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A imagem deste trabalho se refere à órbita 220/ponto 76 do satélite Landsat 8, cujo
sensores a bordo são o Thermal Infrared Sensor (TIRS) e o sensor Operational Land Imager
(OLI). A imagem tomada sobre uma região do estado de São Paulo cobre o reservatório de
Barra Bonita, localizado no Rio Tietê (Figura 1).

Figura 1. Composição Falsa-Cor (2B4G5R, contraste aplicado) para a cena do OLI/L8 órbita/ponto 220/76.

Com base nesta imagem, o objetivo deste laboratório foi calcular índices de vegetação
– Normalized Digital Vegetation Index (NDVI) e o Enhanced Vegetation Index(EVI). Para
obtenção destes índices, inicialmente foram realizadas as correções radiométricas, ou seja, a
conversão das bandas originais, expressas em número digital (ND), para células com valores
de radiância no topo da atmosfera. O algoritmo disponibilizado foi adaptado para realizar
todos os cálculos concomitantemente. Os parâmetros de conversão utilizados foram
verificados no metadado da cena e modificados no algoritmo utilizado no LEGAL (Figura
2).

Figura 2. Utilização de algoritmo em LEGAL para correção radiométrica das bandas 4 e 5, bem como
realização do cálculo do NDVI em ND e RADIÂNCIA e cálculo dos índices EVI e NDVI.

Os resultados do NDVI em ND e radiância, bem como EVI em ND e radiância estão
dispostos nas Figuras 3 e 4, respectivamente. É possível observar variações visuais entre o
cálculo dos índices de vegetação por ND e por radiância, uma vez que a conversão para
valores radiométricos visa minimizar um pouco os efeitos da atmosfera e garantir a
manipulação de grandeza física.

Figura 3. Cálculo do NDVI com valores ND (a) e valores de radiância no topo da atmosfera (b).

Figura 3. Cálculo do EVI com valores ND (a) e valores de radiância no topo da atmosfera (b).

