
INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITES - LANDSAT 
 

Banda 1 (azul) 

Esta banda apresenta grande penetração em corpos d'água, sendo 

particularmente interessante para estudos batimétricos. Permite detalhar a 

turbidez da água e o traçado de correntes em corpos d'águas costeiras. 

Apresenta sensibilidade a plumas de fumaça oriundas de queimaduras ou 

atividade industrial. 

Banda 2 (verde) 

Esta banda apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em 

suspensão na água, sendo utilizada para estudos de qualidade d'água. Tem boa 

penetração em corpos d'água. Boa para mapeamento de vegetação e áreas onde 

ocorrem atividades antrópicas. 

Banda 3 (vermelho) 

Esta banda apresenta bom contraste entre áreas cobertas com vegetação e 

solo exposto, bem como discrimina diversos tipos de vegetação. É a banda mais 

utilizada para a delimitação das "manchas" urbanas e traçado do sistema viário. 

É adequada também para mapeamentos de uso do solo, agricultura e estudos de 

qualidade d'água. 

Banda 4 (infravermelho próximo) 

Esta banda apresenta bom contraste entre solo e corpos d'água, permitindo o 

mapeamento de rios de grande porte, lagos , lagoas, reservatórios e áreas 

úmidas. É também sensível à morfologia do terreno, sendo muito utilizada para 

mapeamentos de geologia e geomorfologia. Serve para mapear a vegetação que 

foi queimada e permite ainda a visualização de áreas ocupadas por macrófitas 

aquáticas (por exemplo, aguapé). Banda muito sensível à absorção da radiação 

eletromagnética pelos óxidos de ferro e titânio, muito comuns nos solos 

tropicais muito intemperizados. 

Banda 5 (infravermelho médio) 

Esta banda permite observar o teor de umidade nas plantas e detectar 

possíveis estresses na vegetação causados por falta de água. Utilizada também 

para obter informações sobre a umidade do solo, no entanto, pode sofrer 

pertubações se ocorrerem chuvas um pouco antes da cena ser imageada pelo 

satélite.  

Banda 6 (infravermelho termal) 

Esta banda pode ser utilizada para mapeamento de estresse térmico em 

plantas, estudos de propriedade termal dos solos, mapeamento da temperatura 



de superfície de águas ocêanicas superficiais, informações importantes para 

pesca e clima. Pode ser utilizada para estudos de ilhas urbanas. 

Banda 7 (infravermelho médio) 

Esta banda apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, servindo para 

estudos nas áreas de geologia, solos e geomorfologia. Utilizada também para 

identificação de minerais e detecção de umidade no solo e na vegetação. 

Bandas 2, 3 e 4 (azul, verde e vermelho) 

Com a banda 4 (infravermelho próximo) os limites entre o solo e a água são 

mais definidos que a combinação 1, 2, 3. Os corpos d'água com sedimentos em 

suspensão aparecem em tonalidade azul clara e os com pouco sedimentos em 

suspensão, em azul escuro. As áreas urbanas e o solo exposto aparecem em 

tonalidades de azul. A banda 4 (filtro vermelho) é bastante sensível à clorofila, 

permitindo que se observem variações da vegetação, que aparecem em 

tonalidades de vermelho. 

Bandas 3, 4 e 5 (azul, verde e vermelho) 

Esta combinação com duas bandas no infravermelho do espectro 

eletromagnético mostra uma maior diferenciação entre solo e água do que as 

combinações anteriores. A vegetação é mostrada em diversas tonalidades de 

verde e rosa, que variam em função do tipo e das condições da vegetação. As 

áreas urbanas e o solo exposto são apresentados em tons rosados. A água, 

dependendo da quantidade de sedimentos em suspensão, aparece em preto. 

Bandas 3, 5 e 4 (azul, verde e vermelho) 

Esta combinação, com uma banda no visível e duas no infravermelho, utiliza as 

mesmas bandas da combinação 3, 4 e 5, porém associadas a cores diferentes, 

permitindo uma diferenciação da vegetação em tons marrons, verdes e 

amarelos. As áreas urbanas e os solos expostos são mostrados em tonalidades 

de azul claro, enquanto as áreas alagadas e a água aparecem em tons azuis 

escuros. 
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