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RESUMO – O uso de técnicas de sensoriamento remoto em apoio aos estudos ambientais se tornou 

comum nos últimos anos, vários estudos têm sido desenvolvidos para gestão territorial, hidrologia e 

monitoramento dos recursos naturais. A utilização de imagens orbitais para realização destes estudos 

permite uma redução dos custos, maior rapidez e constância no acesso aos dados e, possibilita uma 

avaliação espacial holística, analisando com maior precisão e detalhamento as relações entre os 

corpos d’água e os outros elementos presentes na região. Dentre os métodos e técnicas de 

processamento de imagens de sensoriamento remoto com vistas à analise hidrológica, destacam-se 

os índices de umidade. Esse trabalho teve como objetivo realizar uma análise entre os índices de 

umidade NDMI (Normalized Difference Moisture Index), e NDWI (Normalized Difference Water 

Index). O estudo foi desenvolvido no entorno do reservatório de Itaparica-PE, utilizando imagens do 

sensor OLI-Landsat 8 de 10/11/2017. Esta análise dos índices de umidade proporcionou obter a 

melhor aplicação para cada índice, como também avaliar sua potencialidade de acordo com o método 

aplicado. O NDMI permitiu analisar a presença de água na estrutura interna da vegetação. Logo o 

NDWI proporcionou uma melhor delimitação dos corpos hídricos em relação ao NDMI. 

 

ABSTRACT– The use of sensing techniques can be achieved in recent years, the results have been 

made for territorial management, hydrology and monitoring of natural resources. The use of orbital 

images for statistical data allows an evaluation, greater speed and constancy in data access, and the 

possibility of a holistic spatial evaluation, with greater incidence and detailing between water bodies 

and other elements present in the region. Among the methods and techniques of remote sensing image 

processing with a view to hydrological analysis, we highlight the moisture indexes. This NDTI 

(normalized difference moisture index), and NDWI (normalized difference water index). The study 

was developed within the Itaparica-PE reservoir using OLI-Landsat 8 images from 10/11/2017. This 

is based on the reports which have better applications to each index, including also associated with 

your potentiality. The NDMI allowed to analyze the presence of water in the internal structure of the 

vegetation. Thus, NDWI provided a better delimitation of water bodies in relation to NDMI. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aplicação das técnicas de Sensoriamento Remoto (SR) tem sido amplamente empregada para 

monitorar e mapear os recursos naturais, possibilitando, uma visão holística da área investigada e 

servindo como instrumento de análise na alteração dinâmica da paisagem (JENSEN, 2011). 

Nas aplicações do SR, pesquisadores desenvolveram índices espectrais para monitorar e 

qualificar as condições e distribuições espaciais das vegetações, bem como espaços construídos, 

usando os dados digitais de reflectâncias espectrais da radiação eletromagnética. Entre os inúmeros 

índices empregados, este estudo se dedicou aos índices de umidade: NDMI (Normalized Difference 

Moisture Index) proposto por Gao (1996) e NDWI (Normalized Difference Water Index) proposto 

por McFeeters (1996). 

Dentre as propostas de obtenção dos índices de umidade, Oliveira et al. (2013),  avaliaram os 

valores do NDMI na Bacia Hidrográfica do rio Tapacurá-PE, e constataram que os valores mais 

elevados deste índice representou a vegetação que possui maior teor de água em sua estrutura interna, 

e os menores valores indicam a menor quantidade de água, caracterizando estresse hídrico na bacia 

para o ano de 2007 analisado no estudo. Ferreira et al. (2011), constataram que o NDMI permite uma 

maior discriminação da agricultura irrigada com relação à vegetação nativa, em pesquisa realizada 

para avaliar os parâmetros biofísicos da vegetação de caatinga e agricultura irrigada em Petrolina-PE. 

Adicionalmente, outros trabalhos como de Brenner e Guasselli (2015), utilizando o NDWI 

sugerido por McFeetrs, mostraram a aplicação do índice para identificar meandros ativos no leito do 

canal do rio Gravataí utilizando uma série temporal de imagens orbitais. Em estudo subsequente, 

Andrade et al. (2015), analisaram a variação temporal e espacial da carga de sedimentos em suspensão 

no estuário da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. 

Em estudo comparativo dos índices de umidade mencionados, Leite et al. (2017), avaliaram as 

características funcionais diferentes de cada índice, evidenciando a potencialidade de cada método 

em apoio aos estudos hidrológicos e biofísicos. 

Esta pesquisa tem como área de estudo o entorno do reservatório de Itaparica, situado ao longo 

do rio São Francisco, o reservatório está localizado entre os estados da Bahia e Pernambuco. Segundo 

Melo (2007) este reservatório foi inicialmente construído para a geração de energia. Porém, 

atualmente apresenta outras finalidades como abastecimento público e industrial, irrigação, 

piscicultura, pecuária, navegação, turismo e lazer. 

Assim, esse trabalho teve como objetivo realizar a análise entre os índices de umidade NDMI, 

e NDWI na área do entorno do reservatório de Itaparica-PE. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

O reservatório de Itaparica está localizado na região do Submédio do São Francisco entre os 

municípios de Glória, Rodelas e Chorrochó, no estado da Bahia, e Petrolândia, Tacaratu, Floresta, 

Itacuruba e Belém do São Francisco, no estado de Pernambuco, com área de 828 km² e volume total 

e útil de 10782 Hm³ e 3549 Hm³ respectivamente (CHESF, 2010). Para esse trabalho, a região foi 

reduzida para o trecho entre os municípios de Petrolândia e Tacaratu (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

O entorno do reservatório apresenta como características clima semiárido quente e seco BShw, 

segundo a classificação climática de Köppen e vegetação do tipo hiperxerófila arbórea, densa no topo 

das chapadas e arbórea aberta nos níveis inferiores (MATOS et al., 2015). 

Ainda segundo Matos et al. (2015) o reservatório de Itaparica possui uma capacidade total de 

acumulação de 10,7 bilhões de metros cúbicos, 50% de toda a água do reservatório é utilizada para a 

produção e abastecimento de energia, os outros 50% são divididos em abastecimento de água (uso 

doméstico e industrial na área), agricultura irrigada, aquicultura, lazer, turismo, diluição e efluentes, 

controle de cheias e proteção ecológica. 

Como entorno do reservatório, neste trabalho, foi considerado toda a área urbana do município 

de Petrolândia, o rio São Francisco e o projeto de irrigação Apolônio Sales, consiste de uma região 
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predominantemente rural, com a existência de vários projetos de irrigação e uso da água em grande 

parte aplicada à agricultura irrigada e uso crescente das áreas rasas para implantação de projetos de 

aquicultura (SOBRAL et al., 2006). 

 

2.2 Processamento digital das imagens  

Nesse trabalho foi obtida a imagem da área de estudo, do dia 10/11/2017 do satélite Landsat-8, 

adquirida gratuitamente no portal Earth Explorer da USGS (United States Geological Survey). Foi 

selecionada a imagem, cuja a cobertura de nuvens fosse mínima. Para o processamento das imagens, 

determinação dos índices de umidade e, cartas georreferenciadas, foi utilizado o software de livre 

acesso QGIS versão 2.14.18. 

 

2.3 Landsat-8 – OLI  

A reflectância monocromática foi calculada com as bandas correspondentes do sensor OLI 

utilizadas no estudo, foram convertidas para reflectância planetária a partir do coeficiente de 

reescalonamento de reflectância informado no arquivo metadados da imagem (MTL file), utilizando 

a Equação 1. 

ρλ'
i
=Mpi*Q

cal
+Ap (1) 

em que: ρλ′i é a reflectância planetária sem a correção do ângulo solar; Mpi é o fator multiplicativo de 

cada banda, encontrado no arquivo metadados (REFLECTANCE_MULT_BAND_i); Ap é o 

coeficiente de adição encontrado no arquivo metadados (REFLECTANCE_ADD_BAND_i); i refere-

se ao número da banda; Qcal são os números digitais correspondentes a cada banda da imagem.  

Porém, se faz necessário corrigir a reflectância de acordo com o ângulo zenital utilizando a 

Equação 2, (USGS, 2016; RUHOFF et al., 2015; SILVA et al., 2016). 

ρλ
i
=

ρλ'
i

Sen(θSE)* (
1

d
2)

 
(2) 

em que:  ρλi é a reflectância planetária com a correção do ângulo zenital; 𝜃𝑆𝐸  é o de elevação solar; d 

é distância Terra-Sol; presente no arquivo metadados. 

 

2.4 Índice de Umidade por Diferença Normalizada (NDMI) 

O Índice de Umidade por Diferença Normalizada (NDMI), proposto por Gao (1996), o autor 

apresenta a relação entre as bandas do infravermelho próximo (ρiv) e infravermelho médio (SWIR) 

para o cálculo do índice, conforme a Equação 3.  
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NDMI = 

(ρ
iv - SWIR)

(ρ
iv + SWIR)

 (3) 

Hardisky et al. (1983) e Gao (1996) notaram que o NDMI baseado nas bandas do infravermelho 

próximo e infravermelho médio, era altamente correlacionado com o conteúdo de água do dossel 

vegetal e conseguia acompanhar melhor mudanças na biomassa e nos estresses de umidade das 

plantas do que o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). 

 

2.5 Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWI) 

O Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWI), proposto por McFeeters (1996) tem 

como finalidade detectar águas superficiais em ambientes de zonas úmidas e permitir a medição da 

extensão da água superficial. Este índice é calculado através da razão entre as bandas do verde (ρ
G

) 

e infravermelho próximo (ρiv), de acordo com a Equação 4. 

NDWI = 

(ρ
G - ρiv

)

(ρ
G + ρiv

)
 (4) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para padronização das cartas do NDMI e NDWI, na mesma classificação foram estabelecidas 

conforme Leite et al. (2017), que utilizaram classes variando de “Muito baixo” a “Muito alto”, 

resultado em sete intervalos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Valores de reflectância considerando os intervalos para as classes no índice aplicado pelas metodologias de 

NDMI e NDWI 

Classes   Valores de Reflectância 

Muito baixo   <  -0,40 

Médio baixo   -0,39  –  -0,26 

Baixo   -0,25  –  -0,10 

Médio   -0,09  –  0,04 

Alto    0,05  –  0,11 

Médio baixo   0,12  –  0,26 

Muito alto   >  0,26 

 

Na Figura 2, foi possível observar as cartas georreferenciadas dos índices de umidade e água 

calculados através dos métodos propostos, na área do entorno do reservatório de Itaparica para a 

imagem orbital do sensor OLI no ano de 2017. 
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Figura 2 – Índices de Umidade A) NDMI e B) NDWI 

 

A Tabela 2 apresenta os parâmetros estatísticos, para os índices de umidade e água estudados, 

contemplando valores menores que 0 (zero) indo até maiores que 0,824. Oliveira et al. (2013), 

utilizaram o NDMI na Bacia Hidrográfica do Tapacurá-PE, constataram-se que os valores mais 

elevados do índice representam a vegetação com maior teor de água em sua estrutura interna. Brenner 

e Guasselli (2015), utilizaram o NDWI, e mostraram que os valores ≥ 0 representam corpos hídricos. 

 

Tabela 2 – Valores estatísticos dos índices espectrais 

Índice Mínimo Média Máximo Desv. Padrão 

NDMI -0,319 -0,047 0,824 0,162 

NDWI -0,742 -0,209 0,618 0,263 
 

A Tabela 3 apresenta pontos amostrais dentro da área de estudo, sendo estabelecidos pelos alvos 

associados aos elementos identificáveis como sedimentos em suspensão, rio, perímetro irrigado e solo 

exposto. 

Tabela 3 – Valores de reflectância para cada ponto amostral para cada índice estudado 

Pontos Reflectância dos pontos 

 NDMI NDWI 

P1 (sedimentos em suspensão) -0,108 -0,446 

P2 (rio) 0,102 0,173 

P3 (perímetro irrigado) 0,307 -0,592 

P4 (solo exposto) -0,239 -0,417 
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A Figura 3 apresenta os pontos que se refere à Tabela 3, onde foi realizada a coleta dos mesmos 

identificando os elementos por meio da imagem do Google Earth (2017), e comparando visualmente 

com as imagens geradas para o índice de ambos os métodos utilizados. 

 

 

Figura 3. A) Imagem do Google Earth com os pontos identificados, B) NDMI e C) NDWI 

 

Nota-se que o índice proposto por Gao (1996), o NDMI, no qual utiliza as bandas do 

infravermelho próximo, é capaz de identificar a presença de água na estrutura interna da vegetação, 

sendo um importante aliado para acompanhar as mudanças na biomassa e nos estresses de umidade 

presente nas vegetações. O NDWI proposto por McFeeters (1996), que por sua vez utiliza as faixas 

espectrais do verde e infravermelho próximo, apresenta uma maior separação das áreas alagadas, que 

podem ser uteis por exemplo para estudos de borda de reservatórios. 

Os resultados deste estudo condizem com Leite et al. (2017), que investigaram as metodologias 

propostas por Gao (1996) e por McFeeters (1996) e observaram que cada índice apresenta 

características funcionais diferentes, evidenciando a potencialidade de cada método em apoio aos 

estudos hidrológicos e biofísicos. 

 

4. CONCLUSÃO 

A análise dos índices de umidade e água, NDMI e NDWI na área do entorno do reservatório de 

Itaparica permitiu mostrar diferenças e as potencialidades de cada metodologia. 

O NDMI permitiu constatar a presença de água na estrutura interna da vegetação, bem como a 

presença de áreas inférteis. O NDWI apresentou uma melhor delimitação dos corpos hídricos em 

relação ao NDMI. 
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Estudos com múltiplos índices espectrais destacam características individuais de cada índice, e 

vem a colaborar no desenvolvimento do Sensoriamento Remoto, bem como uma ferramenta de 

grande importância no gerenciamento dos recursos hídricos. 
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