ocorre por causa da migração da Zona de Divergência dos
Ventos Alísios. No verão essa migração desloca–se para o Equador, posicionando-se a cerca
de 13º S. Conseqüentemente, chegam até a região ventos alísios de nordeste (NE) que geram
ondas de NE. No inverno essa Zona de Divergência se move para Sul, próximo a 20º S. Neste
período, chegam à costa os ventos alísios de sudeste (SE) (DOMINGUEZ 2009).
As ondas podem ser formadas a partir dos ventos ou das frentes frias. Por causa desses
dois mecanismos de formação de ondas, esta região costeira esta sujeita a dois sistemas de
ondas: leste–nordeste e sul–sudeste, tendo implicações importantes na dispersão de
sedimentos (MARTIN et al. 1998). O sistema de ondas sul–sudeste possui sua formação
atrelada às frentes frias e são caracterizadas como ondas de swell. No inverno estas ondas são
mais constantes e provocam um aumento significativo do volume de sedimento suspenso.
Nesse período os sedimentos são transportados ao longo da região costeira no sentido sul–
norte pela deriva litorânea. Este sistema de correntes induzido por ondas do sistema sulsudeste, possui significativa importância na deriva litorânea e podem introduzir quantidades
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significativas de sedimentos nas planícies costeiras aqui consideradas (MARTIN L. et al.
1983). No verão são formadas ondas de baixa energia pelo sistema leste-nordeste relacionadas
ao vento nordeste predominante nesse período. A deriva litorânea muda para o sentido nortesul.
As áreas de deposição de material transportado pela deriva litorânea, parece se originar
de erosão costeira dos depósitos da Formação Barreiras (DOMINGUEZ e BITTENCOURT
1996). As águas da costa leste estão propensas a significativa re-suspensão, subseqüente
advecção, e deposição de materiais em áreas mais profundas e na costa, devido à energia das
ondas, os efeitos de maré, e correntes costeiras relativamente fortes (DOMINGUEZ e
BITTENCOURT 1996).
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4. MATERIAIS E MÈTODOS

4.1. Campanha Oceanográfica

A data da coleta de água para obtenção dos dados de TSS in situ foi definida
utilizando-se inicialmente o calendário da órbita 215 com as previsões de passagem do satélite
Landsat 5. Outro critério utilizado foi a previsão de cobertura de nuvens para o dia da
passagem do satélite, efetuada pelo CEPTEC-INPE (http://previsaonumerica.cptec.inpe.br/).
Os modelos utilizados foram:

.



Modelo global T126L28 – Ilhéus;



Modelo global Acoplado T126L28 – Ilhéus;



Modelo global T213L42 – Ilhéus e Itacaré;



Modelo global T299L64 – Ilhéus e Itacaré.

A aplicação dos modelos numéricos para previsão da nebulosidade na data possibilitou

efetuar o planejamento da campanha com 5 dias de antecedência, evitando assim, gastos de
energia e tempo. Por meio desse procedimento, foi possível realizar a campanha para a coleta
de água no dia 25/08/2009, quando houve a passagem do Landsat 5, pela órbita 215 às
9:26:42h no horário local. Porém mesmo com esse procedimento algumas campanhas
realizadas no estuário do Rio de Contas foram prejudicadas pela cobertura de nuvens.
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4.1.1. Coleta de Água

Durante a campanha foram coletadas um total de 8 amostras de água superficial
(Figura 3). No dia da coleta, a baixa mar ocorreu às 00:00h (0.07 m) e às 12:30h (0,32 m),
enquanto a preamar foi às 06:20 h (1.75 m) e às 18:40 h (1,59 m), caracterizando uma maré de
quadratura.
Foram coletadas 3 amostras na zona costeira adjacente ao rio Almada e 2 amostras
próximas ao porto. Em seguida as coletas estenderam-se longitudinalmente até regiões mais
profundas da plataforma interna na tentativa de ter amostras de água clara, porém não foi
possível adquiri-las. Em seguida foram coletadas mais 3 amostras na zona costeira
influenciada pela descarga do Rio Cachoeira (Figura 4), cada amostra continha 1.500 ml.
Foram utilizados uma garrafa de Van Dorn para coletar as amostras superficiais de água do
mar e um receptor de GPS de navegação para demarcar as coordenadas dos pontos amostrais.
O objetivo foi elaborar um banco de dados georreferenciados, de modo a localizar os pontos
amostrais sobre a imagem e possibilitar a realização da regressão entre os dados coletados in
situ a e reflectância da imagem.
Durante a coleta foram efetuadas observações qualitativas relativas aos seguintes
parâmetros: direção do vento, da corrente de deriva litorânea e clima de ondas, a fim de
entender a dispersão das plumas sedimentares ao longo da zona costeira. A profundidade foi
adquirida através da vetorização das isolinhas batimétricas da carta náutica. Esses dados
facilitaram na interpretação da imagem, referente à textura, cor, brilho e distribuição das
manchas de pluma ao longo da superfície marinha.
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Figura 4: Localização dos pontos amostrais com sua respectiva ordem de coleta e profundidade.

4.1.2. Determinação do Total de Sólidos em Suspensão (TSS)

A análise do TSS foi efetuada pelo Método gravimétrico As amostras foram filtradas
em filtros Macherey-Nagel (Rundfilter) de 47 mm, com porosidade 1,2 µm e capacidade de
retenção de partículas de diâmetro superior a 0,6 µm. Os filtros foram previamente calcinados
a 450 °C por 4 horas e mantidos em dessecador até o momento de pesagem prévia. Após
filtragem de todo o conteúdo os filtros foram secos em estufa a 60°C por 1 hora e novamente
pesados em uma balança analítica. Com a diferença do peso final e do peso prévio dos filtros
foram obtidos os valores de TSS.
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4.2. Sensoriamento Remoto

4.2.1. Aquisição e Seleção da Imagem

A imagem TM empregada no mapeamento das plumas sedimentares foi adquirida
gratuitamente através da página de Divisão de Geração de Imagens do INPE (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), http://www.dgi.inpe.br/CDSR/, o qual dispõe de um grande
banco de imagens orbitais que se inicia desde a década de 70 com o sensor MSS.

4.2.2. Processamento e Correção Atmosférica

A imagem foi submetida a um processo de correção atmosférica por meio do módulo
Atcor do software ERDAS IMAGINE® 9.2 no. Nele é possível realizar de modo interativo a
conversão dos valores de brilho em radiância espectral e em seguida, converte-la para
reflectância, além de minimizar os efeitos atmosféricos causado pela absorção, dispersão e
atenuação da luz.
A composição multiespectral da imagem bruta apresenta a intensidade da radiação
eletromagnética registrada como números digitais (DN – “digital numbers”), cujos valores
variam de 0 a 255 em imagens 8 bits. Os valores de DN são determinados pelas propriedades
reflexivas dos alvos na superfície terrestre, ângulo de iluminação, além das características
radiométricas do sensor e condições atmosféricas durante a aquisição da imagem. Para
calibração dos sensores é necessário converter DN em unidades físicas de reflectância, sem a
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qual não é possível estabelecer comparações de um mesmo alvo em diferentes imagens
(GREEN et al., 2000).
Para converter DN em radiância, uma equação linear descreve, em cada banda
espectral, a relação entre a intensidade de luz registrada, ou números digitais (DN) e a
radiância no sensor (Equação 4).

Lλ= bias + (gain*DNλ)

Equação 4.

Os valores de “bias” e “gain” são os coeficientes de calibração radiométrica da
imagem e representam a intersecção e declividade da relação linear entre os valores de brilho
(DN) e a radiância lida pelo sensor (L) em cada banda (λ). DN são os valores de brilho
registrados. “bias” e “gain” são valores fornecidos pela agência que opera o satélite (Earth
Observation SATellite company – EOSAT, no caso do sensor Landsat TM) para a época de
aquisição da imagem (REUSS-STRENZEL 2004).
A proporção entre a radiação refletida pela superfície terrestre e a irradiação solar (que
varia ao longo dos dias e do ano) é denominado de reflectância, que é adimensional e varia de
0 a 1 (EASTMAN 1999). A reflectância é calculada para cada banda λ através da Equação 5,
a partir dos valores de radiância (Lλ). O resultado é uma imagem na qual os pixels estão com a
reflectância aparente, sem considerar os efeitos sofridos pela luz ao atravessar a atmosfera.

Pλ = Л . Lλ . d2 / ESUN . cos(θ)

Equação 5.

Onde Pλ é a reflectância aparente na respectiva banda; d é a distância entre o Sol e
Terra em unidades astronômicas sendo calculado pela expressão d = {1-[0.01674*cos
(0.9856(dia Juliano-4))]}2; ESUN é a irradiância solar média: e θ é o ângulo medido em
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graus, ente o Sol e o Zenit no momento da captura da imagem (EOSAT disponibiliza os
valores) (REUSS-STRENZEL 2004).
Para viabilizar aplicação da correção atmosférica a partir dos dados de reflectância
aparente, são necessárias informações de diversos parâmetros atmosféricos referentes às
condições climáticas no momento da aquisição da imagem. Em seguida foi criado um arquivo
de calibração ajustado aos parâmetros atmosféricos a partir de uma assinatura espectral já
conhecida (no caso a superfície marinha) presente na biblioteca de assinaturas espectrais do
ATCOR. A técnica permite o ajuste manual dos parâmetros usados no modelo, com base em
uma resposta espectral de um objeto conhecido. Abaixo podemos comparar o resultado da
correção atmosférica com a respectiva imagem com os valores em DN (Figura 5) para valores
de reflectância.

Figura 5: Imagem do dia 25/08/09 antes e após a correção atmosférica.

4.2.3. Correção Geométrica das Imagens

O georreferênciamento da imagem foi efetuado através de pontos conhecidos. Neste
método são reconhecidos pontos de controle em uma base cartográfica e na imagem. A
relação entre os dois sistemas de coordenadas (mapa e imagem) foi calculada por equações
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polinomiais. Este método permite uma precisão elevada dependendo da complexidade da
transformação a ser aplicada na imagem e da precisão no posicionamento dos pontos de
controle. De acordo com Crósta (1992), esse processo é feito de forma interativa e envolve a
identificação de 6 a 10 pontos de controle em uma imagem de 1.000 x 1.000 pixels e no mapa
correspondente. Os pontos denominados controle normalmente são feições bem definidas,
geralmente de grande contraste espectral em relação aos seus arredores na imagem e
facilmente reconhecíveis, tanto na imagem quanto no mapa.

4.2.4. Aplicação dos Algoritmos

4.2.4.1.Criação de uma Máscara Booleana

Os dados de reflectância da superfície marinha foram isolados do continente por meio
de uma máscara booleana. Segundo Reuss-Strenzel (2004), os níveis de reflectância sobre o
mar são muito inferiores aos níveis de reflectância sobre a terra. Dessa maneira, a imagem
apresenta um padrão de reflectância bi-modal. Este padrão prejudica a visualização clara da
água do mar e do continente ao mesmo tempo. Para minimizar este efeito e oferecer um
melhor realce das propriedades ópticas da água do mar sob efeito da descarga estuarina e dos
processos oceanográficos, optou-se pela eliminação do continente, atribuindo a esse um valor
igual a zero.
A máscara foi elaborada através do coeficiente normalizado entre as bandas λ2 e λ4. O
coeficiente foi proposto por McFeeters (1996) que o denominou de Normalized Difference
Water Índex (NDWI) (Equação 6). Seu resultado é uma imagem cujos “pixels” oscilam entre 1 a 1 (-1 a 0 para a terra e de 0 a 1 para a água) (Figura 6). Isso permite que a imagem seja
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reclassificada (Figura 7), gerando uma nova imagem na qual os valores negativos são
transformados em 0 e valores positivos em 1 (Figura 8).

NDWI = (λ2 – λ4) / (λ2 + λ 4)

Equação 6.

Onde λ2 e λ4 representam as bandas 2 e 4 do sensor TM.

Figura 6: NDWI.
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Figura 7: Módulo “reclass” com o arquivo de entrada (imagem NDWI) e o arquivo de saída
com os novos valores.

Figura 8: Máscara boleeana do continente elaborada a partir do NDWI.

Dessa maneira a informação espectral registrada pelo sensor sobre a superfície
terrestre foi eliminada, evidenciando apenas a reflectância em áreas oceânicas e nuvens.
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As nuvens também provocam um padrão de reflectância bi-modal similar, pois
também apresentam valores de reflectância muito superiores aos da superfície marinha. Para a
eliminação do sinal emitido pelas nuvens utilizou-se a banda λ4, com um intervalo de 0.78 –
0.90 µm no espectro eletromagnético. Os corpos de água ficam escuros, pois absorvem muita
energia neste comprimento de onda, os valores de reflectância são baixos, com isso o
contraste entre a superfície marinha e as nuvens torna-se alto (Figura 9).
Inicialmente a banda λ4 da imagem foi multiplicada pela máscara booleana, afim de
isolar a reflectância do continente (Figura 9). Essa imagem foi reclassificada, atribuindo-se
valores iguais a 1 para a reflectância da água, que nesta imagem variou de 0 a 6, e 0 para a
reflectância das nuvens que variou de 6.25 a 63.75. O resultado é uma nova máscara
booleana, com valores iguais 0 (nuvem) e 1 (superfície marinha e continente) (Figura 10).

Figura 9: Imagem com valores de reflectância da banda λ4 da superfície marinha e nuvens.
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Figura 10: Máscara booleana das nuvens elaborada a partir da reclassificação da Banda λ4.

A partir da multiplicação entre as duas máscaras (continente e nuvem), foi elaborada
uma única máscara, com valor 0 para as nuvens e continente e valor 1 para a superfície
marinha. (Figura 11).

Figura 11: Máscara booleana para continente e nuvem.
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4.2.4.2.Elaboração do Algoritmo

4.2.4.2.1. Escolha do Comprimento de Onda λ

A estratificação da pluma sobre a água marinha, bem como a reduzida profundidade
média da área de estudo determinaram a escolha da banda λ3 para elaboração do modelo,
segundo o método proposto por Tassan (1997). A banda λ3 possui uma menor penetração na
coluna d’água, até 5m (GREEN et al. 2000) em águas com pouca concentração de COA. A
banda λ3 é sensível à reflectância na região do espectro eletromagnético compreendido entre
0,63 - 0,69 µm. Este intervalo capta os a luz refletida por pigmentos vermelhos,
característicos das partículas inorgânicas em suspensão águas do Caso 2 (NICHOL 1993).
Outro fator que colaborou para a escolha do comprimento de onda foi o desenho amostral,
realizado apenas na camada superficial da coluna d’água.

4.2.4.2.2. Elaboração de um SIG

A banda λ3, com o comprimento de onda centralizado em 0,66 µm, foi multiplicada
pela máscara booleana (Figura 12). O resultado foi uma imagem, com os valores de
reflectância restritos à superfície marinha, denominada “banda3_250809”.
Em seguida foi organizado um SIG incluindo a banda λ3 (reflectância), e os pontos
com os respectivos valores de TSS. Isso possibilitou a visualização dos pontos de coleta, seus
valores de TSS e sua relação espacial com a reflectância marinha na banda λ3 (Tabela 1). É
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clara a diminuição da intensidade da reflectância, chegando a zero em regiões da plataforma
mais distantes da costa.
O ponto mais extremo (ponto 9) visualizado na Figura 11 foi adicionado ao SIG por
representar uma água tipicamente marinha e limpa, com baixa concentração de COA. Esse
valor, segundo Tassan (1997), é necessário para calibração do modelo e um melhor ajuste da
reta da regressão. O valor de TSS típico dessa água foi retirado da literatura e é igual 0.025
mg/l (EÇA 2009). O ponto 9 está localizado em uma água típica do caso 1 (Figura 12), com
baixa concentração de COA.

Figura 12: Máscara booleana da banda λ3 em escala de cinza com os valores de reflectância para as águas
costeiras com a localização dos pontos amostrais, mais o ponto 9 localizado na região com valor 0 de
reflectância. A legenda representa a intensidade da reflectância em porcentagem. Valor máximo = 12%.
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4.2.4.2.3. Regressão entre Reflectância e TSS

Para extrair os dados de reflectância em “banda3_250809” coincidentes com os
pontos amostrais, foram criados polígonos com a dimensão de 6x6 pixels, através da rotina
“buffer”, de maneira a estabelecer um valor médio de reflectância para o local, minimizando
distorções causadas pelo ruído na imagem. O resultado da aplicação do buffer é um arquivo
“vetorial”, denominado “tss_buffer”, cobrindo uma área de 8100 m² da superfície marinha
para cada ponto de coleta. Logo após foi o usado o módulo “INITIAL”, a fim de criar uma
nova imagem com valores constantes (Figura 13), denominada de “initial_b3”. Foi
especificado o formato “real”, e o valor inicial de zero, os parâmetros espaciais foram
copiados de “banda3_250809”.

Figura 13: Rotina do módulo “INITIAL”.

Em seguida o módulo “RASTERVECTOR” (Figura 14), foi aplicado sobre os
polígonos existentes em “tss_buffer” para transformá-los no formato matricial, o que é
necessário para realizar a regressão entre os dados de TSS e reflectância.
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Figura 14: Rotina do módulo “RASTERVEVTOR”.

O Novo arquivo

“initial_b3” adquiriu

a mesma localização dos

pixels

correspondentes à localização de cada ponto. Este arquivo foi usado para extrair os valores
médios de reflectância nas mesmas localizações em “banda3_250809”, usando o módulo
“EXTRACT” (Figura 15).

O arquivo ”intial_b3” foi especificado como o recurso de

definição e o arquivo “banda3_250809” como a imagem a ser processada. Em “Summary
type” escolha “Avarage” (média) e no arquivo de saída (output) escolha AVL - Attribute
Values File (Arquivo de Valores). O arquivo contendo os valores de reflectância, denominado
“reflect.avl” foi editado. Pois, é necessário excluir a primeira linha, já que o arquivo inclui a
média da reflectância para ás áreas não amostradas.

Figura 15: Rotina do módulo “EXTRACT”.
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Os dados de TSS coletados in situ também foram convertidos para o formato AVL.
Com os dados de reflectância e TSS no formato de texto, foi aplicada uma regressão linear a
ambos, por meio do módulo “REGRESS”. Para isso, aplicou-se o logaritmo natural da
reflectância como variável independente e o logaritmo natural de TSS como variável
dependente (Figura 16).

Figura 16: Rotina do módulo “REGRESS”.

4.2.4.2.4. Análise Estatística da Regressão

A eficácia do modelo foi avaliada usando a análise dos resíduos. De acordo com os
pressupostos da regressão, os resíduos devem distribuir-se aleatoriamente em torno de zero,
tanto no modelo global como em relação a cada variável. Foi empregada a Equação 7 para
calcular os resíduos em cada ponto (MATOS 1995).

Equação 7.

Resíduos representam a diferença entre o valor observado de y (no caso o parâmetro
TSS) e o que foi predito pelo modelo de regressão (MATOS 1995). Sendo assim
corresponde aos valores reais de TSS e

corresponde aos valores gerados pela regressão. Em
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seguida foi criado um gráfico com os resíduos no eixo vertical (y) e os valores esperados de y
(yˆ) no eixo horizontal (x). Essa análise foi utilizada como parâmetro de escolha do modelo.

4.2.4.2.5. Classificação da Imagem

A classificação supervisionada (Supervised Classication) foi gerada a partir de
assinaturas espectrais coletadas da respectiva imagem (RGB). Para isso foi utilizado
inicialmente o editor de assinaturas espectrais dentro do módulo Classifier do software
ERDAS IMAGINE® 9.2, a fim de criar um arquivo com os dados referentes as assinaturas
(Figura 17). Com esse arquivo foi feita a classificação através do método da mínima distância
(minimum distance).

Figura 17: Rotina do processo de classificação supervisionada do do software ERDAS IMAGINE® 9.2

A classificação foi gerada a partir das respostas específicas que os COA possuem na
Radiação Eletromagnética (REM) refletida da superfície marinha. Dessa forma foi possível
uma clara visualização dos diferentes tipos de água do Caso 1 e 2 que compõem a zona
costeira.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Relação entre TSS e COA

Os valores de TSS variaram conforme a concentração dos COA (KIRK 1983) (Tabela
1). A imagem classificada mostra a distribuição dos diferentes tipos de águas, dos Casos 1 e 2
(Figura 18).

Figura 18: Imagem True color (RGB) no canto superior direito e, abaixo, o resultado da classificação
supervisionada assinatura espectral da coloração das águas costeiras. PA = Pluma do Almada; AM = Água
misturada; AV = Água verde; S = Sedimento suspenso; OC = Oceano.
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Os resultados evidenciam duas plumas com características ópticas bastante distintas,
porém ambas estão incluídas em águas do Caso 2 (MOREL et al. 1977; GORDON et al.
1983; TASSAN 1998).
Próximo a desembocadura do estuário do Rio Almada, houve a formação de uma
pluma em forma de frente estuarina (PA). Sua cor marrom-amarelado escuro caracteriza
elevada concentração de substâncias amarelas (matéria orgânica dissolvida e particulada)
(KAMPEL, et al. 2005). Seu comportamento espectral caracteriza uma pluma do Caso 2, rica
em matéria orgânica dissolvida. Segundo Nichol (1993), o comportamento da reflectância no
intervalo do visível, para água contendo altos níveis de matéria orgânica dissolvida, é inversa
ao da água do oceano (OC) (Figura 19). A água azul do oceano exibiu uma reflectância baixa
na banda λ1 (2.4%) decrescendo ainda mais até a banda λ3 (0%). Na PA há uma maior
reflectância na banda λ1 (3.3%) mantendo-se na banda λ2 e diminuindo na banda λ3 (2.4%).
Dessa forma os valores de TSS adquiridos na PA caracterizam uma água com a presença
dominante de matéria orgânica dissolvida e particulada.
A Água misturada (AM), adjacente a PA, possui sua maior reflectância concentrada na
banda λ2 (5.2%) e baixa reflectância na banda λ3 (1.7%) (Figura 19). Isso pode indicar uma
maior contribuição do fitoplâncton nos valores de TSS dos pontos 4 e 5 pois a entrada de
nutrientes e material particulado disponibilizados no sistema marinho pela descarga estuarina
do Almada enriquece a zona costeira adjacente. Isso proporciona o aumento natural das
concentrações de fitoplâncton e a conseqüente mudança da cor marron-amarelado para a
esverdeada (LORENZZETTI et al. 2007). Águas costeiras que possuem suas propriedades
ópticas influenciadas pelo fitoplâncton (e todo material biológico derivado de sua atividade),
são consideradas águas do Caso 1.
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Figura 19: Reflectância típica de águas costeiras, continentais e oceânicas.

Já os pontos 6, 7 e 8 possuem seus valores de TSS relacionados a uma água com
elevada reflectância nas bandas λ2 (7.8%) e λ3 (4.2%). A banda λ2 (0,52 - 0,6 µm) apresenta
grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, a banda λ3 é sensível à
reflectância na região do espectro eletromagnético compreendido entre 0,63 - 0,69 µm, esse
intervalo capta os pigmentos vermelhos, característicos de sedimentos em suspensão
(NICHOL 1993). A alta reflectância na banda λ1 (7.2 %) indica a presença de material
orgânico dissolvido e particulado, além do sedimento inorgânico na coluna d’água. Essa
assinatura espectral é típica de águas do Caso 2, já que o gráfico mostrou um padrão inverso a
da água oceânica. Esse padrão indica a presença de material em suspensão inorgânico de
natureza sedimentar. Estas partículas apresentam um índice de refração muitas vezes maior
que as partículas orgânicas e, portanto, dominam o sinal retroespalhado pelo conjunto de
partículas em suspensão.
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Tabela 1: Valores de TSS e respectivos valores de Reflectância em números absolutos em logaritmo natural.
Pontos

TSS

LN

Reflectância

LN

Descrição

Profundidade

Hora

(mg/l)

(TSS)

(%)

(reflectância)

1

33

3.49

1.78

1.02

Almada

5

08:40

2

32

3.47

2.03

1.1

Almada

6

09:00

3

39

3.65

1.96

1.08

Almada

6

09:08

4

43

3.75

0.99

0.68

Água
misturada

10

09:25

5

42

3.73

1.14

0.76

Água
misturada

10

09:33

6

34

3.51

4

1.61

Cachoeira

9

10:55

7

30

3.39

2.7

1.3

Cachoeira

9

11:02

8

33

3.49

2

1.09

Cachoeira

8

11:05

9

0.025

0

0

0

Oceano

>50

(m)

5.2.Criação dos Modelos

Foram gerados dois modelos por meio de regressão linear com os valores de TSS e
reflectância transformadas em Logaritmo Natural (Tabela 1).
O primeiro modelo, denominado “TSS 1”, foi gerado com todos os valores de TSS
(Tabela 1) considerando simultaneamente 4 tipos de águas distintas (Figura 18). O R2 mostrou
uma relação positiva e significativa de 0.75 entre as duas variáveis. A análise de resíduos
evidenciou um ótimo ajuste dos valores de TSS gerados na imagem localizados nos pontos
amostrados na Pluma do Almada (PA) e no ponto 8, apresentando uma baixa variação no
valor de TSS (Tabela 2) (Figura 20). Analisando a tabela 1 podemos perceber um padrão
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inverso entre os valores de TSS in situ e a reflectância. Os pontos 4 e 5, adjacentes a PA,
apresentaram os maiores valores de TSS in situ e baixa reflectância. É provável que
diferenças na composição e concentração de COA nos pontos 4 e 5 (AM – Figura 18)
apresentem uma alta contribuição do fitoplâncton ou de algum material resultante de sua
atividade biológica não detectado no comprimento de onda centralizado na bandas λ3. Por isso
o comportamento foi bastante similar ao da reflectância, que tende a diminuir com o aumento
da profundidade na banda λ3. Outro fator foi a logística aplicada ao esforço de campo que
tornou muito difícil a aquisição de um número suficiente de medidas de TSS próximas ao
momento da passagem do sensor (Tabela 1). Isso explica a grande variação dos valores
gerados pela análise de resíduo para os pontos de 4 a 8.
O segundo modelo, denominado de “TSS 2”, foi gerado desconsiderando os pontos 4 e
5, incluindo apenas os valores de TSS da pluma do Almada (PA), do sedimento suspenso (S)
e o valor de água clara do mar (Tabela 1).
O resultado evidenciou uma ótima correlação positiva (R2 0.90) (Tabela 2). Essa
ótima correlação deve-se ao fato de que tanto a água da PA e a água de S são consideradas do
Caso 2, já que possuem COA detectáveis pela banda λ3 presentes na estrutura da coluna
d’água. Porém os valores gerados variaram mais do que os valores do primeiro modelo (TSS
1) (Tabela 2) (Figura 20). Essa variação esta relacionada com a origem do material, o
tamanho da partícula, sua concentração e proporção, já que esses parâmetros influenciam na
reflectância e conseqüentemente na calibração do modelo, principalmente se há uma extensa
área costeira e aporte de água fluvial (HILTON 1991; CHEN et al. 1991). Por ter
características espectrais de uma água rica em ácidos húmicos, o sedimento suspenso presente
na PA possui menor granulometria e está presente em menor concentração do que o
sedimento presente em S. Isso interferiu na eficácia do modelo, já que o mesmo foi criado a
partir de valores de TSS, sem considerar a proporção real dos valores de cada COA, ou ainda
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o tipo e granulometria do sedimento. Outro aspecto importante é que mesmo sendo águas do
Caso 2, ambas apresentam um comportamento espectral bastante distinto, relacionado aos
seus COA (Figura 17).
Os valores de TSS para a pluma do Almada (PA) contem um tipo de sedimento fino
(silte e argila) suspenso pela hidrodinâmica causada pela vazão do rio e pelas ondas. Já os
valores de TSS, para a pluma dominada por sedimento suspenso (S), representam outro tipo
de sedimento arenoso presente ao longo de toda a costa do município de Ilhéus retrabalhado
por processos costeiros comuns a praias arenosas. Tais diferenças podem ser explicadas por
Chen et al. (1991). Segundo ele, a relação de S e R(λ) depende das propriedades refletivas de
cada tipo de sedimento e que, muitas vezes a variação do tamanho das partículas pode
provocar respostas distintas sobre o brilho e sua detecção.

Tabela 2: Valores de TSS gerados pelos modelos e seus respectivos R 2 e valores residuais.
Pontos

TSS (situ)

TSS 1

1

33

28

28

5

5

2

32

37

23

-5

9

3

39

47

28

-8

11

4

43

9

8

34

35

5

42

14

11

28

31

6

34

149

81

-115

-47

7

30

47

47

-17

-17

8

33

37

28

-4

5

9

0.025

1.2

1.6

-1.2

-1.6

0.75

0.90

2

R

TSS2

ResTSS 1

ResTSS 2
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Resíduos TSS 1
50
0
0

10

20

30

40

50

40

50

-50
-100
-150

Resíduos TSS 2
40
20
0
0

10

20

30

-20
-40
-60
Figura 20: Gráficos com os valores residuais dos modelos TSS 1 e TSS 2. Valores residuais plotados no eixo y e
os valores de TSS obtidos in situ no eixo x. Escala em mg/L.

5.3. Mapeamento das Plumas Sedimentares

O modelo aplicado na banda λ3 foi o TSS 1. Porém o modelo apresentou um R2 menor
do que o modelo TSS 2 (Tabela 2). O ajuste dos dados preditos obtiveram uma distribuição
mais próxima e equilibrada do ponto de resíduo 0 do eixo y (Figura 20). Porém existe um
ponto do gráfico do modelo TSS 1 que está bastante afastado do ponto 0. Esse ponto é o de
número 6 e é considerado um ponto extremo. Optou-se por não retirar esse ponto, já que o
número de amostras é igual 9 e apresenta uma baixa freqüência. Essa regressão examina e
explora as relações físicas e espaciais entre R(λ) e o parâmetro TSS (Equação 8).
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Ln(S) = 1.258760 + 1.980676 * (Ln(Banda 3λ) +1)

Equação 8.

Onde 1.258760 é o intercepto no eixo Y e 1.980676 é o coeficiente angular da reta.

Figura 21: Regressão entre os valores da reflectância das águas costeiras e oceânicas com os respectivos
valores de TSS in situ, ambos em escala Logaritma natural. Variável independente = reflectância (eixo
x); Variável dependente = TSS (eixo Y).

A aplicação desse modelo empírico sobre a banda λ3 da imagem TM gerou um mapa
com os valores físicos de refletância convertidos em valores Logaritmos naturais de TSS. Para
converter os valores Ln(TSS) em valores físicos de TSS, a imagem foi processada no módulo
“TRANSFORM” (Figura 22).

Figura 22: Rotina no módulo “TRANSFORM”.

A imagem “ln(TSS)” foi introduzida como “input” e no “output” é escolhido a pasta
de onde será salvo o arquivo. O tipo de transformação foi o Natural antilog (e). O resultado é
uma imagem com seus atributos transformados em valores físicos de TSS (Figura 23).
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Figura 23: Mapa de TSS superficial em 3 escalas elaborado a partir da aplicação do modelo TSS 1 na banda λ3
extraída da imagem do dia 25/08/09. Valores de profundidade indicados nas linhas batimétricas.
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Os valores de TSS seguiram a tendência esperada para a distribuição da concentração
de sedimento suspenso na plataforma continental (Figura 23).
As maiores concentrações encontram-se localizadas até a profundidade de 5 m, e
distribuem-se ao sul da imagem com valores superiores a 400 mg/l. Essa maior concentração
pode ser explicada através de dois mecanismos de transporte, a célula de circulação litorânea
e corrente longitudinal, ambas resultado da incidência de ondas do sistema sul–sudeste (swell)
no fundo raso (BOWEN & INMAN 1970; INMAN & BRUSH 1973; MARTIN et al. 1998)).
No inverno estas ondas são mais constantes e provocam um aumento significativo do volume
de sedimento suspenso. Nesse período os sedimentos são transportados ao longo da região
costeira no sentido sul–norte pela corrente longitudinal e pelo vento sudeste, mais constante
nessa estação do ano. Este sistema de correntes induzido por ondas do sistema sul-sudeste,
possui significativa importância na deriva litorânea e podem introduzir quantidades
significativas de sedimentos nas planícies costeiras aqui consideradas (MARTIN L. et al.
1983).
Nos locais com profundidades de 5m até 20 m as concentrações de sedimento
variaram de 230 mg/l para 34 mg/l no sul da imagem até as imediações do porto. A
concentração de sedimento suspenso diminuiu em função do aumento da profundidade, pois
as ondas tendem a conter boa parte do sedimento suspenso contra a praia em lugares rasos
(INMAN & FRAUTSCHY 1966). Outro aspecto evidente na imagem é o transporte de
sedimento sentido norte, realizado pelo vento sudeste, tanto quanto pela deriva litorânea de
sentido norte. Outra energia responsável pelo transporte norte em maiores profundidades é a
Sub-Corrente Norte do Brazil (NBUC – North Brazil Under Current), freqüente no mês em
que a imagem foi gerada. Segundo Rodrigues et al. (2007), essa região da plataforma é
localizada na latitude da bifurcação, tornando-se sujeita a variabilidade na dinâmica de macro
e meso-escala. Dessa forma o transporte muda para sul no verão, quando a Corrente do Brasil
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(BC) passa a dominar (REZENDE, 2010). As reduzidas dimensões da plataforma (cerca de 15
Km de largura) a tornam adjacente ao oceano aberto contribuindo ainda mais para a formação
dessa variabilidade sazonal. Sendo assim, em menor escala, a resposta será uma variação
sazonal do transporte na Plataforma Interna Leste, em torno de 14º de latitude, onde se
encontra a presente área de estudo (REZENDE, 2010).
As maiores concentrações de TSS localizam-se ao Sul da imagem. Essa concentração
também está relacionada com a vazão de rios de menor magnitude (voçorocas) que deságuam
ao longo da linha de costa. Muitas dessas voçorocas cortam áreas ligadas a depósitos
sedimentares terciários da formação barreiras, característica que distingui a zona costeira
nesta parte da plataforma Leste do Brasil (KNOPPERS et al, 1999) (Figura 24).

Figura 24: Depósitos sedimentares da formação barreiras.
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A extensa área costeira com linha de costa suave e a descarga de água fluvial
possibilitam a mistura de material terrígeno e poluentes na zona de surf. Esse aporte fluvial
entra no sistema costeiro de circulação e são carregados ao longo da costa e misturados com
as águas litorâneas através das correntes longitudinais (INMAN et al. 1971). Essas partículas
possuem a capacidade de inibir ou enriquecer os ecossistemas costeiros, causando
eutrofização e degradação de habitats marinhos biologicamente produtivos (OUILLON et al.
2008; FABRICIUS, 2005). Entre outras conseqüências estão à elevação da turbidez, da
sedimentação e a diminuição de oxigênio dissolvido na água.
Outro fator que contribuiu para as concentrações de sedimento em regiões mais
distantes da costa foi o sentido da corrente de maré. As ondas de maré possuem seu
mecanismo de funcionamento exatamente da mesma forma que as ondas induzidas por
ventos, porém mais lentas na velocidade e maiores no tamanho (PETHICK 1984). Dessa
forma a variação da maré, entre a pré-a-mar e baixa mar, forma uma corrente de maré
induzida por uma onda de maré, similar a uma corrente de retorno, constituindo em um
importante mecanismo de transporte de sedimentos (SHORT 1991).
Todos esses processos descritos agem de forma integrada e possuem escalas temporais
distintas. Além disso, a variabilidade desses processos é alta acarretando na diferença de
dominância dos mesmos conforme for a época do ano, dia do mês ou o horário.
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6. CONCLUSÕES
O mapeamento do sedimento em suspensão, por meio da construção do modelo
empírico calibrado para as condições específicas da região mostrou-se viável do ponto de
vista prático desde que haja a entrada de dados que correspondam a situação específica do
local. Nesse caso específico, levando em consideração o clima oceanográfico no momento da
captura da imagem, a pluma estratificada sobre a água marinha influenciou a escolha da banda
λ3 de menor penetração na coluna d’água. A informação gerada forneceu a distribuição da
concentração de sedimento na camada de turbidez, evidenciando informações referentes à
entrada e dinâmica do sedimento na zona costeira.
O esforço amostral deve ser melhorado o suficiente para que a diferença de tempo
entre a coleta dos dados in situ com relação a passagem do sensor seja minimizada ao
máximo, a fim de se obter um modelo muito mais acurado.
Adquirir uma maior acurácia ao tratamento gravimétrico, para que a contribuição de
outros COA que não podem ser detectados pela banda λ3 sejam quantificados e retirados do
modelo, pois todo o constituinte sólido das amostras foi considerado na geração dos modelos.
Isso poderia diminuir a contribuição de outros COA e conseqüentemente melhorar a acurácia
do modelo.
Outro fator a ser considerado é a complexidade do ambiente costeiro estudado. Seu
litoral é extenso e apresenta contornos geográficos suaves, além do aporte fluvial. Isso
interfere na capacidade de detecção das partículas. Isso pode ser explicado considerando que a
natureza e o tamanho do sedimento, em conjunto com a concentração relativa de várias
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substâncias presentes em águas do Caso 2, influenciam na relação entre S e R(λ). E essa
relação depende das propriedades refletivas de cada tipo de sedimento. Muitas vezes, a
variação do tamanho do sedimento pode provocar respostas que comprometem a estimativa
de S a partir de seu brilho.
O mapa das concentrações de TSS revelou que:


A zona costeira da região apresenta um alto de grau de exposição a ondas e
correntes;



Existe um grande suprimento de sedimento, disponibilizado ao longo do tempo
através das variações do nível relativo do mar. Por ocasião dos eventos
regressivos, grandes quantidades de areia foram expostas na plataforma
continental, constituindo-se na principal fonte de sedimentos a alimentar sua
progradação.

A partir desse modelo regional ajustado às condições físicas existentes no Sul da
Bahia, é possível verificar sua eficácia através de uma nova campanha oceanográfica além de
produzir valores do mesmo fenômeno, no mesmo lugar, em outro tempo-espaço. Portanto,
considerando a série de imagens TM disponíveis na base de dados do DGI, para essa mesma
região iniciando em 1985, e com imagens MSS iniciando em 1976, será possível obter
informações sobre o clima oceanográfico na zona costeira e dispersão de sedimentos e seu
balanço no ambiente costeiro. E ainda obter informações sobre como os processos costeiros
envolvidos na dinâmica sedimentar atuam no controle da dispersão das plumas sedimentares
na região.
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