
LANDSAT-7: 
Preenchimento de gaps presentes nas imagens

Landsat-7 (Gap Fill) 



ENVI 4.8: Correção de Gap Fill em Imagens Landsat-7 SLC-OFF 

Corrigir o problema dos espaços vazios nas imagens da plataforma  Landsat-7 é uma necessidade, pois esse  problema no

corretor  SLC causou  uma  perda  de  22% de  dados  em qualquer  cena  Landsat-7 coletada  a  partir  de  maior  de  2003,

comprometendo seriamente a missão do satélite. O Landsat-7 ainda está operacional, porém suas cenas continuam com gaps.

Segue um exemplo abaixo:

Hoje vamos publicar um tutorial do  ENVI com um algoritmo que corrige esse problema. O tutorial é uma adaptação do

material que encontrei na comunidade dos usuários ENVI: o algoritmo landsat_gapfill. Funciona perfeitamente. 

Para obter maiores informações sobre os produtos Landsat, consulte o site oficial do projeto:

• http://landsat.usgs.gov/index.php  

Tutorial de Instalação do algoritmo landsat_gapfill

1 – Acesse o fórum Exelis Visual Information Code Contribution Library. 

http://www.exelisvis.com/language/en-US/UserCommunity/CodeLibrary.aspx

2 – Na caixa  Search, digite “gap fill” (sem aspas). O campo  read article contém instruções para utilização do programa.

Clique no campo Download para baixar o arquivo landsat_gapfill.sav para o seu computador.

Ou baixe do Dropbox:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/149563251/2013_pd/06_envi_gapfill/landsat_gapfill.sav

3 – Acesse o local de instalação padrão para rotinas no ENVI. No Windows Seven 32 bits, o caminho é este:

C:\Program Files\ITT\IDL\IDL80\products\envi48\save_add

Observação: o programa landsat_gapfill funciona a partir da versão 4.6 do ENVI.
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Imagem Landsat-7 padrão
coletada em 2003
(SLC habilitado)

Imagem Landsat-7 com gaps
coletada em 2008
(SLC Desabilitado)



4 – Cole o programa landsat_gapfill.sav  na pasta save_add:

5 – Execute o ENVI. Na janela principal do programa, acesse o menu File – Preferences para ajustar algumas configurações

do programa.

6 – Acesse a guia Default Directories. Indique o local onde você armazenou a rotina  landsat_gapfill.sav:

7 – Confirme as modificações no arquivo de configuração do ENVI e encerre o aplicativo:

Execute novamente o programa ENVI. A partir de agora, o algoritmo landsat_gapfill.sav pode ser acessado através do menu

Basic Tools – Preprocessing – Data-Specific Utilities – Landsat TM – Landsat Gapfill:
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Metodologia de Correção Determinada pela USGS

Você vai  precisar  de  duas  ou mais  imagens  Landsat-7 para preencher  os  gaps no  ENVI.  Para executar  corretamente  o

preenchimento dos gaps, o site  USGS recomenda a seguinte metodologia: usar imagens  SLC-Off recentes (sem nuvens) na

correção e utilizar como referência cenas Landsat-7 SLC-On que antecedem o mês de maio de 2003. Entre duas cenas com

diferentes resoluções temporais, cada faixa escura distribuída nas imagens com gaps não está estritamente alinhada na mesma

posição da cena seguinte (há uma variação de imagem para imagem). Logo, é possível realizar o  gap fill  com duas ou mais

cenas Landsat-7 com datas mais próximas.

Abaixo temos duas cenas Landsat-7 com gaps coletadas diretamente do Glovis. As imagens Landsat-7 fazem parte da coleção

ETM+ L1T, projeção  UTM,  Datum WGS 1984,  Fuso 24 N, Path/Row 217/076.  A cena da esquerda (Display #1)  foi

coletada em 04 de junho de 2012, portanto, é a cena mais recente. Esta é a cena que pretendo utilizar no meu trabalho. A cena

da direita foi coletada em 29 de fevereiro de 2012, um pequeno intervalo da cena anterior. Realizei um link geográfico entre as

duas imagens e posicionei o cursor num ponto comum. Nas janelas Zoom #1 e Zoom #2, perceba que a faixa com gaps sofreu

uma pequena variação na sua posição:

Há variação na radiometria das duas cenas, mas não se preocupe. A rotina landsat_gapfill possui parâmetros para realizar uma

Correspondência de Histograma (Histogram Matching) durante o processo. 
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Correção de Imagens Landsat SLC-Off através do Programa landsat_gapfill

Com o ENVI aberto, carregue a primeira banda. Execute o programa landsat_gapfill:

Basic Tools – Preprocessing – Data-Specific Utilities – Landsat TM – Landsat Gapfill

No tutorial, vou corrigir os gaps das Bandas 5, 4 e 3 apenas. Vamos iniciar o processamento pela Banda 5:

• Selecione o método Two Band Gap Fill (Local Histogram Matching):

• Clique no botão Choose e selecione o nome de saída para a nova banda 5 (filled = preenchido(a)):

Surgirá na sequência a janela Select Input Files. Siga os passos abaixo:

• Selecione a resolução espacial (30m);

• Clique na primeira opção  Browse e selecione a  Banda 5 da imagem que será preenchida (nesse caso, é a imagem

mais recente que foi definida como raster de trabalho, de 06 de junho de 2012):

• De volta à janela  Select Input Files, clique na segunda opção Browse Selecione a Banda 5 da cena que irá preencher

os vazios da cena recente (esta é a Banda 5 cena mais antiga, pode ser um raster anterior ao período de maio de 2003

ou mesmo uma cena com gaps). No tutorial, utilizamos a cena de 29 de fevereiro de 2012 para preencher os vazios da

cena coletada em 04 de junho do mesmo ano:

Após a configuração das cenas, clique no botão OK e aguarde o término do processo:
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Resultado Parcial

Cena Landsat-7, Banda 5, com correção/preenchimento de gaps:

Repita  o procedimento  acima para as  Bandas 4 e  3.  Após o  processamento de todas as bandas,  você pode aplicar  uma

composição colorida RGB 5-4-3 e verificar os resultados. Repetindo os passos acima na faixa pancromática, você tem acesso a

resolução espacial de 15 metros. Seus trabalhos agora pode ter um nível de detalhamento superior em áreas estratégicas.
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Resultado Final

Cena Landsat-7, Composição Colorida RGB 5-4-3, com correção/preenchimento de gaps:

Você deve encontrar algumas falhas nas bordas da imagem, mas felizmente as imagens Landsat-7 possuem um boa área de

sobreposição. A borda colorida pode ser extraída através de um subset.

Dúvidas e sugestões podem enviadas para o e-mail contato@processamentodigital.com.br

Processamento Digital – Geotecnologias e Software Livre | www.processamentodigital.com.br | Por Jorge Santos | 03 de junho de 2013 7


