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Este artigo mostra uma análise espectral de índices físicos GRVI (Green-Red Vegetation 

Index) e NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). A área de estudo está localizada na 
região de Itaparica, margem pernambucana, envolvendo o canal leste do eixo de transposição 
do Rio São Francisco, e os municípios de Floresta e Petrolândia. A vegetação natural 
predominante é de caatinga (FERRAZ, 2014), funcionando várias áreas agrícolas de irrigação. O 
índice GRVI (MOTHOKA et al, 2010; IDE, et al., 2011), não tem publicações em periódicos com 
aplicações na região de estudo do presente artigo, senso o GRVI usado para avaliações em 
conjunto com o NDVI, e mesmo sistema sensor. O GRVI utiliza neste artigo a banda 6 da camera 
MUX (Câmera Multiespectral Regular) do CBERS-4, China–Brazil Earth Resources Satellite 4, 
(0,52 µm a 0,59 µm), faixa espectral do verde, e a banda 7 (0,63 µm a 0,69 µm), faixa do 
vermelho. O NDVI emprega a banda do infravermelho próximo do MUX (0,77 µm a 0,89 µm), e 
vermelho (0,63  µm a 0,69 µm). As bandas de resolução radiométrica de 8 bits, utilizadas neste 
artigo, abrangem faixa espectral, cuja significativa amplitude, possibilita analisar o 
comportamento da vegetação natural e de agricultura irrigada da área de interesse. NDVI tem 
a propriedade espectral de detectar melhor florestas de menor biomassa (KARKAUSKAITE, 
TAGESSON e FENSHOLT, 2017; JENSEN, 2009; LIU, 2007), e matematicamente seu valor varia de 
1 a -1, enquanto que valor zero corresponde a ausência de vegetação, enquanto o GRVI é 
particularmente sensível ao estado fenológico das plantações, com capacidade de separar 
nuances de verde da vegetação (CHEN, ORLOV-LEVIN, MERON, 2018). As imagens MUX usadas 
foram de 09/04/2016 com 10 mm de precipitação acumulada de janeiro até abril de 2016 (APAC, 
2016), tendo sido transformados os números digitais em reflectância, tendo sido produzidas as 
cartas imagens NDVI e GRV, na escala de 1:50000. O mínimo e o máximo de GRVI dos valores de 
reflectância foram gerados no intervalo -0,849769 a 0,75246, enquanto o NDVI se expandiu de 
-0,773764 a 0,895096. de A análise espectral consistiu na realização de vários perfis espectrais 
do NDVI e perfis GRVI, com distâncias variando entre 6000 m e 40000 m, com os perfis 
exatamente sobrepostos entre si, passando sobre a vegetação natural caatinga e área de 
agricultura irrigada. Os perfis GRVI indicaram maior sensibilidade, em relação ao NDVI, em 
separar nitidamente as classes de vegetação contidas nos talhões de agricultura em diferentes 
estágios de crescimento. A vegetação situada sobre a drenagem obteve maior contraste com o 
NDVI obteve maior contraste do que com o GRVI. Os perfis NDVI de 6000 m gerados apenas em 
área agrícola indicaram refletâncias de 0,6 a 0,1, e sobre a caatinga 0,15 a 0,325, enquanto o 
GRVI 0,025 0,225, mas com maior detalhamento dos talhões das plantações. Para a vegetação 
natural da caatinga os perfis de GRVI -0,1 a 0,125, e para o NDVI o intervalo espectral foi de -0,1 
a 0,075. A conclusão da análise espectral considerou o GRVI um índice físico de maior 
sensibilidade espectral para a vegetação da agricultura irrigada e mais úmida do que a vegetação 
da caatinga, em um período muito seco, índice que separa maiores classes de vegetação do que 
o NDVI, utilizando a camera MUX do CBERS-4. 
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