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RESUMO 

A bacia do rio Grande, inserida no Oeste da Bahia, vem passando por intensas transformações 

na paisagem, decorrentes principalmente das atividades relacionadas com o agronegócio. As 

queimadas, sobretudo no período seco, tornaram-se mais intensas e frequentes. O objetivo 

deste estudo foi detectar áreas queimadas na bacia do Rio Grande – BA com base na análise 

de séries temporais de dez anos (2005-2014) do sensor Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS). Os seguintes produtos do MODIS foram considerados: MOD13Q1 

- índice de vegetação realçado (EVI); MOD09A1 – bandas 6 e 7; MOD09Q1 – banda 2; e 

MCD45A1 – burndate (cicatrizes de área queimada) e ba pixel qa (índice de confiabilidade). Os 

dados do MOD09A1 e MOD09Q1 foram utilizados para derivar o índice de água da superfície 

da Terra (LSWI) e a razão de queimada normalizada (NBR). As séries temporais foram 

processadas por meio de três redes neurais artificiais (RNAs), compostas por quatro etapas 

principais: coleta de dados, arquitetura da rede, treinamento da rede e utilização da rede. Para 

a coleta de dados, criou-se um Graphical User Interface (GUI) em que o usuário pode arbitrar 

diversos parâmetros para os dados de entrada. A arquitetura e o treinamento da rede foram 

realizados no ambiente do MATLAB, através da extensão Neural Network Start. A acurácia do 

mapeamento foi analisada a partir de interpretação de imagens dos satélites TM/Landsat-5, 

OLI/Landsat-8 e LISS3/ResourceSat-1 e por meio da matriz de confusão, exatidão global e 

índice Tau (). Os melhores resultados foram encontrados no processamento da terceira rede, 

que envolveu duas arquiteturas com dados de entrada distintos: EVI, banda 2, burndate e ba 

pixel qa; e EVI, LSWI, NBR, burndate e ba pixel qa. No período considerado, foi encontrada 

uma média de 2.490 km
2
 de áreas queimadas por ano. Os anos de 2009 e 2012 apresentaram, 

respectivamente, a menor e a maior ocorrência de áreas queimadas. Dentre os 17 municípios, 

que fazem parte da bacia do rio Grande, Formosa do Rio Preto e São Desidério foram os mais 

atingidos pelas queimadas. O primeiro treinamento da terceira rede apresentou valores médios 

de erros de omissão de 11,5%, erros de comissão de 10,0%, exatidão global de 69% e índice  

de 0,7. O segundo treinamento da terceira rede apresentou valores médios de erros de 

omissão de 9,4%, erros de comissão de 9,2%, exatidão global de 78,5% e coeficiente  de 0,8. 

A extensão das queimadas foi um fator importante no treinamento da rede, uma vez que as 

áreas queimadas mais extensas são identificadas pela rede sem dificuldade. Algumas áreas 

classificadas erroneamente pela RNA como cicatrizes de queimadas podem estar associadas 

com acúmulo de cinzas de grandes queimadas nas suas proximidades. Esse estudo permitiu 

demonstrar a eficiência das RNAs envolvendo diferentes dados do sensor MODIS para 

identificação de áreas queimadas. Recomenda-se a continuidade da pesquisa para outras 

áreas do Cerrado, sobretudo, naquelas onde a expansão agrícola é proeminente. 

 

Palavras-chave: Oeste da Bahia, sensoriamento remoto, assinaturas temporais, cicatrizes de 

queimadas, Rede Neural Artificial. 
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ABSTRACT 

The rio Grande basin, located in the western of Bahia, has undergone intense transformations 

in the landscape, mainly due to the activities related to agribusiness. Burning activities, 

especially in the dry season, became more intense and frequent. The objective of this study 

was to detect burned areas  in the rio Grande - BA basin based on the 10-year time series 

analysis (2005-2014) of the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor. 

The following MODIS products were considered: MOD13Q1 - enhanced vegetation index (EVI); 

MOD09A1 - bands 6 and 7; MOD09Q1 - band 2; and MCD45A1 - burndate (burned area scars) 

and ba pixel qa (reliability index). The data of MOD09A1 and MOD09Q1 were used to derive 

the land surface water index (LSWI) and the normalized burn ratio (NBR). The time series were 

processed through three artificial neural networks (RNAs), composed of four main steps: data 

collection, network architecture, network training and network utilization. For data collection, a 

Graphical User Interface (GUI) was created in which the user can arbitrate several parameters 

for the input data. Network architecture and training were performed in the MATLAB 

environment through the Neural Network Start extension. The accuracy of the mapping was 

analyzed using TM/Landsat-5, OLI/Landsat-8 and LISS3/ResourceSat-1 satellites images and 

through the confusion matrix, global accuracy and Tau () index. The best results were found for 

the third network processing, which involved two architectures with different input data: EVI, 

band 2, burndate and ba pixel qa; and EVI, LSWI, NBR, burndate and ba pixel qa. During the 

period considered, we found an average of 2,490 km
2
 of burned areas per year. The lowest and 

the highest occurrence of burned areas were found for the years 2009 and 2012, respectively. 

Among the 17 municipalities covered by the rio Grande basin, Formosa do Rio Preto and São 

Desidério were the most affected by the fires. The first training of the third network presented 

mean values of omission errors of 11.5%, commission errors of 10.0%, global accuracy of 69% 

and  index of 0.7. The second training of the third network presented average values of 

omission errors of 9.4%, commission errors of 9.2%, global accuracy of 78.5% and  index of 

0.8. The extent of fires was an important factor in network training, since large burned areas are 

identified by the network without difficulty. Some areas erroneously classified by RNA as burn 

scars may be associated with accumulation of large-burn ash in their surroundings. This study 

allowed to demonstrate the efficiency of RNAs involving different MODIS sensor data to identify 

burned areas. It is recommended the continuity of the research to other areas of the Cerrado, 

especially in those where agricultural expansion is prominent. 

 

Keywords: western of Bahia, remote sensing, spectral signatures, burn scars, Artificial Neural 

Network. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão, além de ser o 

segundo mais degradado. No entanto, recebe pouca atenção, no sentido da 

conservação e preservação ambiental, comparado principalmente à Amazônia. Pelo 

avançado grau de degradação em que se encontra e alto grau de endemismo de suas 

espécies, o Cerrado foi incluído na lista dos hotspots mundiais para conservação da 

biodiversidade (MYERS et al., 2000; MMA, 2002; CI, 2003; PEREIRA Jr., 2003; 

FERNANDES e PESSÔA, 2011). A falta de planejamento para a exploração dos 

recursos naturais do Cerrado acarretou índices alarmantes de degradação ambiental. 

Exemplos dessa situação são encontrados no oeste do estado da Bahia, região do 

Cerrado que, desde sua ocupação, tem passado por mudanças causadas 

principalmente pela inserção da agricultura mecanizada, incompatível com as 

características ambientais da área que requer a devida atenção para o uso 

sustentável. 

Desde o século passado, o fator antrópico tem causado modificações intensas na 

paisagem do Cerrado, com a abertura de áreas para produção agropecuária, produção 

de carvão vegetal, retirada seletiva de madeira, construção de cidades e estradas e 

uso frequente do fogo (ALHO e MARTINS, 1995). A predominância de uma topografia 

plana e o regime de chuva bem marcado contribuem para a transformação do Cerrado 

em celeiro agrícola (FELIPPE e SOUZA, 2006). Atualmente, as principais ameaças à 

biodiversidade no Cerrado estão centradas na expansão da agricultura e da pecuária, 

que têm sido efetivadas, em geral, mediante a conversão de áreas de Cerrado em 

áreas de agropecuária (CUNHA et al., 2008). 

Apesar das modernas técnicas na agropecuária, ainda é mantida a antiga prática 

do uso do fogo, com o intuito de abrir novas áreas para pastagens e agricultura 

(COUTINHO, 2000). A elevada periodicidade e incidência das queimadas provocam 

impactos ambientais desastrosos, como o comprometimento da qualidade do ar, perda 

de nutrientes do solo, redução de matéria orgânica, supressão da vegetação nativa, 

além de favorecer os processos erosivos. 

O Oeste da Bahia vem sofrendo com as grandes e recorrentes queimadas. A 

ocupação das áreas mais aplainadas do Chapadão Ocidental do São Francisco, 

associada às técnicas e manejo da agricultura mecanizada, contribui para o aumento 

de queimadas em áreas de vegetação nativa. O período mais seco no local 

corresponde aos meses de julho a novembro, assim a vegetação que se encontra 

hidricamente estressada torna-se fonte de ignição e dispersão do fogo. Os meses 
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onde há maior incidência de queimadas na região são setembro e outubro. Segundo 

dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos (CPTEC), apenas para o 

mês de outubro de 2008, detectaram-se 1.713 focos de calor por meio de análise do 

sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo da 

plataforma Terra. Outro dado alarmante detectado pelo CPTEC deu-se no ano de 

2012, quando foram identificados 5.548 focos de calor na bacia do rio Grande. Desse 

total, 1.819 foram detectados apenas no mês de outubro, o que representou 33% da 

área queimada na região. 

As queimadas recorrentes levam à supressão do Cerrado, acarretando em danos 

ambientais bem maiores. No período entre 2008 e 2009, o Programa de 

Monitoramento de Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélites (PMDBBS) do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) identificou que, entre os cinco municípios que 

mais desmataram o Cerrado, quatro deles estavam no Oeste da Bahia: Formosa do 

Rio Preto, Jaborandi, Correntina e São Desidério, ocupando, respectivamente, 

primeiro, terceiro, quarto e quinto lugares no ranking nacional do desmatamento no 

Cerrado (MMA, 2011). 

Apesar das constantes queimadas no Oeste da Bahia, ainda são poucos os 

estudos sobre esse tema na região. Medidas do governo estadual começaram a surgir 

com mais eficácia em 2009. O Decreto Estadual 11.559/09 instituiu o Comitê Estadual 

de Preservação e Combate aos Incêndios Florestais com o objetivo de combater e 

prevenir incêndios na Chapada Diamantina e Oeste da Bahia. Para isso, o governo 

conduz o Programa Bahia sem Fogo - executado pelo Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (INEMA), a fim de monitorar e combater os focos de incêndio 

(SEMA, 2014). 

A despeito das políticas governamentais que visam minimizar os danos ambientais 

causados pelo fogo no Oeste da Bahia, tais problemas ainda precisam de maior 

aprofundamento e investigação. Os dados biofísicos se fazem necessários, pois 

possibilitam compreender mais profundamente a dinâmica do fogo na área de estudo, 

além de contribuir para a minimização do problema. Nesse sentido, o presente 

trabalho visa compreender a dinâmica do fogo na bacia do rio Grande através de uma 

análise espectro-temporal, por meio de redes neurais, para identificar e mapear as 

queimadas na área de estudo. Para tanto, serão utilizados dados de sensoriamento 

remoto a partir das séries temporais e técnicas do processamento digital de imagens, 

as quais se mostram como importantes ferramentas para detectar, de forma rápida, as 

mudanças do meio natural, associadas aos trabalhos de verificação de campo, bem 

como às fontes primárias e secundárias. Tal compreensão propiciará contribuições ao 

monitoramento e planejamento relacionados aos incêndios na região. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

Detectar áreas queimadas, em séries temporais do sensor MODIS, da bacia do rio 

Grande – BA, por meio de uso de redes neurais. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Desenvolver uma rede neural artificial para identificar cicatrizes de 

queimadas a partir dos índices espectrais derivado do sensor MODIS; e 

 Identificar, mensurar e analisar a recorrência de cicatrizes de 

queimadas em um período de dez anos (2005-2014). 
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CAPÍTULO 2 

ÁREA DE ESTUDO 

2.1. Aspectos iniciais 

A área de estudo compreende a bacia do rio Grande (Figura 2.1), localizada no 

oeste do estado da Bahia, entre as latitudes 10º50' e 13º00' sul e as longitudes 45º25' 

e 45º30' oeste (ANDRADE et al., 2002). Segundo Alves (2011), esta bacia 

compreende uma área de 76.089 km², representando 12% da bacia do São Francisco, 

na qual está inserida. Segundo Tomasoni (2012), o Cerrado se caracteriza como um 

sistema fundamental na dinâmica da paisagem do Brasil, uma vez que contém um 

aporte hídrico evidente nas principais bacias do país e também possui o papel de 

manter a biodiversidade entre os biomas brasileiros. 

O rio Grande é o último afluente de grande porte e regime do rio São Francisco - 

localizando-se em sua margem esquerda. Em épocas de chuva, concentradas 

próximas à cabeceira dos rios - onde a umidade é maior - ocorre a agricultura de 

sequeiro (oeste da bacia); já em uma zona intermediária, ocorre um Cerrado ainda 

bem preservado e, no leste da bacia, a agricultura é retomada, principalmente com 

irrigação por pivô-central. A instalação da agricultura irrigada na região é possível pela 

grande abundância de canais fluviais que apresentam vazão praticamente homogênea 

durante todo o ano, além de contar com presença de água subterrânea em 

abundância (ANDRADE et al., 2002). 

A área de estudo é constituída por 17 municípios, sendo 11 deles inseridos 

totalmente na região de estudo: Angical, Barreiras, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, 

Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, 

Santa Rita de Cássia e Wanderley; quatro municípios possuem mais de 60% de seu 

território na área da bacia: Baianópolis, Buritirama, São Desidério e Tabocas do Brejo 

Velho; e um município possui entre 40-60% de seu território inserido na bacia: Barra; e 

Muquém do São Francisco, que possui menos de 40% de seu território na área de 

estudo (INEMA, 2008). 
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Figura 2.1 - Localização da área de estudo na bacia do São Francisco, ilustrada com 

composição colorida R5G4B3 das imagens do satélite TM/Landsat-5. 

 

 

2.2. Ocupação do Oeste da Bahia 

Até meados da década de 1980, o Oeste da Bahia era conhecido como Além São 

Francisco, devido à falta de expressão econômica e isolamento da região com a 

capital estadual e os demais centros nacionais (SANTOS FILHO e RIOS FILHO, 

2008). Segundo os autores supracitados, a população que habitava o Oeste da Bahia 

nessa década era, basicamente, formada por sertanejos que viviam da pecuária 

extensiva e da agricultura de subsistência, extraindo do Cerrado apenas o necessário 

para sobreviver, ou seja, adaptavam-se às condições naturais da região. 

A modernização do Oeste da Bahia e, consequentemente, a expansão da fronteira 

agrícola pelo oeste, desencadeou ações públicas federais e estaduais que 

contribuíram para que este espaço se transformasse em um novo território. Uma das 

primeiras ações do governo federal, com o objetivo de inserir a região aos interesses 

do capital estrangeiro, foi construir, em Barreiras, o aeroporto internacional durante o 

período de 1942-1949 (VIEIRA, 2007). Outra obra de infraestrutura que tinha o 

objetivo de ligar o Oeste da Bahia à capital federal foi à construção de rodovias 

federais, como apontado por Haesbaert (1996). 
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Essas obras de infraestrutura tornaram a região atrativa, incentivando diversos 

investidores como os japoneses que, juntamente com o governo federal, 

implementaram o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira (PRODECER-II) na região 

do Oeste da Bahia, nos anos de 1985-1993. O projeto objetivava a criação de 

fazendas de grande porte, com elevados suportes empresariais (financiamento para 

custeio da produção) aos agricultores, a fim de utilizarem tecnologias de ponta para o 

desenvolvimento agropastoril (COSTA e MONDARDO, 2013). 

Os investimentos na região atraíram um fluxo intenso de migrantes – década de 

1970 – principalmente da região Sul, em que aproveitaram as vantagens naturais da 

região para o estabelecimento de lavouras para fins comerciais e processamento 

industrial, que serviram para a implantação e consolidação de diversas agroindústrias 

e expansão da fronteira agrícola (HAESBAERT, 1995; SANTOS FILHO e RIOS 

FILHO, 2008). O segundo grande fluxo migratório é do próprio estado, especialmente 

da cidade de Irecê, que vendo nas novas terras um lugar de oportunidades, fixaram-se 

por lá em busca de melhores condições de vida (SANTOS FILHO e RIOS FILHO, 

2008). 

Segundo Sano et al. (2011), o programa PRODECER apresentou vantagens como 

o impulso à agricultura, principalmente pela implementação de um modelo agrícola 

que proporcionou mais de uma colheita por ano, que foi viabilizada pelo conhecimento 

e adaptação das condições climáticas e edáficas da região. Foi a partir desse 

programa também que foi adotado o uso do maquinário agrícola moderno, grande uso 

de fertilizantes e o modelo de irrigação para as culturas. Os autores apontaram ainda 

os aspectos negativos do programa, como a dependência exagerada da agricultura 

local aos interesses das grandes empresas que comercializam os insumos agrícolas, a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas, além da acentuação das 

desigualdades econômicas e sociais entre as pessoas e municípios na região, o que 

acabou por contribuir com a formação de novos segmentos sociais na região. 

A chegada desses migrantes, bem como de empresas com tradição agrícola 

diferenciada, levou o governo estadual a repensar sua forma de atuar na região, 

criando, na década de 1980, o Programa de Ocupação Econômica do Oeste - 

Programa Básico. Este programa buscava dar suporte à região para o seu 

desenvolvimento, uma vez que a ocupação da área dava seus primeiros passos e o 

território ainda era um imenso vazio, assim seriam necessários, por meio de políticas 

governamentais, mecanismos e instrumentos que apoiassem os verdadeiros 

empresários daquelas terras (SANTOS, 2008). 

 As décadas de 1980 e 1990 foram os palcos das mais intensas transformações 

sócio-espaciais no Oeste da Bahia. O avanço da fronteira agrícola, baseado em um 
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novo modelo rural e na agricultura produtivista, colaborou de forma significativa com a 

devastação do Cerrado (SAMPAIO, 2012). A rápida supressão do Cerrado, associada 

a práticas como o manejo das queimadas, tanto para limpeza de áreas para novas 

culturas, quanto para rebrota da vegetação, que servirá de alimento para os rebanhos, 

muda todo um ecossistema. A recorrência dessas atividades causa impactos ao meio 

natural que vão desde a contaminação de rios e córregos até a doenças respiratórias 

no ser humano. Por ser um território bastante amplo e com um crescimento muito 

acelerado, as atividades nessa região merecem maior cuidado para que se possa 

fazer um uso mais controlado e responsável dos remanescentes de cerrados. 

 

2.3. Geologia 

A bacia do rio Grande apresenta uma hierarquia formada por Grupo, Subgrupo, 

Formação, Complexo e Corpo. No entanto, a litologia presente é generalizada (Figura 

2.2). Na área de estudo, predominam rochas do tipo sedimentares, com texturas, 

cores, idades e ambientes de formação variados. No entanto, há a ocorrência de 

rochas ígneas e metamórficas que afloram em superfícies mais dissecadas ao norte 

da bacia. Nas superfícies de cimeira, as rochas sedimentares são as que recobrem a 

maior parte das áreas (ALVES, 2011). 

O Grupo Urucuia está localizado na porção oeste da área de estudo, no Chapadão 

Ocidental do rio São Francisco, onde ocorre a grande maioria das culturas de grãos, 

cultivadas por meio da agricultura mecanizada. Esse Grupo é formado por rochas do 

tipo sedimentar dos tipos arenito conglomerático e pelítico. Ainda segundo Alves 

(2011), as rochas sedimentares que recobrem o Grupo Urucuia foram formadas na era 

Mesozóica, através da deposição de sedimentos. De acordo com Campos e Dardenne 

(1997), ainda dentro desse Grupo, têm-se duas unidades denominadas de Formação 

Posse, constituído de uma unidade basal, e Formações Serra e Araras. Tais 

formações foram depositadas pela ação dos leques aluviais associadas à 

sedimentação fluvial nas planícies e ação dos ventos. 

A segunda maior unidade presente na área de estudo são as coberturas detrito-

lateríticas ferruginosas, compostas por rochas sedimentares e ígneas, contendo 

litologia do tipo aglomerado, laterita, depósitos de areia, argila e silte. Essa unidade 

está presente nas porções central e leste. Algumas manchas também podem ser 

vistas na porção norte dos municípios de Santa Rita de Cássia e Buritirama. 

Além dessas unidades geológicas, a bacia do rio Grande abriga ainda a Formação 

Canabravinha - formada por metamarga, metadiamicitito, metasiltito, quartzito 

feldspático e xisto (rochas metamórficas); Complexo Cristalândia do Piauí - formado 
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por ortognaisse e augen gnaisse (rochas metamórficas); Depósitos aluvionares - 

formado por depósitos de areia, cascalho, silte e argila (rochas sedimentares); Corpo 

Granitóide Mansidão - formado por metagranito e metatonalito (rochas metamórficas); 

Subgrupo Paraopeba - formado por calcarenito, arcóseo, dolomito, siltito, folhelho, 

argilito, ritmito e marga; Formação Riachão das Neves - formada por metarcóseo, 

metasiltito, metarenito feldspático e mármore (rochas metamórficas); Grupo Rio Preto - 

formado por xisto, filito, metaconglomerado (rochas metamórficas); Formação São 

Desidério - formado por metasiltito, mármore e metamarga (rochas metamórficas); 

Formação Serra da Mamona - formado por metasiltito, ardósia, metarenito, mármore e 

metamarga (rochas metamórficas); Formação Sítio Novo - formado por quartzito 

feldspático, metaconglomerado e filito (rochas metamórficas). 

 A área de estudo foi caracterizada através do mapa da Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), na escala de 1:1.000.000. 
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Figura 2.2 – Mapa litológico da bacia do rio Grande. Fonte: Brasil (2003). 

 

 

2.4. Geomorfologia 

De acordo com a base cartográfica (escala de 1:1.000.000) da Superintendência 

de Recursos Hídricos (SRH, 2003), baseada no projeto RADAMBRASIL, a 

caracterização geomorfológica para a área de estudo conta com as unidades dos 

Patamares Estruturais, Pedimentos Funcionais ou Retocados por Drenagem 

Incipiente, Pediplano Sertanejo, Plano Subestrutural dos Gerais, Região de 
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Acumulação e Serras setentrionais da Serra Geral do Espinhaço (Figura 2.3). A 

unidade geomorfológica mais evidente na bacia são os Planos Subestruturais dos 

Gerais. Estes estão localizados na porção oeste da área - região do Chapadão 

Ocidental do São Francisco - e é caracterizado por um relevo aplainado, sustentados 

por arenitos cretáceos da Formação Urucuia e do Grupo São Francisco e capeados 

por materiais dendríticos e solos lateríticos e patamares marginais em sedimentos 

calcíferos do grupo Bambuí (BRASIL, 1982). 

As demais unidades também foram classificadas por Brasil (1982). Os Patamares 

Estruturais são formados por colinas, forma de meia laranja, monoclinal, meseta, 

feições convexas ou tabulares separados por vales chatos ou agudos, formando uma 

drenagem dendrítica. Os Pedimentos Funcionais ou Retocados por Drenagem 

Incipiente e o Pediplano Sertanejo são caracterizados por depressões periféricas e 

interplanálticas. A Região de Acumulação é caracterizada pela presença de uma 

planície resultante do trabalho eólico sobre o material arenoso de origens diversas. As 

Serras Setentrionais da Serra Geral do Espinhaço caracterizam-se por feições 

geralmente convexas ou convexo-côncavas, separadas por vales chatos ou agudos, 

formando assim, uma drenagem dendrítica ou ramificada. 

Segundo Almeida-Abreu e Renger (2002), a Serra do Espinhaço teve sua origem 

através de atividades tectônicas no final do Mesoproterozóico. Ela alonga-se na 

direção N/S por cerca de 1.200 km e, na sua face leste da bacia do rio Grande (baixo 

curso), afloram dois prolongamentos paralelos, que são representados pela serra do 

Boqueirão - municípios de Mansidão e Wanderley - e a serra do Estreito, que cruza os 

municípios de Buritirama e Barra (ALVES, 2011). 
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Figura 2.3 – Mapa geomorfológico da bacia do rio Grande. Fonte: BRASIL (1982). 
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2.5. Solos 

Em relação aos aspectos pedológicos, o tipo de solo predominante na área é o 

Latossolo Vermelho-Amarelo. Esse tipo de solo é típico de regiões equatoriais e 

tropicais, distribuídos, normalmente, em relevos planos e suavemente ondulados, 

podendo ocorrer em áreas mais acidentadas, incluindo o relevo montanhoso. São 

solos em avançado estágio de intemperização, bem evoluídos, variando de fortemente 

a bem drenados, e muito profundos, com horizontes A, B, C com pouca diferenciação 

de subhorizontes e transições difusas ou graduais (EMBRAPA, 2006).  

Outro tipo de solo evidente na bacia do rio Grande são os Neossolos 

Quartzarênicos, flúvicos e litólicos. Esse último se encontra nas regiões das serras, o 

Quartzarênico em regiões mais aplainadas e o Flúvico em áreas mais próximas aos 

canais de drenagem. Os Neossolos são constituídos por material mineral ou orgânico, 

pouco espesso, apresentando predomínio de características de seu material de 

origem. Podem apresentar alta (eutróficos) ou baixa (distróficos) saturação por bases, 

acidez e altos teores de alumínio e de sódio que podem variar de rasos a profundos e 

de baixa a alta permeabilidade (EMBRAPA, 2006). 

Podem ser encontrados ainda na área de estudo, Argissolo Vermelho-Amarelo, 

Cambissolo Háplico (eutrófico e distrófico), Gleissolo Háplico, Latosso Vermelho 

(eutrófico), Luvissolo Crômico e Vertissolos (Figura 2.4). A base cartográfica utilizada 

para a caracterização dos solos foi a elaborada pelo projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 

1982) na escala de 1:1.000.000, o que não permite uma classificação mais detalhada 

dos aspectos pedológicos da bacia do rio Grande. 
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Figura 2.4 – Mapa de solos da bacia do rio Grande. Fonte: BRASIL (1982). 

 

 

2.6. Clima 

Segundo Köppen (1948), o clima da área é caracterizado como Aw, em que há 

duas estações bem definidas com um inverno seco (maio a setembro) e chuvas 

torrenciais no verão (outubro a abril). De acordo com IBGE (2002), citado por Alves 

(2011), a porção leste da bacia do rio Grande, que compreende as terras baixas da 

depressão próximo ao encontro dos principais rios (rio Grande e rio Preto), apresenta 
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clima do tipo Bsh, com maior intensidade a partir da vertente leste da serra do Estreito. 

Esse tipo climático é caracterizado por um ambiente semiárido quente com um período 

de estiagem, para a área de estudo, por volta de seis a oito meses de duração. 

2.7. Hidrografia 

A hidrografia da área é bastante ampla (Figura 2.5). A bacia do rio Grande 

comporta importantes rios para a dinâmica do Oeste da Bahia. Entre estes rios, 

podem-se destacar o rio Grande, que dá nome à bacia, o rio Preto, o rio das Fêmeas, 

o rio Branco e o rio de Ondas. A grande maioria das cidades do oeste está localizada 

às margens dos rios. Essa localização estratégica advém do seu processo histórico, 

pois, em décadas passadas, como as de 1940-1960, o transporte de pessoas e outros 

materiais era feito exclusivamente pelos rios, ou seja, só se podia chegar às cidades 

do Oeste por meio do transporte fluvial. 

Segundo Borges (2014), o grande aporte hídrico da região está associado ao 

aquífero Urucuia, que abastece toda a região. Assim, os rios, mesmo em épocas de 

estiagem, não perdem muito a vazão. A autora supracitada também afirmou que o 

grande estágio de degradação dos rios decorre da retirada da mata ciliar para fins 

agrícolas, construções de barragens, uso intensivo para a irrigação e assoreamento 

das margens. 
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Figura 2.5 – Mapa da rede hidrográfica da bacia do rio Grande. Em (a), ilustração leito 

do rio Grande no município de Barra. Em (b), ilustração do encontro do rio Grande 

com o rio São Francisco no município de Barra. Fonte: SRH (2003). Fotos: P. S. 

Pinheiro. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Conceito e aspectos fitofisionômicos do Cerrado 

O termo "cerrado", na literatura, possui diversos usos e significados (FRANÇA, 

2000). Estudos de Tansley (1935), apontados por Rivera-Lombardi (2003), apontaram 

que o termo Savana foi empregado pela primeira vez para designar os "Llanos 

Arbolados da Venezuela", que se caracterizam como uma formação graminóide, em 

geral, coberta por plantas rochosas - e posteriormente implantado na África como 

Savannah pelos naturalistas espanhóis. No Brasil, a introdução da terminologia de 

"Campos Cerrados ou Vegetação Xerófila" foi feita por Warming (1973) e, mais 

recentemente, o Projeto RADAMBRASIL (1973; 1986) adotou o termo "Savana 

(Cerrado)" (RIVERA-LOMBARDI, 2003). 

Segundo estudos de Bittar (2011), quanto aos trabalhos desenvolvidos sobre as 

formas do Cerrado, destacam-se os de Eiten (1972) e Coutinho (1976), em que as 

fitofisionomias do Cerrado foram divididas e classificadas. No trabalho de Eiten (1972), 

foram apresentadas cinco formas diferentes de Cerrado: cerradão, cerrado (sentido 

restrito), campo cerrado, campo sujo e campo limpo. Coutinho (1976), como forma de 

explicar o grau de maior e menor desenvolvimento da vegetação de cada ecossistema 

do Cerrado, levou em consideração os aspectos geomorfológicos, topográficos, 

queimadas e as qualidades físicas e químicas dos solos. 

Nos conceitos mais recentes, têm-se Ribeiro e Walter (2008), os quais discutiram 

a evolução do termo Cerrado, o que levou à utilização, de forma geral, em três 

acepções técnico-científicas, tais quais, Cerrado (grafado em letra maiúscula) refere-

se ao bioma predominante no Brasil Central; cerrado (em minúscula - lato sensu) 

representa as formas savânicas e campestres do bioma; e cerrado (strictu sensu) 

corresponde a um dos tipos fitofisionômicos do bioma, representando melhor a forma.  

O Cerrado brasileiro (Figura 3.1) abrange os estados da Bahia, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo e 

Paraná, além do Distrito Federal (MMA, 2009).  
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Figura 3.1 - Localização do bioma Cerrado no Brasil. 

 

 

A vegetação natural do domínio do Cerrado apresenta fitofisionomias que 

englobam formações florestais, savânicas e campestres (PEREIRA Jr., 2003). A 

classificação fitofisionômica das formações florestais do Cerrado inclui mata ciliar, 

mata de galeria, mata seca e cerradão. Estas subdivisões englobam os tipos de 

vegetação com predominância de espécies arbóreas, com formação de dossel 

contínuo. As formações savânicas do cerrado inserem quatro tipos fitofisionômicos 

principais: Cerrado sentido restrito, Parque de cerrado, Palmeiral e Vereda. Nessa 

classificação, há predominância de árvores baixas, em pequenas elevações de terreno 

e espécies herbáceas. As fitofisionomias campestres são compostas pelo Campo 

Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre (COUTINHO, 2000; RIBEIRO e WALTER, 

2008). 

Em relação à área de estudo, o mapeamento mais atual da vegetação e uso e 

cobertura do solo para o Oeste da Bahia, bem como para todo o bioma do Cerrado, foi 

realizado pelo TerraClass Cerrado - que faz parte do Projeto de Monitoramento 

Ambiental dos Biomas Brasileiros (PMABB) - em que se utilizou, como metodologia 
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para a geração do mapa de uso e cobertura da terra, a segmentação (segmentador 

por crescimento de regiões) de 121 cenas do satélite OLI/Landsat-8, para o ano de 

2013 (MMA, 2015). A Figura 3.2 mostra o mapa de cobertura vegetal e antrópica da 

bacia do rio Grande, realizado pelo TerraClass. Para fins dessa pesquisa, a 

classificação das fitofisionomias adotada será a de Ribeiro e Walter (2008), onde é 

possível identificar um número mais abrangente de classes da vegetação. 

 

Figura 3.2 - Mapa de cobertura vegetal e uso do solo da bacia do rio Grande. Fonte: MMA 

(2015). 
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3.2. Terminologia, causas e efeitos do fogo no Cerrado 

As principais definições adotadas nesse trabalho em relação ao fogo na vegetação 

do Cerrado seguem a proposta de Rivera-Lombardi (2003), que define queimada 

como o processo de combustão da biomassa; área queimada refere-se à extensão da 

superfície afetada por queimadas identificáveis; cicatriz de queimada faz referência ao 

comportamento espectral das áreas queimadas após o fogo ter consumido o material 

combustível total ou parcialmente; fogo ativo refere-se o fogo ardendo no momento da 

passagem do satélite. A recorrência de queimadas refere-se aos intervalos de retorno 

do fogo em uma mesma área. Similarmente, o termo permanência de queimadas faz 

referência ao tempo transcorrido entre o surgimento da cicatriz deixada pelo fogo e o 

seu desaparecimento resultante do processo de rebrota da vegetação (HEINSELMAN, 

1981) ou até mesmo a transformação em outra atividade econômica. 

Desde a dominação do fogo, em tempos remotos, este é visto como um 

instrumento de manejo, uma vez que este recurso era utilizado para a caça de 

animais, limpeza de áreas, cultivo, sinalização e outras funções. Com a ocupação, 

modernização e crescimento da população, o fogo não perdeu a sua função, mas o 

seu manejo sem orientação ou planejamento vem provocando queimadas severas em 

todo o território nacional (ANDERSON e POSEY, 1985). As queimadas vêm ocorrendo 

nas savanas há pelo menos 25 milhões de anos (BOND et al., 2003). Segundo estudo 

de Salgado-Labouriau et al. (1997), a presença de partículas de carvão em 

sedimentos mais antigos releva a danosa relação do fogo com o bioma Cerrado. Os 

registros mais antigos indicam que esta relação se estabeleceu muito antes da 

ocupação humana na região, assim infere-se que tais ocorrências de queimadas 

sejam naturais. No entanto, as queimadas que ocorreram no período de 10.500 a 

3.500 anos AC podem estar associadas à ocupação humana no Brasil Central, uma 

vez que há muitos indícios da passagem do homem pela região supracitada. 

Os cerrados brasileiros periodicamente são expostos tanto às queimadas 

acidentais quanto às intencionais (PIVELLO e COUTINHO, 1992). Conforme Oliveira 

(2008), há três condições necessárias para que ocorra a queima da vegetação: 1) 

condições meteorológicas propícias; 2) disponibilidade de combustível vegetal; e 3) 

existência de fonte de ignição, sendo a susceptibilidade ao fogo como a possibilidade 

de atendimento a estas três condições. De acordo com Gillon (1983), citado por 

Pereira Jr. (1992), as queimadas ocorrem em ambientes de clima úmido, em que há a 

produção de uma massa vegetal significativa e onde uma estação seca consegue 

transformar essa massa em material combustível, facilitando a propagação do fogo. 

Segundo Coutinho (1990), as queimadas são mais evidentes no Cerrado no 

período seco (maio a outubro), com picos de ocorrência entre agosto e setembro. 
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Ainda que em menor quantidade, as queimadas que atingem o Cerrado brasileiro 

podem ser provocadas naturalmente (COUTINHO, 2000) por meio da queda de raios, 

sendo seus efeitos mais intensos nas primeiras chuvas quando a vegetação ainda 

está seca (RAMOS-NETO e PIVELLO, 2000). O acúmulo anual de biomassa seca 

acaba por criar condições favoráveis à queima, onde as quedas de raios no início da 

estação chuvosa produzem incêndios no ecossistema (COUTINHO, 2000). Por outro 

lado, as queimadas de origem antrópicas são ocasionadas, principalmente, por 

fazendeiros para renovação de pastagens (MEDEIROS, 2002). Em comparação com 

as queimadas naturais, as queimadas causadas pelo homem costumam ser 

antecipadas para os meses de julho ou agosto, quando a maior parte dos agricultores 

queimam os restos da colheita e preparam suas terras para novos plantios, causando 

o "escape" do fogo, ou quando os pecuaristas deliberadamente queimam o pasto 

nativo para promover o rebrotamento das gramíneas dessecadas para fornecer folhas 

frescas ao gado no período seco (PIVELLO, 2008). A elevada incidência de 

queimadas prejudica tanto o ambiente como o solo do Cerrado, que acaba por perder 

seus nutrientes, ficando mais exposto e com maior vulnerabilidade à erosão 

(GOEDERT, 1985). 

A vegetação do Cerrado tem uma relação bastante estreita com o fogo. Segundo 

estudos de Simon et al. (2009), o fogo se caracteriza como um dos fatores principais 

para a evolução das espécies do cerrado. Adaptações morfológicas e fisiológicas do 

Cerrado, bem como processos ecológicos são promovidas pelo fogo, uma vez que a 

regularidade das queimadas estimulam o rebrotamento, a ciclagem dos nutrientes, 

estabelecimento de plântulas e frutificação de diversas espécies do bioma (PIVELLO e 

COUTINHO, 1982). O fogo sob as plantas do cerrado levam estas à rebrota. Como 

estratégia reprodutiva, as plantas do Cerrado afetadas pelo fogo, aumentam sua 

produção de frutos e sementes, resultando em uma floração sincronizada que ocorre 

no pós-fogo (MUNHOZ e FELFILI, 2007). Poucas semanas após a ocorrência das 

queimadas, é possível ver o verde e a produção de flores vigorosas no bioma.  

Os troncos tortuosos e a espessa camada de súber, que envolve os troncos e 

galhos, caracterizam-se como um estrato arbóreo/arbustivo interpretado como 

adaptação ao fogo, uma vez que este age como isolamento térmico, evitando que as 

altas temperaturas das labaredas atinjam os tecidos vivos mais internos do caule 

(COUTINHO, 2000). No entanto, a capacidade de rebrota pode ser prejudicada pela 

recorrência do fogo, diminuindo, desta forma, a altura do diâmetro das rebrotas e 

aumentando a taxa de mortalidade. A vegetação que consegue sobreviver atinge um 

porte arbóreo menor que o habitual, não possuindo tempo suficiente para a formação 

da casca protetora entre as anuais queimadas (MEDEIROS e MIRANDA, 2008). 
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Em geral, o tempo de recorrência de queimadas no Cerrado era estimado em três 

anos, no entanto, em estudos recentes (FRANÇA, 2000), verificou-se uma diminuição 

para um ou dois anos. Essa redução está intimamente relacionada às pressões de 

ocupação e à substituição da economia de subsistência pela economia de mercado, 

com a implantação de grandes projetos agropecuários no Cerrado. A diminuição do 

intervalo de tempo entre uma queimada e outro pode não propiciar a regeneração e 

rebrota eficiente da vegetação, assim, o fogo pode causar a limitação do tamanho da 

vegetação, bem como a redução da dispersão de sementes, além da retirada de 

nutrientes dos solos, necessários às condições de vida da vegetação nativa, 

prejudicando todo um ecossistema. 

 

3.3. O sensor MODIS: histórico e características gerais 

O sensor MODIS, segundo Soares et al. (2007), é um dos instrumentos a bordo 

das plataformas TERRA e AQUA, o qual tem o objetivo de fornecer uma série de 

observações globais da superfície terrestre, oceano e atmosfera nas regiões do visível 

e do infravermelho do espectro eletromagnético, cobrindo o planeta Terra a cada um 

ou dois dias (PIROMAL et al., 2008). O sensor MODIS foi integrado às plataformas 

TERRA e AQUA pela National Aerospace and Space Administration (NASA), por meio 

de um programa de coleta de dados ambientais em nível global, o Earth Observing 

System (EOS) (JUSTICE et al., 2002; SOARES et al., 2007). 

O primeiro sensor MODIS foi integrado à plataforma TERRA (EOS AM) - com 

órbita circular de norte para sul, tendo seu horário de passagem pela linha do Equador 

às 10h30min - em 18 de dezembro de 1999. Além do sensor MODIS, esta plataforma 

tem, a bordo, os sensores Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES), 

Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR), Advanced Spaceborne Thermal 

Emission and Reflection Radiometer (ASTER) e Measurement of Pollution in the 

Troposphere (MOPITT). O segundo sensor MODIS foi integrado à plataforma AQUA 

(EOS-PM) em 4 de maio de 2002 - o satélite AQUA possui órbita do sul ao norte, com 

passagem na linha do Equador às 13h30min. Esta plataforma conta com mais cinco 

sensores a bordo: Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS), Advanced Microwave 

Sounding Unit-A (AMSU-A), Humidity Sounder for Brazil (HSB), Advanced Microwave 

Scanning Radiometer for EOS (AMSR-E) e o CERES (SOARES et al., 2007). 

Ainda segundo os autores supracitados, o instrumento MODIS possui resolução 

radiométrica de 12 bits em 36 bandas espectrais inseridas no intervalo de 0,4 a 14,4 

μm do espectro eletromagnético. Possui resolução espacial, em duas bandas, de 250 

m; para outras cinco bandas, a resolução é de 500 m; e para as 29 bandas restantes, 
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a resolução é de 1 km. O campo de visada de 55º para cada lado da órbita de 705 km 

de altura resulta numa faixa imageada de 2.330 km (JENSEN, 2009). De acordo com 

Silva (2011), as 36 bandas do sensor são organizadas da seguinte forma: as primeiras 

19 bandas estão distribuídas na região do espectro eletromagnético localizado entre 

0,405 μm a 2,155 μm - as bandas 1-7 estão voltadas para aplicações terrestres; as 

bandas 8-16 são utilizadas para as observações oceânicas; as bandas 17-19 têm sua 

aplicabilidade voltada para as medições atmosféricas. As bandas 20-36, 

desconsiderando a banda 26 (1,36-1,39 μm), operam na parte do termal do espectro 

eletromagnético (3,66 μm a 14,385 μm), sendo utilizada em diversos campos das 

ciências naturais. O Quadro 1 traz uma síntese das especificações do sensor MODIS. 

Quadro 1. Características do sensor MODIS na Plataforma Terra. 

Bandas 
Espectrais 

Resolução 
Espectral (μm) 

Resolução 
Espacial 

(m) 

Resolução 
Temporal 

(dias) 

Área 
Imageada 

(km) 

Resolução 
Radiométrica 

(bits) 

Utilidade da 
Banda 

1 

2 

0,620 – 0,670 

0,841 – 0,876 

250 

250 

 

 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 

Classificação 

de cobertura, 

absorção por 

clorofila, 

mapeamento 

do índice de 

área foliar 

3 

4 

5 

6 

7 

0,459 -0, 479 

0,545 -0, 565 

1,230 – 1,250 

1,628 – 1,652 

2,105 – 2,155 

500 

500 

500 

500 

500 

 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 

Propriedades 

da terra 

nuvens e 

aerossóis 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0,405 – 0,420 

0,438 – 0,448 

0,483 – 0,493 

0,526 – 0,536 

0,546 – 0,556 

0,662 – 0,672 

0,673 – 0,683 

0,743 -0, 753 

0,862 – 0,877 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

 

 

 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 

Cor dos 

oceanos, 

fitoplâncton, 

biogeoquímico 

17 

18 

19 

0,890 -0,920 

0,931 – 0,941 

0,915 – 0,965 

1000 

1000 

1000 

 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 

Vapor d’água 

atmosférico 

20 

21 

22 

23 

3,660 – 3,840 

3,929 – 3,989 

3,929 – 3,989 

4,020 – 4,080 

1000 

1000 

1000 

1000 

 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 

Temperatura 

de superfície-

nuvem 

24 

25 

26 

4,433 – 4,498 

4,482 – 4,549 

1,360 – 1,390 

1000 

1000 

1000 

 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 

Temperatura 

atmosférica 

Nuvens cirrus 

27 

28 

29 

6,535 – 6,895 

7,175 – 7,475 

8,400 – 8,700 

1000 

1000 

1000 

 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 Vapor d’água 
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30 9,580 – 9,880 1000 
1 a 2 

2330 x 

5000 
12 Ozônio 

31 

32 

10,780 – 11,280 

11,770 – 12,270 

1000 

1000 
 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 

Temperaturas 

de superfície-

nuvem 

33 

34 

35 

36 

13,185 – 13,485 

13,485 – 13,785 

13,785 – 14,085 

14,085 – 14,385 

1000 

1000 

1000 

1000 

 

1 a 2 

2330 x 

5000 
12 

Altitude do 

topo das 

nuvens 

Fonte: Elaborado com base em Embrapa Monitoramento por Satélite. 

<http://www.sat.cnpm.embrapa.br/conteudo/missao_terra.php> e Jensen (2009). 

 

Segundo Borges e Sano (2014), o sensor MODIS disponibiliza, de forma gratuita, 

produtos que são denominados ready-to-use (prontos para o uso), como, por exemplo, 

produtos relacionados à temperatura de superfície, reflectância, produtividade primária 

líquida e índices de vegetação. A distribuição das 36 bandas espectrais permitiu o 

desenvolvimento de 44 produtos MODIS padrão que pesquisadores de várias áreas 

utilizam para o estudo das mudanças globais (JUSTICE et al., 2002; SOARES et al., 

2007). O Quadro 2 apresenta os principais produtos do sensor MODIS. 

Quadro 2. Principais produtos do sensor MODIS. 

MÓDULOS PRODUTOS 

Produtos relacionados à calibração 

 MOD01 

 MOD02 

 MOD03 

 Valores de radiância nível 1A 

 Valores de radiância 
calibrada e georreferenciada nível 1B 

 Conjunto de dados de 
georreferenciamento 

Produtos relacionados à Atmosfera 

 MOD04 

 MOD05 

 MOD06 

 MOD07 

 MOD08 

 MOD35 

 Produto aerossol 

 Total de água precipitável 

 Produto de nuvem 

 Perfil atmosférico 

 Grades de produtos 
atmosféricos 

 Máscara de nuvem 

Produtos relacionados ao Continente 

 MOD09 

 MOD11 

 MOD12 

 MOD13 

 MOD14 

 MOD15 

 MOD16 

 MOD17 

 MOD43 

 MOD44 

 Reflectância de superfície 

 Temperatura de superfície e 
emissividade 

 Cobertura da terra 

 Grades de índices de 
vegetação 

 Anomalias termais, fogo e 
queima de biomassa 

 Índice de área foliar e fração 
de radiação fotossinteticamente ativa 

 Evapotranspiração 

 Fotossíntese líquida e 
produtividade primária 

 Função de distribuição da 
reflectância 

 Mudança da cobertura 
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vegetal 

Produtos relacionados à Criosfera 

 MOD10 

 MOD29 

 Extensão da cobertura de 
neve 

 Extensão de gelo na 
superfície do mar 

Produtos relacionados ao Oceano 

 MOD18 

 MOD19 

 MOD20 

 MOD21 

 MOD22 

 MOD23 

 MOD24 

 MOD25 

 MOD26 

 MOD27 

 MOD28 

 MOD31 

 MOD36 

 MOD37 

 MOD39 

 Radiância normalizada 
proveniente de corpos d’água 

 Concentração de pigmentos 

 Fluorescência da clorofila 

 Concentração de pigmento de 
clorofila a 

 Radiação fotossinteticamente 
ativa 

 Concentração de partículas 
sólidas 

 Concentração de matéria 
orgânica 

 Concentração de plancto 
calcáreo 

 Coeficiente de atenuação da 
água do mar 

 Produtividade primária do 
oceano 

 Temperatura de superfície do 
mar – TSM 

 Concentração de pigmentos 
de algas vermelhas 

 Coeficiente de absorção total 

 Propriedade de aerossol 
oceânico 

 Grau de pureza de águas 
claras  

Fonte: Elaborado com base em Soares et al. (2007). 

 

Um dos produtos mais utilizados em pesquisas recentes em vários âmbitos da 

ciência é o MOD13, que agrega o índice de vegetação normalizado pela diferença 

(NDVI) e o índice de vegetação realçado (EVI). Os índices de vegetação são 

transformações lineares de bandas espectrais, geralmente nas faixas do vermelho e 

infravermelho próximo do espectro eletromagnético (EPIPHANIO, 1996). 

O NDVI foi desenvolvido por Rouse et al. (1973) e é descrito pela Eq. 3.1. 

Segundo Rosendo e Rosa (2005), o NDVI foi proposto com o intuito de produzir um 

índice de vegetação capaz de separar a vegetação verde do brilho do solo de fundo. 

 

                
          

          
                                                   (3.1) 

 

 

Onde: ρNIR = reflectância no infravermelho próximo; e ρRED = reflectância no 

vermelho. 
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O NDVI discrimina as mudanças sazonais e interanuais para o monitoramento da 

vegetação, além de reduzir os ruídos multiplicativos causados por diferenças da 

iluminação solar, sombra de nuvens, atenuações atmosféricas e variações 

topográficas, presentes em múltiplas bandas de imagens de diversas datas (JENSEN, 

2009). Ainda segundo esse autor, o NDVI apresenta sensibilidade às variações do 

substrato sob o dossel, porém, apresenta saturação para alvos com elevada 

biomassa. De acordo com Ponzoni et al. (2012), como forma de melhorar a 

capacidade de detecção em regiões que possuem maiores biomassa e densidade, 

bem como reduzir a influência do solo e da atmosfera sobre a resposta do dossel da 

vegetação, foi desenvolvido o EVI. 

O EVI (Eq. 2) é um NDVI modificado, desenvolvido a priori para ser adicionado 

aos dados do sensor MODIS, que contém um fator de ajuste para solos e dois 

coeficientes, nos quais descrevem o uso da banda do azul para correção do 

espalhamento atmosférico por aerossóis (JENSEN, 2009). 

 

 

 

Onde: ρNIR = reflectância no infravermelho próximo; ρRED = reflectância no 

vermelho; ρBLUE  = reflectância no azul; L = fator de ajuste do solo; C1 e C2 = 

coeficientes de ajuste para o efeito de aerossóis na atmosfera; G = fator de ganho; 

sendo: C1 = 6; C 2 = 7,5; L = 1; e G = 2,5. 

 

De acordo com Jiang et al. (2008), a presença da banda azul na fórmula 

matemática impossibilita a aplicação do índice para aqueles sensores que não operam 

nessa banda da região espectral. Diante disso, os autores propuseram uma 

modificação no EVI, que foi chamado de EVI2, o qual não utiliza a banda do azul. A 

supressão dessa banda é explicada pelos autores, pelo fato de que a banda do azul 

não fornece informações adicionais sobre as propriedades biofísicas da vegetação. A 

sua formulação pode ser especificada pela Eq. 3: 

 

                     
           

                  
                                                                    (3.3) 

 

 

Onde: ρNIR = reflectância no infravermelho próximo; ρRED = reflectância no 

vermelho; L = fator de ajuste do solo; C = coeficientes de ajuste para o efeito de 

         

                
          

                                  
             

                                            

                                                     (3.2) 
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aerossóis na atmosfera; e G = fator de ganho. Os valores assumidos para C, L e G 

são 2,4; 1; e 2,5, respectivamente. 

 

Conforme Huete et al. (2002), o NDVI apresenta maior sensibilidade à presença 

de clorofila e outros pigmentos da vegetação responsáveis pela absorção solar na 

banda do vermelho. Em contrapartida, o EVI se mostra mais sensível à variação na 

fisionomia da planta, estrutura e arquitetura do dossel. 

Segundo Latorre et al. (2007), os produtos do sensor MODIS passaram por 

diversas versões, nas quais são chamadas de coleções, a fim de assegurar o 

compromisso da qualidade dos mesmos. Atualmente há seis coleções, sendo a 

primeira delas referente aos níveis mais baixos de processamento, ou seja, os dados 

estão mais próximos do seu nível bruto de aquisição. Quanto maior o valor das 

coleções, melhor o nível de processamento. A coleção 3 é tida como provisória, no 

entanto, a 4 possui dados validados. A coleção 6 é a de mais alto nível de pré-

processamento. À medida que uma nova versão da coleção é disponibilizada, todos os 

dados são reprocessados a fim de que seja mantida a compatibilidade entre os dados 

anteriores e atuais. 

Segundo Borges (2014), uma das vantagens oferecidas pelas imagens MODIS é a 

disponibilidade de dados pré-processados, agilizando, desta forma, a etapa de 

processamento e análise de diversos produtos. Este fato faz com que os produtos do 

sensor se tornem convidativos para diversos usuários, uma vez que muitos destes 

atuam apenas na etapa de análise e interpretação dos dados. Outra característica 

apontada pela autora é o amplo campo de visada do sensor, que gera imagens que 

permitem fazer estudos sinópticos e contextualizados da paisagem. 

 

3.4. Séries temporais de dados de satélite 

A ferramenta do sensoriamento remoto se mostra importante na análise e 

monitoramento sistemático de mudanças ambientais ao longo de uma série histórica, 

permitindo o acompanhamento e a evolução de determinados fenômenos (ARAÚJO, 

2015). Segundo o mesmo autor, essa ferramenta, no mapeamento dos fenômenos 

geográficos, possui um papel fundamental devido à sua possibilidade de produção e 

análise de séries temporais consistentes, bem como a precisão dos dados obtidos. 

Um número relevante de estudos que utilizam as séries temporais para análise de 

dados orbitais baseia-se em curvas espectro-temporais de amostras de pixels que são 

capazes de representar o comportamento espectral de um alvo em determinado 

período (GALFORD et al., 2008). As séries temporais de imagens de satélite 
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possibilitam a construção de acervos de dados relevantes para o desenvolvimento de 

pesquisas que necessitem de uma abordagem temporal, além de não se restringir às 

imagens por si só, o processamento das imagens pode derivar produtos, como os 

índices de vegetação, que são importantes para analisar as mudanças que ocorrem na 

paisagem (BORGES, 2014). 

Estudos que utilizam as séries temporais para a caracterização do uso e ocupação 

do solo, monitoramento de culturas agrícolas e a fenologia da vegetação são os mais 

encontrados na literatura. Silva (2011), por exemplo, propôs analisar o comportamento 

fenológico das culturas agrícolas com o intuito de identificar os períodos mais 

adequados para a diferenciação das principais culturas e pastagens na bacia do médio 

e alto rio Teles Pires-MT; Scrivani et al. (2014) buscaram analisar as mudanças no uso 

da terra por meio de séries de imagens de satélite; e Couto Jr. et al. (2013) 

caracterizaram os estágios fenológicos do algodão no Cerrado através de séries 

temporais de NDVI, EVI e NDWI do sensor MODIS. 

O sensor MODIS alia a sua alta resolução temporal à elevada qualidade 

radiométrica e geométrica das imagens e à disponibilidade dos dados na forma de 

produtos pré-processados, fazendo deste uma fonte de dados apropriada para 

estudos temporais de imagens (VICTORIA et al., 2009). De acordo com Freitas et al. 

(2011), no Brasil, por meio de séries temporais do Laboratório de Sensoriamento 

Remoto Aplicado à Agricultura e Floresta (LAF), foi desenvolvido um sistema de 

consulta gratuito para os dados de EVI2 do sensor MODIS referente a todo território 

nacional. Os dados disponíveis para o sensor MODIS datam desde o ano 2000 e 

fazem parte da coleção cinco do sensor, assim é possível gerar curvas espectro-

temporais de EVI com e sem filtro para cada pixel analisado. 

A revisita do sensor a cada um ou dois dias gera uma grande quantidade de 

dados. O grande volume de dados de sensores orbitais se mostra como um aspecto 

positivo, a capacidade do ser humano em processar grandes quantidades de dados - 

como as séries temporais extraídas de imagens de satélite - pode tornar o trabalho 

moroso e muitas vezes inexequíveis. Assim, a utilização de técnicas computacionais 

que agilizam o processo de análise dos dados é imprescindível (GANGULY e 

STEINHAEUSER, 2008). 
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3.5. O Sensoriamento remoto e o monitoramento do fogo na vegetação 

Com o lançamento dos primeiros satélites operacionais de sensoriamento remoto, 

em nível mundial, a partir da década de 1970, evidenciou-se o uso de imagens orbitais 

no estudo das queimadas. Nos anos 80, a dimensão mundial de ocorrência de 

queimadas alertou a comunidade científica e a população para as possíveis 

consequências do uso indiscriminado do fogo (FRANÇA, 2000). 

A identificação e quantificação de áreas queimadas, por meio de dados orbitais, 

podem ser observadas sob duas abordagens distintas. A primeira se dá pela 

observação durante o momento em que está acontecendo às queimadas (detecção de 

fogo ativo); a segunda diz respeito às áreas onde houve queimadas, estas detectadas 

pelas marcas no terreno (cicatrizes de queimadas). No primeiro caso, os estudos 

concentram-se na região do espectro eletromagnético denominado infravermelho 

termal, já o segundo, os estudos ocorrem principalmente nas faixas do visível e do 

infravermelho próximo e de ondas curtas (PEREIRA Jr., 1992; FRANÇA, 2000; 

RIVERA-LOMBARDI, 2003). 

Em estudos iniciais sobre a detecção de queimadas ativas, Warren (1980), citado 

por Pereira Jr. (1992), apontou que esta identificação, por meio do sensoriamento 

remoto, teve início nos Estados Unidos no ano de 1962, onde houve a criação do 

primeiro programa experimental de detecção de queimadas desenvolvido por 

entidades ligadas ao setor florestal do país, tendo a duração de dez anos. Nesse 

projeto, foi possível desenvolver estudos sobre sensores imageadores biespectrais 

que operavam no infravermelho termal instalados a bordo de aeronaves. 

No Brasil, o monitoramento diário e o registro sistemático de queimadas ativas 

ocorridas no Cerrado brasileiro teve início na metade da década de 1980, através dos 

dados de satélites meteorológicos da série National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA). A partir desse sensor, foi possível quantificar a ocorrência de 

focos de fogo e localizá-los geograficamente (SETZER, 1993). Com isso, diversos 

estudos baseados em focos de fogo e fogo ativo foram desenvolvidos no Brasil. Focos 

de calor são definidos como áreas com temperaturas onde são capazes de 

sensibilizar, no momento de sua passagem, o sensor termal a bordo de um satélite, 

podendo ou não corresponder a uma queimada ou incêndio (INPE, 2011). 

A evolução do sensoriamento remoto levou a estudos mais complexos em relação 

à dinâmica ambiental. No que tange aos estudos a respeito das queimadas, estes 

passam pela identificação e mapeamento, tanto por meio visual quanto por 

classificação automática, até a implementação de algoritmos e índices específicos 

para a detecção de cicatrizes de queimadas e de fogo ativo. Van Wagtendonk et al. 

(2004), em seu estudo no Parque Nacional Yosemite, California (EUA), buscaram 
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comparar a eficiência dos dados de severidade de queimadas do sensor Airborne 

Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) com o sensor ETM+ do Landsat, 

utilizando a variação do Índice de Queimada Normalizada (dNBR). Os dois sensores 

se mostraram eficientes na discriminação das severidades de queimadas, no entanto, 

o sensor AVIRIS se mostrou mais sensível a tal evento devido à maior resolução 

espectral. Além disso, os autores apontaram que o dNBR foi capaz de produzir 

resultados úteis na quantificação da severidade das queimadas. 

Em relação aos produtos do sensor MODIS, Piromal et al. (2008) avaliaram o 

desempenho do algoritmo de detecção de fogo ativo (MOD14) no norte do estado do 

Mato Grosso, com as cicatrizes de queimadas, ou seja, buscou-se detectar os acertos 

do algoritmo quanto às queimadas que ocorreram. Os resultados adquiridos nesse 

estudo demonstraram que os focos de calor associados às cicatrizes de queimadas 

foram eficientes em 52% da área de estudo. O produto MOD14 se mostrou eficiente 

apenas nas áreas próximas ao tamanho nominal dos pixels das imagens MODIS (100 

ha), já as queimadas com áreas inferiores a esse tamanho não foram normalmente 

detectadas pelo algoritmo. Além disso, os autores relataram que os erros entre focos 

de calor e cicatrizes de queimadas estavam relacionados aos alvos com 

comportamentos espectrais semelhantes, sugerindo que estudos dessa natureza 

sejam feitos em áreas com menor ocupação humana, devido a esses problemas de 

vizinhança. 

A vegetação natural do Cerrado nas últimas décadas foi, em grande parte, 

suprimida, visando à expansão das fronteiras agrícolas (SANO et al., 2008). A fim de 

analisar melhor o processo de antropização desse bioma, faz se necessário o 

desenvolvimento e adoção de métodos efetivos de avaliação e acompanhamento 

temporal por meio de detecção de mudanças (JEPSON, 2005). 

De acordo com Yu et al. (2003), as técnicas do sensoriamento remoto são 

eficientes para o monitoramento da cobertura vegetal, levando em consideração as 

variações temporais, dinâmica sazonal e fenologia da vegetação, bem como a 

detecção de mudanças que nela ocorre. Devido à extensão do território brasileiro, com 

locais de difícil acesso e com grande carência de informações adequadas para 

tomadas de decisões sobre os problemas urbanos, rurais e ambientais e com a 

finalidade de executar trabalhos de conservação e manejo, as geotecnologias se 

constituem um enorme potencial, baseadas em tecnologias de custo relativamente 

baixo e rápido, em que o conhecimento é adquirido localmente a fim de monitorar 

extensas regiões (PEREIRA Jr, 1992). 
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3.6. Comportamento espectral das queimadas 

As variações na reflectância de áreas queimadas apresentam maior intensidade 

quanto maior a severidade do fogo. As variações acontecem pela presença da 

vegetação no pixel decorrente da quantidade e a alteração da estrutura da planta pelo 

fogo (ROBINSON, 1991). 

Na região do visível (0,4 - 0,7 μm), as cicatrizes de queimadas podem ter 

comportamentos opostos, dependendo do tipo de vegetação, concentração de clorofila 

e intensidade do fogo. Quando a combustão da biomassa for completa, as cinzas se 

apresentam na coloração branca. Em contrapartida, quando for incompleta, as cinzas 

são escuras devido à deficiência de oxigênio. Assim, as respostas espectrais dessas 

queimadas podem ser opostas nessa região do espectro, com maior ou menor 

reflectância, dependendo da combustão (ARINO et al., 2000). 

 De maneira geral, a vegetação apresenta alta reflectância na região do 

infravermelho próximo (0,7 - 1,3 μm), no entanto, depois de uma queimada, há um 

acentuado decréscimo na reflectância nesta faixa, tornando-a útil para a identificação 

de queimadas (EVA e LAMBIN, 1998). Segundo Pereira et al. (1997), as mudanças 

que ocorrem na vegetação pelo fogo nas propriedades espectrais são mais evidentes 

na região do infravermelho próximo do que na região do visível, principalmente quando 

as condições anteriores ao fogo apresentam alto conteúdo de material combustível e 

os processos de combustão produzem grandes quantidades de resíduos de carvão 

vegetal. 

No cerrado brasileiro, estudos de Santos e Aoki (1981) e Ponzoni et al. (1986) no 

Parque Nacional de Brasília utilizando dados dos sensores MSS/Landsat (bandas 5, 6 

e 7) e TM/Landsat (bandas 3, 4 e 5), respectivamente, buscaram detectar, tanto por 

interpretação visual quanto por classificação automática, as melhores bandas dos 

sensores para o monitoramento de queimadas. Os primeiros autores relataram que as 

bandas 5 (visível) e 7 (infravermelho) do MSS/Landsat possibilitaram a identificação 

das queimadas nos dois tipos de análises, no entanto, a banda 7 se mostrou mais 

sensível na discriminação dos alvos na área de estudo. O estudo feito com as imagens 

do sensor TM/Landsat apresentou similaridade com o sensor MSS. As bandas que 

permitiram maior separabilidade dos alvos foram as bandas 4 e 5, faixas estas que 

estão contidas na região espectral do infravermelho. Na região que compreende o 

infravermelho médio (1,3 - 3,0 μm), não há uma caracterização padrão para cicatrizes 

de queimadas, podendo apresentar grandes diferenças, dependendo da vegetação 

que for queimada (FRANÇA, 2000). 

As mudanças proporcionadas pelo fogo sobre a vegetação na região espectral do 

infravermelho médio mostram similaridade com os padrões encontrados na faixa do 
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visível. Em florestas e arbustos de regiões temperadas, as queimadas mais recentes 

se caracterizam por apresentarem maior brilho do que a vegetação em condições 

anteriores ao fogo, já as formações herbáceas e as savanas arbóreas tropicais se 

caracterizam por apresentarem tons mais escuros. A explicação sugerida para a 

região do visível, em que envolvem as diferenças na estrutura do dossel e fenologia da 

vegetação, é, provavelmente, válida para a região do espectro em questão (PEREIRA 

et al., 1997). 

Na faixa do termal, as cicatrizes de queimadas aparecem como áreas mais 

quentes do que as circunvizinhas. Tal fato se deve ao aquecimento do solo exposto, 

em que há maior absorção da radiação solar associado à ausência da 

evapotranspiração, que é um mecanismo que transfere calor para o ambiente (EVA e 

LABIM, 1998). 

Os índices de vegetação, como o NDVI, combinados com sensores de média 

resolução, têm sido utilizados para a identificação de queimadas. Em muitos casos, a 

remoção da cobertura vegetal pelo fogo reduz os valores de NDVI e é a partir dessa 

propriedade que os algoritmos de identificação de queimadas são utilizados. Em 

contrapartida, a aplicação dessa técnica em áreas de savana é questionável, pois a 

maior parte das queimadas ocorre na vegetação senescente que já apresenta baixos 

valores de NDVI (FRANÇA, 2000). 

 

3.7. Rede Neural Artificial 

As redes neurais artificiais (RNAs) são modelos simplificados e baseados no 

sistema nervoso central. De acordo com Haykin (2001), o trabalho com as RNAs tem 

sido motivado a partir do reconhecimento da capacidade do cérebro humano - sistema 

complexo, não-linear e paralelo - de processar informações de maneira diferente do 

computador digital convencional. Segundo o mesmo autor, o cérebro humano possui a 

capacidade de organizar os seus neurônios a fim de realizar processos como o 

reconhecimento de padrões, percepção e controle motor, de forma muito mais rápida 

que qualquer computador digital, o que leva diversos pesquisadores a simular o 

comportamento cerebral. 

O neurônio biológico se comporta como a célula elementar do sistema nervoso 

cerebral, em que possui o papel de conduzir estímulos elétricos - através de reações 

físico-químicas - em determinadas condições de operações. De maneira geral, ele 

pode ser dividido em três seções: corpo celular ou soma, dendritos e axônio (SILVA et 

al., 2010). 
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Os dendritos se caracterizam por receber as informações (impulsos nervosos) 

provenientes de diversos outros neurônios e conduzi-los até o corpo celular. As 

informações captadas pelo corpo celular são processadas e um potencial de ativação 

é produzido, indicando, assim, se o neurônio poderá gerar novos impulsos que serão 

transmitidos a outros neurônios, através do axônio, chegando até os dendritos dos 

neurônios seguintes. O encontro entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro 

neurônio é denominado de sinapse, formando, desta forma, as redes neurais 

biológicas. Além disso, as sinapses têm a função de controlar a transmissão de 

impulso (fluxo da informação) entre os neurônios que estão fazendo parte de 

determinada rede. Esse sistema funciona a partir dos sinais oriundos dos neurônios 

pré-sinápticos, que transmitidos para os neurônios pós-sinápticos – que são 

comparados a outros sinais recebidos pelo mesmo – assim, o neurônio analisa o grau 

de excitação presente. Caso este seja suficientemente alto, a célula dispara 

produzindo um impulso transmissível às células seguintes. Desta forma, explica-se a 

maioria das funções desempenhadas pelo nosso cérebro. Já a capacidade de realizar 

funções mais complexas é caracterizada pela operação em paralelo de todos os 

neurônios do sistema nervoso (BRAGA et al., 2007). 

De acordo com Silva et al. (2010), os neurônios artificiais utilizados nas redes 

neurais artificiais são não-lineares, onde fornecem saídas tipicamente contínuas e 

realizam funções simples, como a coleta dos sinais na camada de entrada, agregação 

desses sinais de acordo com sua função operacional e produção de uma resposta, 

posto que leva em consideração sua função de ativação inerente. 

O modelo de neurônio artificial proposto por McCulloch e Pitts (1943) engloba as 

principais características de uma rede neural biológica, onde sua estrutura é composta 

por um modelo com n terminais de entrada (dendritos), em que recebem valores 

correspondentes às ativações dos neurônios anteriores e um terminal de saída – 

representando o axônio. Os comportamentos das sinapses são representados nos 

neurônios artificiais por pesos acoplados nos terminais de entrada dos neurônios, 

onde os valores podem ser positivos ou negativos, representando sinapses inibitórias 

ou excitatórias. Tais pesos determinam o grau considerado do neurônio de disparo dos 

sinais, que ocorrem entre as conexões. Os disparos dos sinais dos neurônios artificiais 

são caracterizados pela soma ponderada dos valores recebidos pelo neurônio, e então 

decide-se se deve ou não disparar a saída igual a 0 ou 1 (BRAGA et al., 2007). 

Dentre o universo dos tipos de redes neurais artificiais, o do tipo feedforward de 

múltiplas camadas é o mais conhecido e utilizado. A rede neural feedforward é 

constituída de unidades de processamento interligadas por neurônios, com tendência 

para o armazenamento do conhecimento experimental e disponível para uso (HAYKIN, 
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2011). As redes de múltiplas camadas são caracterizadas por uma camada de saída e 

alimentadas por uma camada de entrada, através de um conjunto de pesos. A 

arquitetura dessas redes é dividida basicamente em três partes: camada de entrada 

(camada responsável pelo recebimento de informações - amostras ou padrões), 

camadas escondidas (camada composta pelos neurônios e processamento interno da 

rede) e a camada de saída (camada responsável pela produção e apresentação dos 

resultados finais da rede) (SILVA et al., 2010; TISSOT et al., 2012). 

O treinamento dessa rede é feito a partir do método backpropagation, em que 

utilizam-se vetores onde um conjunto de entradas, para um conjunto de saídas, é 

mapeado. Esse aprendizado é realizado por meio de ajustes interativos dos pesos da 

rede, onde as diferenças entre a saída atual e a saída desejada são minimizadas. O 

início do processo é feito por meio de pesos aleatórios, onde, primeiramente, um vetor 

de entrada é apresentado à rede e propagado para determinar os valores de saída. 

Em seguida, o vetor de saída - produzido pela rede - é comparado ao vetor de saída 

desejado, o que resulta em um sinal de erro que é retropropagado através da rede, 

permitindo, assim, o ajuste dos pesos (RUMELHART et al., 1986 apud TISSOT et al., 

2012). 

Apesar de ser uma metodologia não muito recente, as redes neurais artificiais se 

fazem pouco presente em estudos de sensoriamento remoto. Dentre os estudos que 

utilizaram as redes neurais para identificar cicatrizes de queimadas têm-se os 

conduzidos por Duarte-Neto et al. (2011) e Gomez e Martín (2011), onde o primeiro 

deles utilizou uma rede neural de múltiplas camadas baseado na Análise de 

Componentes Principais (PCA) para a identificação de forma automática para a 

detecção de incêndios florestais. O segundo trabalho utilizou uma abordagem semi-

automática por meio de redes neurais para o mapeamento de áreas queimadas na 

Espanha, através de dados de reflectância do sensor MODIS. 
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CAPÍTULO 4 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1. Delimitação da área de estudo 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, fez-se necessário, primeiramente o 

levantamento bibliográfico pertinente à temática abordada através da leitura orientada. 

A primeira fase do desenvolvimento desse projeto deu-se através da construção de 

um banco de dados para a bacia do rio Grande. Todavia, foi encontrada uma 

variedade grande de limites em formato shapefile da bacia hidrográfica que se 

constitui na área de estudo, o que fomentou uma análise e discussão dos mesmos 

para, assim selecionar aquele que melhor adequasse aos objetivos propostos nesse 

estudo. Foram testados os limites disponibilizados pela Agência Nacional das Águas 

(ANA), MMA, SIG-BA compilados pela SRH (antiga Superintendência de Recursos 

Hídricos da Bahia), além da geração automática do limite através do Modelo Digital do 

Terreno (MDT). Após a análise e avaliação desses, optou-se por delimitar a área de 

estudo conforme a poligonal da bacia hidrográfica disponibilizada pelo MMA, pois esta 

acompanha os limites políticos administrativos, o que acaba por facilitar a identificação 

das cicatrizes de queimadas, por município, na área de estudo, além de proporcionar a 

obtenção de outros dados, que são disponibilizados apenas por município. 

4.2. Obtenção dos dados 

A criação de um banco de dados para a área de estudo, com relação às áreas 

queimadas, bem como a extração de produtos, para a criação de uma rede neural 

capaz de identificar cicatrizes de queimadas a partir de uma série temporal, deu-se, 

respectivamente, através da obtenção das imagens de satélites para os anos de 2005 

a 2014 e dos produtos MOD13Q1, MOD09A1, MOD09Q1 e MCD45A1. Os dados do 

sensor MODIS foram utilizados na extração da banda do infravermelho próximo (NIR), 

do índice de vegetação EVI, bem como para a geração dos demais índices, como o 

Land Surface Water Index (LSWI) e Normalized Burn Ratio (NBR), que contribuíram 

na alimentação da rede neural.  

O produto MOD13Q1 é constituído de doze subprodutos (NDVI, NDVI Quality, 

EVI, EVI Quality, reflectância aparente no vermelho, reflectância aparente no 

infravermelho próximo, reflectância aparente no infravermelho médio, reflectância 

aparente no azul, ângulo zenital de visada médio, ângulo solar zenital médio e ângulo 

de azimute), com resolução espacial de 250 metros e resolução temporal de 16 dias, 

compondo anualmente uma série de 23 imagens de cada subproduto.  
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O MOD09Q1 e o MOD09A1 são caracterizados como produtos de reflectância de 

superfície do sensor MODIS. O primeiro deles é constituído pelas bandas 1 e 2, com 

resolução espacial de 250 metros e resolução temporal de oito dias, compondo 

anualmente 46 imagens. Nesse estudo, utilizou-se a banda 2 desse subproduto, 

correspondente ao NIR. O MOD09A1 fornece sete bandas espectrais, com resolução 

espacial de 500 metros e resolução temporal de oito dias. Para este trabalho, utilizou-

se as bandas 6 e 7, que correspondem aos infravermelho de ondas curtas (SWIR). 

O MCD45A1 caracteriza-se como um produto de mapeamento (máscara) de áreas 

queimadas para todo o globo terrestre – com exceção dos pólos – obtido de dados do 

sensor MODIS por reflectância da superfície, a bordo das plataformas TERRA e 

AQUA. Esse produto é composto de outros oito subprodutos: burndate, ba pixel qa, 

number of passes, number used, direction, surface type, gap range 1 e gap range 2. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados dois deles: burndate e ba 

pixel qa, que correspondem, respectivamente, a área queimada e ao índice de 

confiabilidade do pixel rotulado como queimada. O MCD45A1 possui resolução 

temporal de 30 dias e espacial de 500 metros. Para evitar a duplicação de áreas 

queimadas, o período analisado pelo algoritmo é de oito dias antes do término do mês 

antecessor e oito dias iniciais do mês seguinte (ARAÚJO, 2015). 

Diferentemente dos outros sensores multiespectrais que ofertam suas imagens 

por meio da órbita/ponto – como, por exemplo, a série Landsat – os dados do sensor 

MODIS são adquiridos por meio de tiles. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, 

utilizou-se o tile h13v10, o qual contempla toda a área de estudo.  

Com a finalidade de analisar a recorrência de queimadas para a área de estudo, 

bem como validar os dados obtidos através do treinamento da rede neural, foram 

utilizados os dados obtidos dos satélites TM/Landsat-5, LISS3/ResourceSat-1 e 

OLI/Landsat-8. 

Com exceção dos anos de 2012, 2013 e 2014, os dados dos demais anos foram 

provenientes do satélite TM/Landsat-5, referente às órbitas/ponto de 221/67, 221/68, 

220/67, 220/68, 220/69, 219/67, 219/68, 219/69, registradas durante os meses de 

setembro e outubro. O satélite TM/Landsat-5 possui sete bandas espectrais (azul, 

verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho termal e 

infravermelho médio), com resolução espacial de 30 metros, exceto a banda 6 

(termal), que possui 80 metros, com resolução temporal de 16 dias. 

Para o ano de 2012, os dados adquiridos foram do satélite indiano 

LISS3/ResourceSat-1, correspondentes às órbitas/ponto 329/84, 329/85, 329/86, 

330/84, 330/85, 330/86, 331/84, 331/85 e 331/86, registradas também nos mesmos 

meses. O satélite indiano ResourceSat-1/LISS3 possui resolução espacial de 23,5 
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metros, quatro bandas espectrais (verde, vermelho, infravermelho próximo e 

infravermelho médio), resolução temporal de 24 dias e sete bits de resolução 

radiométrica. 

Os anos de 2013 e 2014 tiveram seus dados obtidos para os mesmos meses 

supracitados, no entanto, as imagens foram obtidas pelo satélite OLI/Landsat-8 para 

as mesmas órbitas/ponto do satélite TM/Landsat-5. A plataforma Landsat-8 opera com 

dois instrumentos imageadores: Operacional Land Imager (OLI) e o Thermal Infrared 

Sensor (TIRS). A faixa imageada pelo OLI contempla nove bandas multiespectrais 

(aerossóis, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e duas bandas com o 

infravermelho de ondas curtas), com resolução espacial de 30 metros, além de uma 

banda pancromática com resolução geométrica de 15 metros. O TIRS contempla duas 

faixas do infravermelho termal, com resolução geométrica de 100 metros cada. O 

Landsat-8 possui resolução radiométrica de 12 bits e disponibilizada em 16 bits e 

resolução temporal de 16 dias. 

As imagens de 2005 a 2012 foram obtidas do catálogo de imagens do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), já os anos de 2013 e 2014 tiveram suas 

imagens obtidas do banco de dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos 

(USGS), por meio da plataforma Earth Explorer.  

As imagens OLI/Landsat-8, assim como, o produto MOD13Q1, MOD09A1 e 

MCD45A1 foram obtidos por meio da plataforma Earth Explorer da USGS. A seleção 

das imagens foi realizada considerando a cobertura de nuvens, condições de estresse 

hídrico da cobertura vegetal e o período em que as queimadas são mais evidentes 

(setembro-outubro), a fim de realizar uma análise mais precisa em relação à 

severidade das queimadas. 

4.3. Pré-processamento 

4.3.1. Normalização dos dados, mosaico e recorte 

A segunda fase da pesquisa consistiu na organização da base de dados. Para 

tanto, iniciou-se com o processo de normalização dos dados cartográficos. 

Os produtos MODIS foram pré-processados a partir do programa MODIS 

Reprojection Tool (MRT), disponibilizado gratuitamente pela NASA. Em primeiro plano, 

fez-se a reprojeção dos dados para coordenadas geográficas e formato GeoTiff, uma 

vez que os dados originalmente são disponibilizados no formato Hierarchical Data 

Format (HDF) e projeção sinusoidal.  

O índice de vegetação EVI foi extraído a partir do produto MOD13Q1. Os índices 

de reflectância MOD09A1 e MOD09Q1 foram utilizados para a geração dos índices 

LSWI e NBR. O índice de água da superfície da Terra (LSWI) foi gerado a partir da 
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banda 2 do MOD09Q1 e da banda 6 do MOD09A1. A banda 6 foi reamostrada para 

250 metros, a fim de gerar dados compatíveis com as especificações criadas para os 

dados de entrada destinado a criação e treinamento da rede neural artificial desta 

pesquisa. O índice LSWI tem o potencial de recuperar o teor de água presente nas 

folhas da vegetação, através da álgebra de bandas espectrais do infravermelho 

próximo e infravermelho médio (XIAO et al., 2002, 2006; SAKAMOTO et al., 2007; 

CHANDRASEKAR et al., 2010), descrito na Eq. 4.1. 

 

              
         

         
                                                                                                                    

 

Onde: ρIVP e ρIVM referem-se à reflectância no infravermelho próximo (0,86 µm) e 

no infravermelho médio (1,24 µm), respectivamente. 

 

Para o índice de queimada NBR, consideraram-se a banda 2 do produto 

MOD09Q1 e a banda 7 do MOD09A1, onde essa última banda foi reamostrada para a 

resolução espacial de 250 metros, de acordo a metodologia de Braga (2016).  

O índice de queimada (NBR), proposto por Key e Benson (1999), ocasiona a 

diminuição dos valores da vegetação no infravermelho próximo em relação ao 

infravermelho de ondas curtas. A retirada da água durante a ação do fogo na 

vegetação acaba por aumentar a reflectância das áreas atingidas pelo fogo no 

infravermelho de ondas curtas, facilitando, desta forma, o contraste entre as áreas 

queimadas e não queimadas (LOZANO et al., 2007). 

A Eq. 4.2 descreve a álgebra utilizada para a geração desse índice:  

 

          
          

          
                                                                                                                       

 

Onde: ρNIR e ρSWIR referem-se à reflectância no infravermelho próximo (0,86 µm) e 

no infravermelho de ondas curtas (2,13 µm), respectivamente. 

 

A banda 2 do MOD09Q1 também foi utilizada como dado de entrada em um dos 

treinamentos da rede neural. Para que se possa ter a máscara com as áreas 

queimadas e não queimadas, a partir do produto MCD45A1, faz-se indispensável uma 

álgebra de bandas simples entre os dois subprodutos extraídos: burndate e ba pixel 

qa. Desse modo, de acordo a metodologia de Araújo (2010; 2015), primeiramente, faz-

se necessária a filtragem dos dados, ou seja, selecionaram-se os pixels rotulados 



54 
 

como área queimada no burndate (valores de 1 a 366) e desses se obteve somente os 

pixels com alto índice de confiabilidade (valor 1) no ba pixel qa. Para tanto, fez-se uma 

álgebra de matrizes, onde esses dois subprodutos foram cruzados através de uma 

operação de multiplicação expressa por (b1) x (b2), onde b1 corresponde aos valores 

do burndate e b2 ao índice de confiabilidade 1 do ba pixel qa. Por fim, fez-se o recorte 

das imagens. Desta forma, foi possível obter as cicatrizes de queimadas de maior 

confiabilidade na área de estudo.  

A rede neural criada e treinada para este estudo refere-se ao período seco 

(setembro-outubro) para todos os anos supracitados (2005 a 2014). A arquitetura da 

RNA foi pensada e construída para que os dados de entrada recobrissem todo o 

período analisado. Desta forma, foram utilizados no treinamento da rede – para cada 

ano – como dados de entrada, duas imagens do índice de vegetação EVI, duas 

imagens do infravermelho próximo (banda 2), uma imagem referente ao índice LSWI, 

uma imagem referente ao NBR e uma imagem que compreende as áreas queimadas 

extraídas do MCD45A1. Assim, o banco de dados foi alimentado pelo índice de 

vegetação EVI e pela banda 2 (infravermelho próximo) com 20 imagens cada; e pelo 

LSWI, NBR e o MCD45A1 com mais 10 imagens cada, para os dez anos da série 

temporal analisada nessa pesquisa. 

Para as imagens de satélites TM/Landsat-5, LISS3/ResourceSat-1 e OLI/Landsat-

8, primeiramente, houve a integração das bandas, exceto para as imagens do 

Landsat-8. Para essas imagens, primeiro se fez necessário a reprojeção para o 

Hemisfério Sul, uma vez que as imagens são orientadas para o norte verdadeiro 

(Hemisfério Norte). Assim, as bandas foram reprojetadas e, em seguida, integradas. 

Desta forma, obteve-se a compilação de 81 cenas de imagens de satélite, sendo 72 

para a série Landsat – compreendendo os anos de 2005 a 2014 – e nove para o 

LISS3/ResourceSat-1, correspondendo ao ano de 2012. 

Após a integração das bandas, fez-se a correção geométrica (ou registro) das 

mesmas do tipo “imagem-imagem”, onde uma imagem de referência é utilizada como 

verdade para uma imagem a ser corrigida. Pontos correlacionados entre as duas 

imagens são coletadas a fim de se fazer o ajuste da imagem não registrada. Nesse 

trabalho, utilizou-se, como imagem-referência, o Geocover, que corresponde a 

mosaicos de imagens do satélite Landsat-7 ortorretificados e disponibilizados 

gratuitamente pela NASA. Para a correção geométrica, estabeleceu-se um Erro Médio 

Quadrático (RMS) menor que um pixel. Os anos de 2013 e 2014 não passaram por 

essa etapa do pré-processamento, uma vez que as imagens do satélite Landsat-8 são 

obtidas com a correção geométrica. Em seguida, para cada ano, fez-se o mosaico das 

imagens e posteriormente a delimitação da área de estudo por meio de um vetor. 



55 
 

Assim, obtiveram-se 10 imagens que contemplam o recorte temporal, bem como a 

área de estudo entre os meses de setembro e outubro. 

 

4.3.2. Coleta de Amostras para a Rede Neural Artificial 

As redes neurais artificiais são compostas basicamente de quatro etapas 

principais: coleta de dados, criação (ou arquitetura) da rede, treinamento da rede e 

utilização da rede. Desta forma, diante dos dados que compunham a base de dados, 

elegeram-se três tipos de coletas distintas a fim de atingir o objetivo proposto nesse 

trabalho.  

Dentre os produtos que alimentam a base de dados construída para essa 

pesquisa, utilizou-se a máscara de áreas queimadas mensal do sensor MODIS 

(MCD45A1) como um dado de confiabilidade para detectar as áreas queimadas e não 

queimadas nos demais dados de entradas. Sendo assim, para a primeira coleta, foram 

utilizados, como dados de entrada, o EVI e o MCD45A1. Na coleta, as áreas 

apontadas como queimadas e não queimadas no MCD45A1 foram cruzadas com EVI - 

do mesmo período - e então amostras dessas áreas foram coletadas para alimentar, 

posteriormente, o treinamento da rede neural. 

A segunda coleta caracteriza-se como uma melhoria da primeira. Nessa 

arquitetura, utilizaram-se – sempre para o mesmo período – duas imagens de EVI e a 

máscara de queimadas (MCD45A1). Sabendo-se que a máscara de áreas queimadas 

e não queimadas é um dado mensal, nessa fase utilizou-se o EVI imediatamente 

anterior (EVI-pré) ao MCD e imediatamente posterior ao MCD (EVI-pós), a fim de 

cobrir todas as áreas apontadas no MCD como queimadas. Assim, no momento da 

coleta das amostras, as áreas de interesse são cruzadas nos EVI-pré e EVI-pós e os 

valores dos pixels são comparados, agrupando os valores semelhantes, diferenciando, 

desta forma, os alvos. 

A terceira arquitetura caracteriza-se como um refinamento das duas últimas, uma 

vez que outros dados foram agregados para melhorar o desempenho da rede, pois, 

segundo a literatura, quanto maior a quantidade de dados de qualidade, maior a 

acurácia da RNA. Assim, além dos dados já apresentados na segunda arquitetura, 

foram incluídos aqui os dados do infravermelho próximo - seguindo o mesmo princípio 

do EVI-pré e EVI-pós. Desta forma, a terceira coleta conta em sua arquitetura com o 

NIR-pré, EVI-pré, MCD45A1, EVI-pós e NIR-pós. A partir das áreas de interesse 

mapeadas pelo MCD, houve o cruzamento dos demais dados e a comparação dos 

valores dos pixels, ou seja, a máscara de queimadas, por exemplo, foi cruzada com os 

dados de EVI-pós e então os valores dos pixels naquelas áreas foram analisados. 
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Então, um padrão com o valor dos pixels queimados foi encontrado, de tal modo que 

as imagens dos EVIs são “varridas” e as amostras de queimadas são coletadas - o 

mesmo vale para as áreas não queimadas - o mesmo procedimento também ocorre 

para o NIR ou qualquer outro dado inserido na rede. Ainda com a terceira forma de 

coleta de dados, os índices LSWI e NBR foram incluídos na seleção das amostras, 

excluindo-se assim o NIR do treinamento anterior. Desta forma, a arquitetura da coleta 

de dados para esse treinamento se deu da seguinte forma: LSWI, EVI-pré, MCD45A1, 

EVI-pós e NBR. A Figura 4.1 sintetiza as arquiteturas das coletas das amostras para 

os três tipos de treinamento dessa pesquisa. 

Figura 4.1 – Distribuição das coletas de amostras para o treinamento da RNA. 

 

 

A coleta dos dados normalmente ocorre fora do ambiente em que a rede neural é 

arquitetada. No entanto, nesse trabalho, todo o processamento a respeito da RNA foi 

criado no ambiente do MATLAB. O MATLAB se caracteriza como uma ferramenta de 

alto nível em ambiente interativo no cerne da computação numérica, onde se trabalha 

com matrizes e bibliotecas de funções voltadas ao processamento de imagens, bem 

como redes neurais (THE MATHWORKS, 2014).  

Por conter um grande volume de dados, e como forma de agilizar a fase de 

processamento dos mesmos, a fase de coleta de dados foi otimizada através da 

criação de três scripts1 por linha de comando, correspondendo aos três tipos de 

coletas aqui apresentados. Os scripts são capazes de normalizar os dados de entrada, 

                                                           
1
 Os scripts encontram-se anexados ao final do texto na seção Apêndice (A, B e C). 
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fazer sua varredura e coletar as amostras de áreas queimadas e áreas não 

queimadas, que, posteriormente, foram alimentadas no treinamento da rede. 

Como forma de simplificar a coleta das amostras e torná-la acessível para 

qualquer usuário, criou-se um Graphical User Interface (GUI), em que o usuário pode 

arbitrar sobre os dados de entrada, o mínimo de áreas queimadas por pixel que se 

quer visualizar, os valores mínimos e máximos de áreas queimadas e não queimadas 

considerados por pixel para coleta de dados, o tamanho da janela que irá varrer os 

dados de entrada, a quantidade de amostras que se deseja obter a partir de tais 

dados, além de possibilitar a visualização dos dados de entrada (Figura 4.2). Após a 

escolha de todos esses parâmetros, as amostras das áreas de interesse são geradas 

e salvas automaticamente na pasta de destino onde o script selecionado encontra-se 

alocado. 

Figura 4.2 – Graphical User Interface (GUI) desenvolvido no MATLAB para coleta de 

amostras para a RNA. 

 

 

Em sua grande maioria, para essa pesquisa, os dados de entrada possuem 

resolução espacial de 250 metros, no entanto, o produto MCD45A1 possui resolução 

espacial de 500 metros. Sendo assim, a varredura dos dados de entrada é feita por 

meio de janelas que levam em consideração a latitude e a longitude dos dados, 

padronizando, portanto os dados para a coleta das amostras. Para essa fase da 

pesquisa, que se caracteriza como a coleta de amostras, a fim de atingir uma janela 

de varredura ideal para a identificação das cicatrizes de queimadas, testaram-se 

diferentes tamanhos das mesmas: 1 x 1; 2 x 2; 5 x 5; 10 x 10; 15 x 15; 20 x 20; 25 x 25 

e 50 x 50, com diferentes quantidades de amostras (500, 1000, 2000 e 3000) para 

cada janela. A busca do padrão ideal de todos esses dados será tratada, no decorrer 

de todo texto, como parâmetros ótimos da rede neural artificial. Além da fase de 
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coletas das amostras, esses parâmetros se fazem indispensáveis também na fase de 

treinamento da RNA. 

A análise dos parâmetros ótimos para a coleta das amostras da RNA levou em 

consideração os limites mínimos e máximos que os dados de entrada suportam. Para 

o tamanho de varredura da janela, buscou-se o menor tamanho da mesma, já que 

quanto menor a área mapeada menor será a confusão de classes na janela, e as 

áreas queimadas e não queimadas seriam identificadas mais facilmente. Em 

contrapartida, uma área de mapeamento com grandes dimensões, a identificação dos 

alvos pode ser feita de modo equivocado, pois a grande mistura de elementos dentro 

daquela determinada área podem confundir com alvos de respostas espectrais 

semelhantes. Desta forma, as dimensões das janelas de varreduras variaram de 1 x 1 

a 50 x 50. A RNA se mostra mais eficiente à medida que dados de entradas com 

qualidade a alimentam. Assim, a quantidade de amostras testadas, para se determinar 

o melhor parâmetro delas, variou de 500 a 3.000 amostras, sendo a quantidade 

equivalente para todos os dados coletados, por exemplo, 500 amostras para áreas 

queimadas e 500 amostras para áreas não queimadas. 

O GUI desenvolvido para coleta de amostras é capaz ainda de identificar a 

percentagem mínima de área queimada por pixel no MCD45A1. Tendo tal subproduto 

do sensor MODIS como o dado de confiabilidade de áreas queimadas e não 

queimadas, a coleta de amostras para o conjunto de dados desse estudo utilizou, 

como percentagem mínima de área queimada por pixel, valores iguais a 1%, ou seja, 

os dados de MCD45A1 necessitam possuir no mínimo 1% de área queimada para que 

a coleta seja realizada, de tal modo que procurou-se envolver todas as áreas 

consideradas como queimadas pelo subproduto. 

Além do tamanho da janela de varredura, a partir do GUI, podem-se inferir os 

valores mínimos e máximos de áreas queimadas de tal janela. O tamanho escolhido 

da janela de varredura e os percentuais mínimos e máximos de áreas queimadas e 

não queimadas consideradas necessitam ser correlacionados para que a coleta se 

faça de modo satisfatório. Arbitrando-se valores de janelas muito pequenos, por 

exemplo, e percentuais de áreas queimadas e não queimadas com valores superiores 

ao limite dessas duas amostras na janela, a coleta de amostras acaba por ser travada, 

uma vez que os dados de entrada não são capazes de atingir as especificações 

desejadas pelo usuário. O mesmo ocorre para o número de amostras desejadas. Um 

número elevado de número de amostras pode não ser contemplado por uma das 

classes que se quer coletar, assim, ainda que uma das classes atinja o limite máximo 

estabelecido, a coleta das amostras é travada, uma vez que os números de amostras 

tanto para as áreas queimadas, quanto para as áreas não queimadas são iguais. 
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Ajustados todos esses parâmetros, a coleta das amostras é feita tomando como 

base o produto de confiabilidade de áreas queimadas - para esse estudo se configura 

como o MCD45A1 - para os demais dados de entrada. A varredura dos dados é feita a 

partir da sua latitude e longitude, onde o MCD45A1 é cruzado com cada um dos dados 

de entrada separadamente. Deste modo, a sobreposição dos dados contribui para a 

coleta das áreas queimadas e não queimadas nos demais dados de entrada, uma vez 

que as áreas indicadas como queimadas no MCD45 serão colhidas nos demais dados 

também como áreas queimadas. Após a coleta das amostras, os valores dos pixels 

são comparados, estabelecendo, dessa forma, um padrão de amostras, em que é 

possível distinguir as duas classes. Salienta-se que a coleta das amostras é feito de 

modo aleatório, a fim de se evitar ambiguidades. 

 

4.4. Processamento 

4.4.1. Interpretação visual de imagens de satélite 

A fase seguinte consistiu no processamento dos dados. Como forma de identificar 

as cicatrizes de queimadas causadas pela queima de biomassa, através da 

interpretação visual das imagens, geraram-se planos de informações vetoriais, ou 

seja, fez-se a vetorização manual das cicatrizes de queimadas, discriminando todas as 

cicatrizes que puderam ser identificadas pelas imagens dos satélites Landsat e LISS 3, 

para todos os anos supracitados. 

A interpretação visual se mostrou adequada para o mapeamento das cicatrizes de 

queimadas, pois, como apontado por Rivera-Lombardi (2003), os processos de 

classificação digital, por vezes, confundem padrões espectrais semelhantes, tais como 

as cicatrizes do fogo e outros elementos contidos nas imagens, como nuvens, 

sombras, acidentes orográficos e corpos d’água. A identificação das cicatrizes de 

queimadas foi realizada a partir da chave de interpretação mostrada na Figura 4.3, por 

meio das análises das imagens associadas à literatura específica do Processamento 

Digital de Imagens (PDI). 

Foram construídos dez planos vetoriais que se caracterizam como verdade de 

campo para a validação do resultado da RNA. A Figura 4.4 demonstra uma 

representação de uma cicatriz mapeada, um para cada ano do recorte temporal, onde 

cada um deles foi integrado ao vetor corresponde à área de estudo. 
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Figura 4.3 - Chave de interpretação das imagens TM/Landsat-5, LISS3/ResourceSat-1 

e OLI/Landsat-8 em relação às queimadas na bacia do Rio Grande – composição 

R(0,76-0,90 µm) G(0,63-0,69 µm) B(0,52-0,60 µm). 

 

 

Figura 4.4 - Interpretação e mapeamento das cicatrizes de queimadas. 
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4.4.2. Álgebra de mapas 

A álgebra de mapas se tornou popular através do livro Geographic Information 

System and Cartographic Modeling de Tomlin no ano de 1990. De acordo com 

Cordeiro et al. (2011), foi nessa obra que houve a primeira abordagem em que se 

exploram, de maneira formal, as propriedades dos dados representados em um 

sistema de informações geográficas (SIG), usualmente representados por mapas. Em 

relação ao conceito de álgebra de mapas, este pode ser entendido como uma 

extensão da álgebra tradicional, associado a um conjunto de operadores, em que as 

suas variáveis são os campos geográficos (BERRY, 1993). 

Os mapas, na visão de Tomlin (1990), apresentam um valor quantitativo (escalar, 

ordinal, cardinal ou intervalar) ou qualitativo (nominal) para cada local de uma área de 

estudo, além de defender a realização de operações matemáticas entre esses 

elementos de acordo com a necessidade do modelador (CORDEIRO et al., 2011; 

SANTOS, 2011). Segundo Tomlin (1990), as operações algébricas podem ser 

classificadas como locais, zonais e de vizinhança, onde se pode atribuir um valor 

quantitativo ou qualitativo ao elemento estudado. 

As operações de vizinhança, segundo Barbosa (1997), são caracterizadas como a 

área adjacente a uma determinada localização geográfica, em que as suas condições 

afetam o processo estudado naquela posição. Nesse tipo de operação, estão inseridos 

os cálculos de estatísticas, filtros, interpolação, mapas de declividade e exposição e 

mapas de índices de diversidade (CORDEIRO et al., 2011). 

As operações zonais são definidas, de acordo com Cordeiro et al. (2011), sobre 

regiões específicas de um campo de entrada, onde as restrições são fornecidas por 

zonas definidas através de operações booleanas envolvendo outros campos, ou de 

polígonos, linhas e pontos, associados a objetos por meio de mapas cadastrais. Nesse 

processo, o valor de cada posição geográfica do campo destino depende do valor do 

atributo em todas as posições geográficas que compõem a região no campo de 

origem. Assim, diferentemente das transformações de vizinhança, onde cada posição 

geográfica possui sua própria vizinhança – representada por uma máscara que se 

desloca sobre os dados – nas transformações zonais, as regiões são estatísticas, 

onde não há deslocamento sobre a região geográfica de estudo (SANTOS, 2011). 

Nessas operações, estão incluídas as estatísticas simples, tais como média, moda, 

máximo e mínimo, diversidade, desvio-padrão, em que envolvem valores associados a 

locais de regiões específicas, que é dada por alguma forma de restrição, segundo 

Cordeiro et al. (2011). 

As operações locais (ou pontuais) são caracterizadas pelo valor resultante de uma 

posição geográfica dos campos de destino em função dos valores, na mesma posição 
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geográfica dos campos de origem (SANTOS, 2011). Nesse tipo de operação, estão 

incluídas as somas, subtrações, divisões e multiplicações - que são extensões naturais 

de operações matemáticas, resultando em campos numéricos e imagens. Outras 

transformações, entre dados de diferentes modelos, como a ponderação, fatiamento, 

reclassificação e espacialização, a partir de outros campos de qualquer modelo - 

como, por exemplo, o de objetos (quando representados segundo o modelo cadastral) 

- podem gerar campos numéricos, de imagens e temáticos. As operações locais 

podem envolver diferentes objetos e são representadas pelas operações booleanas, 

que correspondem a uma extensão natural, em que se exploram relações de 

comparação e operações lógicas aplicadas aos dados associados a cada local de uma 

área de estudo (CORDEIRO et al., 2011). 

Além disso, nas operações locais, há ainda a inferência média ponderada (IMP), 

em que se busca eliminar as ambiguidades que as operações provenientes de mapas 

temáticos frequentemente podem apresentar (SILVA, 2003), produzidos mediante as 

operações algébricas cumulativas (adição, subtração e divisão entre matrizes).  

Esse trabalho utilizou tal metodologia a fim de calcular a recorrência, permanência 

e área total das queimadas. Para tanto, fez-se necessária a transformação dos planos 

vetoriais em representações matriciais ou planos de informação matricial. A 

recorrência e permanência das cicatrizes foram geradas a partir da soma dos planos 

matriciais. Assim, foi possível identificar as áreas que constam cicatrizes de 

queimadas em cada ano individualmente, inter-relacionadas entre si e as áreas que 

não possuem cicatrizes. A álgebra foi gerada por meio da utilização dos valores em 

potência de dois, uma vez que a soma dos atributos não gera ambiguidade (SILVA, 

2003), permitindo assim verificar a recorrência das queimadas e os anos que estas 

ocorreram. O classificador “soma” foi utilizado para calcular o total de área queimada 

para cada ano. 

4.4.3. Arquitetura e treinamento da rede neural artificial  

Superada a fase de coletas das amostras de entrada, partiu-se para a arquitetura 

da rede e treinamento da mesma. Para tanto, utilizou-se o assistente da ferramenta 

MATLAB denominado de Neural Network Toolbox™. Segundo o The Mathwoks 

(2014), esse assistente permite quatro maneiras distintas de manipulação. A primeira 

delas é através de operações básicas de linha de comando na caixa de ferramentas 

da RNA, em que é capaz de oferecer maior flexibilidade e complexidade tanto na 

arquitetura quanto no treinamento da rede. A segunda maneira se dá através da 

personalização da caixa de ferramentas, ou seja, é permitida ao usuário a criação de 

suas redes neurais associada às funcionalidades da caixa de ferramentas, onde é 
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permitido treinar as redes utilizando as funções de treinamento já contidas no Neural 

Network Toolbox™. A terceira maneira permite ao usuário modificar qualquer uma das 

funções contidas na caixa de ferramentas, uma vez que os componentes 

computacionais são escritos em código MATLAB acessível ao operador. A última 

forma de utilizar a caixa de ferramentas é através dos GUIs, que são acionados por 

meio de um GUI mestre a partir do comando nnstart2. Tais GUIs permitem acessar 

diferentes recursos da caixa de ferramentas para as seguintes tarefas: Função de 

montagem, Reconhecimento de padrões, Agrupamento de dados e Análise de séries 

temporais. 

Os GUIs oferecem uma interface gráfica mais amigável para aqueles usuários não 

familiarizados com a linguagem de máquina. Desta forma, para o desenvolvimento 

desse trabalho, optou-se pela utilização do GUI pertencente ao reconhecimento de 

padrões, uma vez que a rede aqui desenvolvida tem o objetivo de desempenhar o 

papel de reconhecer as áreas contendo ou não cicatrizes de queimadas para o mês de 

setembro de 2005 a 2014. 

O reconhecimento de padrões se caracteriza como um processo de treinamento 

de uma rede neural, em que as classes de destino são atribuídas corretamente a um 

conjunto padrão de entrada. Deste modo, uma vez a rede treinada ela será capaz de 

identificar e classificar padrões não vistos antes. A rede de reconhecimento de 

padrões, utilizada nesse trabalho, foi do tipo feedforward de duas camadas (Figura 

4.5) - treinada com o algoritmo backpropagation - com função de transferência 

sigmóide na camada oculta e uma função softmax na camada de saída, com 

neurônios suficientes na cama escondida capazes de classificar os vetores de entrada 

arbitrariamente (THE MATHWORKS, 2014). 

Figura 4.5 - Representação de uma rede neural do tipo feedforward no MATLAB. 

 

 

A partir do GUI, desenhado para uma rede capaz de reconhecer padrões do 

software MATLAB, algumas parâmetros são ajustados pelo usuário a fim de se obter 

um treinamento ótimo da rede em questão. Inicialmente a rede é alimentada pelas 
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amostras coletadas na fase anterior. Os dados estão dispostos em matrizes em 

valores binários, onde valores iguais a 0 significam ausência do fenômeno e valores 

próximos a 1 significam presença do evento. Em seguida, as amostras que alimentam 

a rede são divididas em três grupos, que fazem o treinamento, a validação e o teste 

com a rede treinada. 

O primeiro conjunto (treinamento) é utilizado para calcular o gradiente e atualizar 

os pesos da rede. O grupo da validação é utilizado com a função de medir o erro da 

generalização da rede e travar seu treinamento. O erro no conjunto de treino é 

denominado overfitting (sobreajuste) - que compreende em baixos erros de calibração 

e elevados erros de previsão - em que estes podem está associados, principalmente, 

à quantidade de neurônios na camada oculta, bem como à quantidade de amostras de 

treinamento, ruídos presentes nas amostras ou até mesmo à complexidade da função 

aprendida pela rede (CERQUEIRA et al., 2001). O terceiro grupo (teste) é utilizado na 

fase de pós-treinamento com a função de traçar o erro do conjunto de testes, 

apontando, assim, uma boa ou má distribuição das amostras nos outros dois grupos 

necessários ao treinamento da rede. A quantidade de amostras para cada grupo é 

dada em percentual. Deste modo, para este trabalho, utilizaram-se 70% das amostras 

coletadas para o treinamento da rede, 20% para a validação e 10% para os testes. 

Em seguida, selecionou-se o número de neurônios da camada oculta. Os 

neurônios da camada de saída foram definidos como dois (queimada e não 

queimada), pois equivalem ao número de categorias que a rede foi treinada para 

reconhecimento. Para o desenvolvimento desse trabalho, a rede foi testada com 5, 10, 

15, 20, 50, 80 e 100 neurônios. 

Para essa pesquisa, o conjunto de dados de entrada para o treinamento da rede 

neural foi composto por amostras de áreas queimadas e não queimadas, onde as 

queimadas apresentam valores iguais ou próximos a 1 e as áreas sem a ocorrência do 

evento possui valor corresponde a 0. Uma rede feedforward possui, como treinamento 

mais comum, a aprendizagem por correção de erro (TASINAFFO, 2004), em que esse 

procedimento utiliza vetores que mapeiam um conjunto de entrada para um conjunto 

de saída (TISSOT et al., 2012). Assim, no momento em que as amostras são 

apresentadas à rede, o conjunto de saída é pré-estabelecido. Nesse estudo, o 

conjunto de saída esperado são áreas queimadas e não queimadas, com os mesmos 

valores dos pixels dos dados de entrada. Desse modo, a arquitetura da RNA se faz 

quase completa, faltando apenas a camada oculta ou intermediária. A camada oculta 

abriga os neurônios e é responsável pelas sinapses, que ocorrem no treinamento da 

rede através da retropropagação do erro da mesma.  
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Após o ajustamento da rede, cada sinal de entrada é propagado para as camadas 

seguintes, primeiramente por meio de pesos aleatórios, uma vez que o aprendizado se 

faz por meio dos ajustes interativos dos pesos dos neurônios para que haja a sinapses 

e o valor da camada de saída sejam disparadas e comparadas com a saída desejada - 

até a camada de saída. O vetor de saída foi comparado com o vetor desejado, onde 

resultou em um sinal de erro que foi realimentado (retropropagado) através da rede 

(em um caminho oposto da propagação dos sinais de treinamento) para as conexões 

dos neurônios para o ajuste dos pesos sinápticos. Dessa forma, o processo é repetido 

para cada padrão de dados até que o erro de saída esteja minimamente próximo aos 

valores desejados. Segundo Cerqueira et al. (2001), em alguns casos, após o 

treinamento da RNA, os erros das sinapses não são calibrados o suficiente e os erros 

de previsão (conjunto de saída desejado) são elevados, sobrepondo-se aos erros de 

calibração, causando o sobreajuste (overfitting). Para tanto, um número suficiente de 

neurônios precisa estar empregado na camada oculta para evitar tal problema e 

comprometer o desempenho da rede, como foi explicitado anteriormente. 

O treinamento da rede gera uma matriz de confusão (Figura 4.6), onde se pode 

verificar as percentagens de acertos e erros do treinamento, validação, teste e união 

dos três grupos. Após atingir um desempenho satisfatório, a rede foi salva e utilizada 

com amostras distintas, no entanto, semelhantes aos dados de entrada. Salienta-se 

que, nesse trabalho, fez-se um estudo sistemático para sintonizar todos os parâmetros 

aqui descritos, a fim de se evitar o overfitting. 

O resultado do treinamento da rede é apresentado em forma de imagens para 

cada ano através de um novo script (Apêndice D), que pode ser iniciado com o 

comando nnquery. Após a inicialização desse comando, uma janela é aberta, onde se 

indica o local desejado, em que os dados e a rede treinada estão dispostos para a sua 

varredura e, consequentemente, apresenta sua imagem-resultado. 
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Figura 4.6 – Matriz de confusão do treinamento de RNA no MATLAB, onde as 

respostas corretas são apresentadas nas células verdes, as respostas incorretas nas 

células rosas e a precisão global nas células azuis. 

 

 

4.5. Validação da Rede Neural Artificial 

O processo de validação dos dados de sensoriamento remoto tem a função de 

demonstrar quão confiáveis são os dados provenientes de mapas temáticos, que por 

sua vez, foram derivados da classificação de um determinado produto. Para tanto, a 

matriz de confusão possibilita derivar medidas e verificar erros provenientes do 

processo de atribuição dos pixels a determinadas classes (FIGUEIREDO e VIEIRA, 

2007). Desta forma, para a validação da acurácia das redes neurais, utilizaram-se a 

exatidão global, os erros de omissão e comissão e o índice de concordância Tau () 

(KLECKA, 1980).  

O índice  baseia-se na probabilidade a priori (MA e REDMOND, 1995), no qual a 

concordância esperada (Pr) pode ser obtida antes da elaboração da matriz de erros 

(ANTUNES, 2003). O mesmo autor afirma ainda que o índice  é similar ao índice 

Kappa, uma vez que ambos medem o grau de concordância em escalas nominais 

assumindo unidades independentes, as classes da escala nominal são independentes 
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e mutuamente exclusivas e o classificador e pontos de referência operam de forma 

independente. No entanto, a interpretação do índice  é ligeiramente distinta do índice 

Kappa, uma vez que o primeiro indica a percentagem de pixels a mais que foram 

classificados corretamente em relação ao que seria esperado pela sorte (LEVADA, 

2010). 

 

O índice  é expresso de acordo com a seguinte equação: 

 

  
     

    
                                                                                                                              

 

Onde: Po = exatidão global, Pr = 1/M; e M = número de classes. 

 

A exatidão global é calculada dividindo-se o total correto (diagonal principal) pelo 

número total de pixels da matriz de confusão (SUAREZ e CANDEIAS, 2012). 

Para a validação desse trabalho, utilizou-se, como verdade de campo, a 

vetorização manual para os dez anos da série temporal. Deste modo, foram 

selecionados 70 pontos aleatórios (Figura 4.7) em cada resultado apresentado pela 

rede neural e verificada sua correlação com as áreas queimadas previamente 

mapeadas. 
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Figura 4.7 – Distribuição de 70 pontos aleatórios para validação da RNA. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análise dos parâmetros ótimos e treinamento da rede neural artificial 

A partir das análises dos testes para os parâmetros ótimos da rede, foi possível 

estabelecer o conjunto de parâmetros mais plausíveis e, consequentemente, o seu 

melhor treinamento. Para tanto, geraram-se testes em sete grupos diferentes para os 

três diferentes tipos de coleta das amostras. 

Para os conjuntos de dados pertencentes ao primeiro grupo de treinamento (coleta 

de dados do EVI e MCD45A1), de modo geral, atingiu percentuais superiores a 90% 

em todos os sete grupos em janelas variando de 20 x 20 e 25 x 25 em todas as quatro 

quantidades de amostras distintas. A rede atingiu treinamento com 100% de acerto em 

janelas de 50 x 50, nas seguintes quantidades de amostras: 500, 1.000 e 2.000. Os 

resultados se mostraram próximos em quase todos os grupos de dados analisados. 

No entanto, notou-se uma variação positiva e gradativa na quantidade de amostras de 

2.000, ou seja, de uma maneira geral, à medida em que se aumentou o tamanho da 

janela de varredura e a quantidade de neurônios na camada oculta, melhorou o 

resultado de treino da rede. Tal resultado pode estar relacionado com a quantidade de 

dados pertencente à janela associado às interações que ocorrem no interior da rede 

com os neurônios na camada oculta, uma vez que em janelas maiores a rede é capaz 

de identificar os valores dos pixels que se encontram no entorno das cicatrizes, 

facilitando a identificação dos alvos e melhorando seu desempenho e acurácia. 

Não muito diferente dos resultados encontrados anteriormente, o conjunto de 

dados pertencente ao segundo grupo de treinamento (EVI-pré, MCD45A1 e EVI-pós), 

encontraram percentuais acima de 90% de acerto no treinamento da rede em todos os 

sete grupos. As janelas onde esses percentuais mais elevados se encontraram 

variaram entre os tamanhos de 15 x 15, 20 x 20 e 25 x 25, sendo as janelas de 50 x 50 

as que abrigam os valores com 100% de acerto nos treinos. Notou-se ainda uma 

padronização nos resultados, sobretudo nos grupos onde os treinos foram feitos com 

20, 50, 80 e 100 neurônios. Os valores encontrados demonstram um crescimento 

gradual à medida que as janelas são aumentadas, semelhante aos resultados do 

primeiro grupo. Assim, pode-se inferir que tais grupos de neurônios contribuíram para 

a rede atingir o seu ápice e se estabelecer, ou seja, comparando com uma parábola 

crescente, a rede tem seu momento de estabilidade atingindo seu auge até entrar em 

declínio. 

No conjunto de dados para o terceiro treinamento, foram encontrados valores de 

treinamento da rede superior a 90% em janelas com tamanhos de 10 x 10, 15 x 15, 20 
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x 20 e 25 x25 – no entanto os valores máximos (100%) já podem ser encontrados nas 

janelas de tamanho 20 x 20, 25 x 25 e 50 x 50. A análise dos resultados do terceiro 

grupo mostrou que a menor janela com maior índice de acerto para o treinamento da 

rede é a do tamanho 10 x 10, sendo 2.000 o número ideal de amostras com 80 

neurônios na camada oculta. 

A distribuição das diferentes quantidades de amostras na considerada janela ideal 

(Gráfico 5.1) mostra que, entre o segundo grupo treinado e o terceiro, há similaridade 

na curva do treino.  

 

Gráfico 5.1 – Distribuição do número da amostras de treinamento na janela 10 x 10. 

 

 

Esses dois grupos apresentaram linearidade em relação aos resultados do 

treinamento da RNA. O comportamento de tais curvas pode estar associado às 

amostras disponíveis para treino. O segundo grupo, por apresentar duas imagens de 

EVI e MCD45A1, tornou-se mais estável, uma vez que a quantidade de informações 

provenientes do EVI se fez suficiente para a não confusão da rede das queimadas 

com outros alvos, apresentando assim uma curva linear e suave, com valores 

próximos a 90%. O terceiro grupo, além das duas imagens de EVI, foi composto por 

uma imagem do índice de água da superfície (LSWI) e pelo índice de queimada 

(NBR). O aumento da quantidade de dados de entrada de qualidade contribuiu para a 

minimização da confusão da rede com as áreas queimadas e demais alvos 

semelhantes, assim os resultados encontrados para esse treinamento atingiram 

valores superiores a 90%, representados em uma curva linear e suave.  

Em contrapartida, o primeiro grupo, apresentou um decréscimo da acurária da 

rede nas 1.000 amostras, mas com um pico nas 2.000 amostras, sendo superior a 

80%, desta forma, a falta ou excesso de informações na rede para determinada 
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quantidade de amostras, ocasionaram um decréscimo no desempenho da rede. 

Assim, reforça-se a mesma com maior quantidade de dados de entrada a fim de evitar 

confusão entre as classes. As 2.000 amostras distribuídas nas diferentes quantidades 

de neurônios testadas podem ser observadas no Gráfico 5.2.  

 

Gráfico 5.2 – Distribuição de 2.000 amostras em 5, 10, 15, 20, 50, 80 e 100 neurônios. 

    

 

 

No primeiro grupo de amostras testadas, percebe-se que seu melhor resultado 

está indicado com 15 neurônios na camada oculta, resultando no treinamento da rede 

acima dos 80%. Nesse mesmo grupo, nota-se uma ligeira queda no desempenho da 

rede, seguida de uma sutil melhora do mesmo, chegando, assim, na estabilidade do 

treinamento. O segundo grupo de amostras demonstrou a maior variação nos valores 

de treinamento. Esse grupo apresentou três picos, evidenciando melhores resultados 

para os treinos, sendo o primeiro com 10 neurônios, o segundo com 50 neurônios e o 

último com 80 neurônios. Ao final desse último pico, a rede apresentou uma queda no 

treinamento, configurando declínio do treino. O terceiro grupo de amostras, para os 

testes com 5, 10 e 15 neurônios apresentou resultados superiores a 80%, a partir do 

treinamento com 20 neurônios, na camada oculta, manteve seu treinamento acima dos 

90%, abrigando um ápice com 80 neurônios, tendendo a estabilidade do treinamento 

da rede. 

A distribuição dos grupos de amostras por janela testada pode ser observada no 

Gráfico 5.3. 
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Gráfico 5.3 – Distribuição dos grupos de amostras em diferentes tamanhos de janelas. 

 

 

 

Na distribuição do gráfico, de forma geral, notam-se parábolas ascendentes, 

atingindo seu ápice em valores de 100%. No grupo das primeiras amostras, houve 

uma queda no desempenho da rede na janela 20 x 20, que pode ter sido ocasionada 

pela mistura de alvos dentro desse universo. O segundo grupo seguiu uma 

ascendência, sendo seus melhores resultados apresentados nas janelas de 25 x 25. O 

terceiro grupo apresentou valores superiores a 80% já em janelas 1 x1, e tal tendência 

seguiu até atingir seus valores máximos (100%), a partir de janelas 20 x 20. O 

resultado mais evidente, para o treinamento da RNA foi encontrado na terceira coleta 

na janela 10 x10, onde apresentou um desempenho de 98,8% de acerto.  

Diante de todos os dados aqui apresentados, os parâmetros ótimos obtidos para a 

rede neural em questão foram: janela 10 x 10, 2.000 amostras, 80 neurônios e o 

terceiro grupo de testes. Assim, treinou-se essa rede de duas formas diferentes com 

dados distintos, em que os dados resultantes serão apresentados nas seções 

seguintes. 

 

5.2. Resultados para o treinamento da RNA 

 

O treinamento da rede neural artificial para os dados de entrada contendo o 

infravermelho próximo e o EVI resultou em dez imagens distintas (Figura 5.1), onde as 

cicatrizes de queimadas são identificadas por pixels em tons escuros. As diferentes 
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escuros estão mais próximos do valor 1 e os mais claros próximo a 0, indicando, desta 

forma, a confiabilidade de determinada área ser ou não uma cicatriz de queimada. 

 

Figura 5.1 – Imagens-resultado para a RNA com dados de entrada EVI, MCD45A1 e 

NIR. 

 

 

A partir da análise das imagens-resultado, pode-se perceber que, de uma forma 

geral, a rede minimamente foi capaz de discriminar alvos cujas respostas espectrais 

se assemelham mais às cicatrizes de queimadas, tais como solo exposto, sombra de 

relevo e de nuvens e água. A ocorrência das queimadas resulta na alteração da 

assinatura espectral da área afetada, em especial, na faixa do visível e infravermelho 

do espectro eletromagnético (LIBONATI et al., 2006). Segundo Arino et al. (2000), a 

vegetação apresenta alta reflectância na região do infravermelho próximo, 

apresentando eventual decréscimo após o evento da queimada evidenciando, assim, 

essa faixa do espectro útil para a identificação das mesmas. Assim, segundo estudos 

de Gómez e Martín (2011), nessa faixa, alvos como terras aráveis não irrigadas, 

vegetação escassa, áreas arborizadas, áreas agroflorestais e pastagens naturais 
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diferem das cicatrizes de queimada, pois os valores da reflectância não estão 

próximos.  

No entanto, a bacia do rio Grande abriga grandes áreas de agricultura irrigada, 

consequência da intensa expansão agrícola em todo o oeste da Bahia. Deste modo, 

eventualmente algumas áreas de solo exposto, ocasionadas por essa atividade 

agrícola, foram confundidas com áreas queimadas, uma vez que ambos os alvos 

apresentam reflectância semelhante. O processo de coleta de amostras a partir da 

máscara de áreas queimadas do MCD45A1 foi pensado para minimizar tais 

equívocos, no entanto, como a coleta é feita de forma aleatório e, em seguida, os 

dados são agrupados em grupos distintos (áreas queimadas e não queimadas), 

algumas amostras podem ter sido agrupadas em um conjunto diferente, assim a 

imagem-resultado pode apresentar algumas áreas classificadas de forma errônea. 

Apesar das intensas áreas de agricultura, não só na área de estudo, como também em 

todo o oeste da Bahia, converteram a vegetação natural para tais atividades, como 

apontado em estudos recentes do Sano et al. (2010) e Silva et al. (2011), a vegetação 

de mata ciliar encontra-se relativamente preservada, apresentando, desta forma, alta 

reflectância no NIR, discriminando assim os alvos. Além disso, os corpos d’água, que 

não possuíam cobertura vegetal foram também diferenciados a partir do MCD45A1. 

A rede neural treinada para os dados de entrada constituídos de EVI, LSWI, 

MCD45A1 e NBR resultou em outras dez imagens (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 – Imagens-resultado para a RNA, com dados de entrada EVI, LSWI, 

MCD45A1 e NBR. 

 

 

Assim como no treinamento da rede anterior, os alvos espectralmente 

semelhantes às cicatrizes de queimadas conseguiram ser separados, de uma forma 

geral. Os índices espectrais LSWI e NBR utilizam, em sua composição, as faixas do 

infravermelho próximo e médio, que, segundo Eva e Lambin (1998), apresentam 

melhores resultados na discriminação das cicatrizes de queimadas e os demais alvos. 

O LSWI é sensível à quantidade total de água líquida na vegetação 

(CHANDRASEKAR et al., 2010). Desse modo, ele é capaz de apresentar as respostas 

das transformações ocorridas na vegetação, bem como ressaltar as feições de água e 

as áreas alagáveis, como apontado pelos estudos de Zarista (2013) e Silveira (2015). 

A banda do infravermelho de ondas curtas é sensível ao teor de água presente na 

vegetação e a umidade do solo. Por isso, à medida que o teor de água líquida 

presente nas folhas das plantas, bem como a umidade do solo aumenta, a absorção 

do SWIR também aumenta provando, assim a diminuição da reflectância nessa faixa 

espectral, resultando em um aumento do valor de LSWI (XIAO et al., 2005). Esse 

índice apresenta valores variando de -1 a 1, desse modo, as áreas queimadas e solo 

exposto apresentam valores negativos e próximos a 0, já as áreas de corpos d'água 

possuem valores negativos e próximos a -1. De tal modo, como apontaram Rosan e 
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Alcântara (2015), o índice de umidade tem a capacidade de minimizar a confusão 

entre as áreas úmidas e as que foram queimadas.  

Segundo Bertani (2014), após o evento de queimada, o comportamento espectral 

da vegetação se modifica devido ao consumo de biomassa, redução da transpiração, 

aumento da temperatura de superfície e presença de resíduos da biomassa queimada. 

Assim, o NBR refere-se ao teor de umidade da vegetação combinando as faixas 

espectrais do infravermelho próximo e do infravermelho de ondas curtas (HARRIS et 

al., 2011). Assim como o LSWI, o NBR também possui valores variando de -1 a 1, em 

que a mesma interpretação dos valores dos alvos pode ser atribuída. A combinação 

dos canais espectrais mais sensíveis à ação do fogo permitiu ao NBR realçar as áreas 

queimadas, bem como discriminá-las (SANTANA, 2016). Os valores do LSWI e do 

NBR são correspondentes, desse modo, à coleta das amostras que se fez de maneira 

mais acurada, ou seja, por possuírem respostas espectrais semelhantes, a 

probabilidade das amostras serem incluídas no grupo a qual não a pertence é menor 

que na RNA anterior. 

O cruzamento dos dois resultados da RNA pode ser observado na Figura 5.3 

 

Figura 5.3 – Cruzamento das imagens-resultado para as RNAs. 
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A partir desse cruzamento, constataram-se, para o ano de 2005, 53 pontos que 

representaram áreas queimadas em ambos os resultados da RNA. Para os demais 

anos (2006 a 2014), os pontos em comum apresentaram os seguintes valores: 16, 51, 

47, 38, 56, 59, 51, 29 e 24. A menor mancha de queimada identificada em ambos os 

resultados compreende uma área de 20 km², já a maior área identificada, como 

queimada, possui 2.451 km², equivalente ao ano de 2012 para o resultado da RNA 

composta por LSWI, EVI, NBR e MCD45A1. A segunda maior mancha identificada foi 

do ano de 2011 – para RNA composta por NIR, EVI e MCD45A1 – com áreas de 2.616 

km².  

Os intensos incêndios e queimadas no bioma Cerrado vêm trazendo novas 

alternativas para contribuir com seu planejamento ambiental, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de outros algoritmos capazes de mapear e monitorar as cicatrizes de 

queimadas. O algoritmo é uma ferramenta importante tanto na antecipação de 

resultados, quanto na extração de dados comportamentais de ambientes ou de 

experiências, que expressam um grau elevado de complexidade, representando, de 

forma simplificada, alguns objetos do mundo real (WOOLFSON e PERT, 1999). Sendo 

assim, França (2000) desenvolveu um algoritmo de identificação e quantificação de 

áreas queimadas no Cerrado para os anos de 1998 e 1999 - em linguagem espacial 

para geoprocessamento algébrico (LEGAL) – onde se utilizaram imagens 

AVHRR/NOAA cruzadas com o NDVI. Os resultados foram posteriormente validados 

com imagens TM/Landsat, que foram vetorizadas, a fim de se extrair as áreas 

queimadas. Durante o desenvolvimento do algoritmo, a autora chamou atenção para 

as áreas de solo exposto, que não foi possível separar completamente das áreas 

queimadas, pois a pesquisa se deu nos meses de agosto e setembro, que representa 

o período em que não há a presença de plantio de culturas anuais, uma vez que, nas 

áreas de cultura agrícola, esse problema foi minimizado. A partir desse algoritmo, foi 

possível identificar cerca de 94% de área queimada estimada pelo sensor TM/Landsat.  

Em outro estudo, desenvolvido por Libonati et al. (2013; 2015), um algoritmo 

preliminar de identificação automática de áreas queimadas a partir do infravermelho 

próximo e infravermelho médio do sensor MODIS (1 km de resolução espacial), 

associado a focos de calor, foi construído. A validação dos dados foi feita através de 

mapas de queimadas provenientes de imagens do Landsat, bem como a comparação 

entre os resultados do algoritmo com o MCD45A1. Como área teste, os autores 

utilizaram uma região de Cerrado do Parque Nacional do Jalapão, TO. Os resultados 

demonstraram que o total de área queimada estimado pelo algoritmo apresentou 

diferença de ordem de 10% em relação aos dados de referência (dados Landsat). Em 

contrapartida, o MCD45A1 subestimou mais de 40% do total de área queimada. 
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Assim, os autores afirmaram que havia a necessidade do desenvolvimento de 

algoritmos regionais que levem em consideração as características locais. 

 

5.3. Análise da ocorrência e recorrência das cicatrizes de queimadas 

As imagens ópticas utilizadas como verdade de campo para esse estudo 

resultaram em um mosaico com dez imagens (Figura 5.4) distintas, sendo uma para 

cada ano analisado. O erro médio quadrático para a correção geométrica de cada 

cena pode ser observado nos Quadros 3 e 4, onde nenhuma das imagens ultrapassou 

o RMS de 1 pixel. 

 

Figura 5.4 - Área de estudo recortada de acordo o limite da bacia do Rio Grande - BA 

para os anos de 2005 a 2014, respectivamente, na seguinte composição colorida das 

imagens Landsat: banda do infravermelho próximo no canal de cor vermelho, banda 

do vermelho no canal verde e banda do verde no canal azul. 

 

 

Quadro 3. Erro Médio Quadrático (RMS) referente aos anos de 2005 a 2011. 

Órbita/Ponto 

 

           Anos 

219/67 219/68 219/69 220/67 220/68 220/69 221/67 221/68 

2005 0,72 0,34 0,88 0,54 0,67 0,86 0,66 0,35 

2006 0,87 0,69 0,78 0,84 0,86 0,37 0,75 0,76 

2007 0,81 0,85 0,85 0,80 0,79 0,79 0,87 0,70 

2008 0,79 0,79 0,80 0,85 0,84 0,87 0,8 0,67 

2009 0,63 0,89 0,74 0,87 0,83 0,58 0,58 0,26 

2010 0,88 0,76 0,80 0,84 0,84 0,78 0,47 0,85 

2011 0,80 0,52 0,83 0,66 0,38 0,31 0,83 0,87 
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Quadro 4. Erro Médio Quadrático (RMS) referente ao ano de 2012. 

Orbita/Ponto 

             Ano 

329/84 329/85 329/86 330/84 330/85 330/86 331/84 331/85 

2012 0,40 0,57 0,76 0,80 0,67 0,85 0,13 0,58 

 

Através da análise de ocorrência e recorrência de incêndios na área de estudo, foi 

possível perceber a intensa modificação da mesma por meio das cicatrizes de 

queimadas. Como resultado da mensuração das cicatrizes de queimadas, foram 

gerados dez mapas referentes às mesmas para os anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 

O ano de 2005 (Figura 5.5), dentre o universo analisado, caracterizou-se como o 

ano com o maior número de cicatrizes de queimadas – 2.016 no total. Estas cicatrizes 

foram encontradas em praticamente todo o território da bacia. De acordo com CPTEC 

(2005), o mês de outubro desse ano foi marcado por baixos totais pluviométricos e 

valores de temperaturas máximas e mínimas com 3 ºC acima da média no norte do 

Maranhão, norte do Ceará, sul do Piauí e oeste da Bahia. Segundo o Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET, 2005), no estado da Bahia, não houve registro de 

precipitação nos municípios de Remanso e Barra nesse período, este último município 

encontra-se na área de estudo. Nesse período, em âmbito nacional, os focos de 

queimadas foram superiores a 22% no mesmo período do ano anterior. Já na Bahia, 

verificou-se o aumento de 50% destes focos (CPTEC, 2005). Além da ausência de 

chuvas, a vegetação hidricamente estressada é também fator relevante para o 

agravamento e aumento das cicatrizes de queimadas na área de estudo. 

Em 2006, o número de cicatrizes de queimadas diminuiu em relação ao ano 

anterior (Figura 5.6). De acordo com a mensuração das queimadas, foram 

encontradas 1.315 cicatrizes de queimadas, concentradas na porção sudeste da área 

de estudo. De acordo com CPTEC (2006), no mês de setembro e outubro, as chuvas 

ocorreram ligeiramente abaixo da média. Em todo o país, houve uma redução de 66% 

no número de focos de calor, provocada pela retratação nos agronegócios da soja e 

por razões climáticas (anomalias positivas de precipitação decorrente do El Niño). 

Assim, houve uma redução significativa das queimadas em setembro-outubro nesse 

período. Em todo o território baiano, houve a redução de 80% dos focos de calor em 

relação a outubro de 2005. 

Em 2007, houve mais uma redução na quantidade das cicatrizes de queimadas 

(Figura 5.7). Para este ano, foram encontradas 787 cicatrizes de queimadas 

distribuídas por grande parte da área de estudo. Notou-se também o aumento na 

extensão das cicatrizes em relação aos anos anteriores. Há grande concentração de 

fragmentos na porção sudeste da região e aquelas com maiores extensões territoriais 
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estão evidenciadas na parte central da bacia do rio Grande. No mês de setembro de 

2007, uma intensa circulação anticiclônica na baixa troposfera sobre parte do país 

inibiu a formação de nuvens, provocando assim, deficiência de chuvas na maior parte 

do Brasil. Tal situação decorreu da intensificação do fenômeno La Niña, provocando, 

no Atlântico Sul, um sistema de alta pressão que favoreceu o avanço de sistemas 

frontais, ocasionando chuvas intensas na Região Sul. No entanto, a entrada desses 

sistemas frontais não foi suficiente para amenizar as deficiências hídricas no interior 

do país, o que ocasionou baixos índices de umidade relativa do ar. Assim, a situação 

extrema de seca provocou inúmeras queimadas, destacando-se 27.200 focos de 

queimadas em todo o país, sendo 1.400 focos na Bahia, o que representou um 

aumento de 380% desses focos no mesmo período no ano anterior (CPTEC, 2007). 
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Figura 5.5 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2005. 
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Figura 5.6 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2006. 
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Figura 5.7 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2007. 

 

 

Em 2008, o número de cicatrizes de queimadas aumentou em relação ao ano 

anterior (Figura 5.8). Foram detectadas 1.552 cicatrizes no mês de outubro para este 

ano, o que caracteriza esse como o segundo mês com maior número de cicatrizes 

identificadas para os dez anos de estudo. As cicatrizes se mostraram menores e mais 

fragmentadas – comparadas ao mês anterior - com maior evidência no centro-sul e 
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oeste da área de estudo. Segundo CPTEC (2008), o mês de outubro foi marcado pelo 

atraso do período chuvoso em algumas regiões do país. Em grande parte da região 

Nordeste, predominaram totais pluviométricos abaixo da média histórica e as 

temperaturas ficaram elevadas. O escoamento anticiclônico anômalo e a subsidência 

de larga escala sobre o setor central do Brasil foram os principais mecanismos 

inibidores da precipitação, ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar e 

elevação da temperatura em diversas localidades no interior do país. De acordo com 

INMET (2008), essas áreas de instabilidade tropical intensificaram a massa de ar 

quente e seco que é responsável pela baixa umidade relativa do ar no Oeste da Bahia. 

Essa umidade atingiu valores em torno de 15%. Essas condições de baixa umidade e 

elevadas temperaturas contribuíram para o aumento significativo do número de 

queimadas detectadas sobre essas áreas para o referido mês. 

O ano de 2009 caracterizou-se como o período de menor número de cicatrizes de 

queimadas (Figura 5.9). As cicatrizes estiveram dispersas em um universo de 347 

manchas, onde se encontram espaçadas, no entanto, tendo maior evidencia na porção 

oeste da área de estudo, onde se encontram os municípios importantes para a 

dinâmica do agronegócio baiano, tais como Formosa do Rio Preto, São Desidério e 

Barreiras. A redução no número de cicatrizes está pautada em fatores climáticos, pois, 

segundo o CPTEC (2009), os totais pluviométricos estiveram acima da média na 

Região Nordeste, reduzindo cerca de 70% dos focos em toda a Bahia. 

Em 2010, as cicatrizes de queimadas, comparadas ao ano anterior, ficaram mais 

evidentes tanto em relação à sua extensão territorial, como quantitativamente (Figura 

5.10). Foram identificadas 1.221 cicatrizes. As áreas mais afetadas estão situadas na 

porção norte, sul-sudeste e central da bacia. Nota-se ainda a presença de cicatrizes 

na porção oeste da área de estudo, estas se mostram mais geométricas e em menor 

quantidade em relação ao restante do território, fato este que pode estar associado à 

agricultura mecanizada, uma vez que se utiliza da ferramenta do fogo para abrir novas 

áreas para plantio, bem como para fins pastoris, uma vez que a vegetação seca e 

queimada torna-se mais palatável para os animais. Durante o mês de setembro desse 

ano, segundo CPTEC (2010), houve estiagem mais prolongada e, consequentemente, 

escassez de chuva sobre o norte do Brasil. Assim, os ventos úmidos provenientes 

desta região, que são os que também "levam" chuva ao oeste baiano, não possuíram 

"força" suficiente para empurrar a massa de ar úmida e causar precipitações mais 

regulares à região. A escassez das chuvas combinada ao manejo do fogo fizeram com 

que os focos de calor aumentassem em 50% na área de estudo e 260% em todo o 

território estadual. 
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Figura 5.8 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2008. 
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Figura 5.9 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Figura 5.10 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2010. 

 

 

 

Em 2011, do ponto de vista quantitativo, as cicatrizes de queimada diminuíram 

(Figura 5.11). Foram identificadas 612 cicatrizes de queimadas. Em relação ao ano 

anterior, as cicatrizes encontram-se mais espaçadas e menos evidentes. A maior 
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concentração esteve situada na porção sul da área de estudo. De acordo com CPTEC 

(2011), os totais mensais de precipitação excederam a climatologia em grande parte 

das Regiões Nordeste e Sul do Brasil. Desta forma, houve considerável diminuição 

dos focos de calor - em comparação ao mês anterior - no território nacional. No estado 

da Bahia, juntamente com as precipitações, houve ações de combate e fiscalização do 

fogo, assim ocorreu a redução em torno de 55% dos focos de calor, em relação ao 

mesmo período no ano anterior. 

Em 2012, houve o aumento das cicatrizes de queimadas tanto quantitativamente 

como em relação à sua extensão, comparado ao ano anterior (Figura 5.12). Foram 

identificadas 802 cicatrizes. O mapa que representa este ano apresenta cicatrizes bem 

evidentes e de grande escala, com concentração ao sul e pouco mais a norte da área 

de estudo, além da presença de uma grande mancha a noroeste da bacia. Percebe-se 

ainda que os anos de 2010 e 2012 apresentaram boa parte de suas cicatrizes 

correspondentes, ou seja, alocadas na mesma porção do território. O CPTEC (2012) 

associou a intensificação das queimadas à forte estiagem que atingiu o oeste da 

Região Nordeste e parte da Região Norte. Houve ainda um aumento de cerca de 70% 

dos focos de calor quando comparado ao mesmo período de 2011 em todo o território 

nacional. Ainda segundo CPTEC (2012), houve aumento expressivo dos focos de 

calor no Pantanal, na área de Corumbá, no norte do Mato Grosso do Sul, e nos 

Cerrados do Maranhão, Tocantins, Minas Gerais, Piauí e Oeste da Bahia. 

No ano de 2013, foram mapeadas 947 cicatrizes de queimadas (Figura 5.13). As 

áreas queimadas encontraram-se agrupadas na porção norte e sul da área de estudo. 

Notam-se, ainda, pequenos fragmentos na porção oeste em áreas onde a agricultura 

mecanizada é mais evidente. Segundo INMET (2013), o mês de setembro apresentou 

regime pluviométrico abaixo da média na maior parte do país, com exceções como o 

caso da Bahia e alguns estados da Região Norte, ocasionando desvios positivos de 

chuvas causados por duas frentes frias, duas massas de ar frio e áreas de 

instabilidade tropical. A regularidade das chuvas em parte da Região Norte do país 

pode ter contribuído com a minimização das cicatrizes de queimadas, uma vez que a 

região do Oeste da Bahia sofre influência direta das massas de ar do Norte do país. 

Desta forma, o regime de chuvas se manteve mais regular na área de estudo. 
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Figura 5.11 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2011. 
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Figura 5.12 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2012. 
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Figura 5.13 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2013. 

 

 

 

No ano de 2014, encontraram-se 934 cicatrizes de queimadas na área de estudo, 

onde as mais evidentes estão localizadas na porção norte, no município de Formosa 

do Rio Preto (Figura 5.14). No entanto, percebe-se a presença de outras manchas na 

porção centro-sul e mais a oeste da bacia do rio Grande. Nesse mês, as precipitações 
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variaram de normal a acima da média em quase toda a Região Nordeste, em especial, 

no seu litoral (INMET, 2014). No entanto, as chuvas ocorreram abaixo da média 

histórica nas Regiões Norte e Sudeste. Tal distribuição espacial das anomalias de 

precipitação associa-se, em parte, com a fase quente do fenômeno El Niño (CPTEC, 

2014). Na Bahia, uma massa de ar quente e seca foi responsável pela inibição da 

formação de nuvens, ocasionando menor índice de umidade relativa do ar (10%) no 

município de Luiz Eduardo Magalhães (INMET, 2014). No entanto, segundo CPTEC 

(2014), apesar do aumento de 37% de focos de calor em todo país, em relação ao 

mesmo período do ano anterior, e das anomalias climáticas, os focos de calor na 

Bahia foram reduzidas a 3%. 

Em relação à extensão das cicatrizes de queimadas, o ano de 2005 foi o que 

apresentou maior número de cicatrizes de queimadas (2.016) conforme citado 

anteriormente. No entanto, tais manchas não são as mais extensas dentre o período 

analisado. O ano com maior extensão territorial de cicatrizes foi o de 2012, com 

aproximadamente 12.395 km² em um universo de 802 cicatrizes, enquanto que o ano 

de 2005 atingiu 3.870 km² de área queimada. Tais resultados podem estar associados 

a dois fatores: o primeiro deles é a seca que, segundo Andrade e Lima (2013), a pior 

delas, nos últimos 50 anos, ocorreu desde o ano de 2011 até o início de 2013, 

ocasionando danos diversos. Assim, tal fenômeno proporcionou à vegetação um maior 

nível de estresse hídrico, deixando-a, portanto, mais vulnerável aos incêndios. O 

segundo fator consistiu no aumento do desmatamento ilegal nesta bacia hidrográfica, 

colocando alguns dos municípios que a integram nos primeiros lugares do ranking de 

supressão do Cerrado brasileiro (MMA, 2011). 

Notou-se que o ano de 2007, apesar de se apresentar como o terceiro ano com 

menores fragmentos de cicatrizes de queimadas (787), possui uma das maiores áreas 

queimadas na região de estudo: em torno de 9.833 km². 

O ano com menor número de cicatrizes e também com menor extensão destas foi 

o de 2009, com 348 cicatrizes e 752 km² de extensão. O ano de 2010 apresentou uma 

extensão de 9.208 km² em um universo de 1.222 cicatrizes de queimadas, ficando 

assim, com o terceiro lugar, em extensão, de ocorrência de queimadas. A Tabela 5.1 

sintetiza os dados acima apresentados. 
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Figura 5.14 - Mapa de cicatrizes de queimadas do ano de 2014. 
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Tabela 5.1 - Dados das cicatrizes de queimadas para os anos de 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 

Anos 
Número de cicatrizes 

de queimadas 

Área (km²) das 

cicatrizes de queimadas 

2005 2.016 3.870 

2006 1.315 1.259 

2007 787 9.833 

2008 1.552 2.999 

2009 348 752 

2010 1.222 9.208 

2011 612 1.981 

2012 802 12.395 

2013 947 1.199 

2014 934 1.197 

 

Através dos dados sistematizados na tabela acima, observa-se, de maneira geral, 

que houve uma variação do número das manchas de queimadas no decorrer dos 

anos, ou seja, em determinados períodos o número de cicatrizes de queimadas foi 

reduzido – como o período que compreende os anos de 2005 a 2007 – e em outro 

momento aumentado, como no período de 2011 a 2014. Todavia, estas, em relação à 

sua extensão, mostraram intenso aumento, com exceção do ano de 2009. Tal fato 

pode estar associado às queimadas naturais do bioma Cerrado, uma vez que a 

análise das queimadas foi feita no período seco - outubro - onde a vegetação se 

encontra hidricamente estressada, disponibilizando grande quantidade de biomassa 

combustível para ignição. Segundo Coutinho (2000), ainda que em menor quantidade, 

as queimadas que atingem o Cerrado brasileiro podem ser provocadas naturalmente. 

O acúmulo anual de biomassa seca cria condições favoráveis à queima, onde as 

quedas de raios no início da estação chuvosa acabam produzindo incêndios no 

ecossistema. 

O aumento da extensão e das cicatrizes, em alguns anos, pode estar associado 

também às questões antrópicas, com vistas à expansão do agronegócio. Esta 

atividade é predominante na região, onde a técnica do fogo é utilizada para abertura 

de novas áreas para plantio. Como forma de identificar as recorrências das cicatrizes 

de queimadas na área de estudo, foi gerado um mapa que corresponde à somatória 
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de cicatrizes de queimadas dos dez anos (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

20011, 2012, 2013 e 2014) (Figura 5.15). Assim, foi possível identificar áreas que não 

foram queimadas, áreas que queimaram apenas em um, dois, três, quatro, cinco, seis, 

sete, oito, nove ou em todos os dez anos. O mapa apresenta classes variando de 0-8, 

onde 0 significa a ausência de queimadas, e de 1 a 8 correspondem a quantidade de 

anos que determinada área foi queimada.  

Figura 5.15 - Mapa de recorrência de cicatrizes de queimadas dos anos de 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 
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O mapa de ocorrência e recorrência de queimadas demonstra que a maioria das 

cicatrizes de queimadas está relacionada apenas a um ano, ou seja, sem repetição do 

fenômeno na série temporal estudada. Estas áreas estão presentes em todo o 

território da bacia, com extensões que variam de pequenas a grandes. Nota-se ainda 

que as maiores concentrações dessas cicatrizes estão nos maiores municípios da 

área de estudo: Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Barreiras e São Desidério. 

Tais municípios ganham destaque na região, pois se caracterizam pela forte presença 

da agricultura mecanizada, que utiliza o fogo na supressão da vegetação nativa e, 

consequentemente, ampliação das áreas de plantio.  

Ganha destaque também aquelas áreas onde houve recorrência de queimadas 

em dois anos. As áreas com maior extensão territorial para essa classe estão 

inseridas nos municípios de Formosa do Rio Preto, Angical, Cotegipe, Santa Rita de 

Cássia e Riachão das Neves. As manchas com menor extensão territorial estão 

presentes em quase todos os municípios, com exceção de Muquém do São Francisco. 

Em destaque também se encontram as áreas com recorrência de queimadas em 

três e quatro anos. No mapa, estas áreas encontram-se correlacionadas, ou seja, 

estão sobrepostas. A maior parte dessas manchas encontra-se em Formosa do Rio 

Preto, São Desidério, Baianópolis e Tabocas do Brejo Velho. Em São Desidério, estas 

áreas estão alocadas na porção leste do território, onde a cultura mecanizada não se 

encontra com grande evidência. Assim, a recorrência das áreas queimadas nessas 

áreas está associada à cultura de sequeiro.  

Os demais anos contendo a recorrência das queimadas apresentam-se em menor 

quantidade por todo o território. A soma dos anos para a identificação da recorrência 

não encontrou resultados onde houvesse recorrência das cicatrizes nos dez anos. A 

combinação de anos com máxima recorrência se deu por oito anos, representado no 

mapa pela cor vermelha e presente nos municípios de São Desidério e Cotegipe. 

As cicatrizes de queimadas também foram analisadas de acordo ao limite político-

administrativo destes municípios (Gráfico 5.4). Os municípios de Formosa do Rio Preto 

e São Desidério foram os mais atingidos pelas queimadas, sendo os anos de 2009 e 

2012, respectivamente, os mais críticos para tais regiões, com valores superiores a 

30% do total de queimadas encontrado para cada ano. O município de São Desidério 

apresentou, para todos os anos, as maiores percentagens de áreas queimadas, 

superiores a 15% do total de cicatrizes de queimadas para cada ano analisados. 

Baianopólis ganhou destaque também para o ano de 2006, onde apresenta percentual 

de cicatrizes de queimadas próximo a 25%. Esse alto percentual está associado às 

pequenas manchas queimadas, que configuram agricultura de subsistência, onde os 

produtores utilizam o fogo para limpar as áreas para novos plantios. 
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Gráfico 5.4 - Percentagem de cicatrizes de queimadas para cada município inserido na bacia do Rio Grande - BA. 

 



Em contrapartida, os municípios com menores incidências de cicatrizes de queimadas 

foram Barra, Buritirama e Mansidão, com presença de cicatrizes em seus territórios menores 

que 5%. Esses e outros municípios não sofreram com as cicatrizes de queimadas em alguns 

anos: Barra (2006 e 2009), Buritirama (2006, 2007 e 2009), Catolândia (2009), Cristopólis 

(2009), Luís Eduardo Magalhães (2006), Mansidão (2009), Tabocas do Brejo Velho (2009) e 

Wanderley (2011). O município de Muquém do São Francisco não foi incluído na análise dos 

dados, pois não foi atingindo pelas queimadas nesse período. Tal situação está associada à 

sua pequena extensão territorial contemplada na bacia do rio Grande. 

5.4. Validação dos Resultados 

Em relação aos dados de validação (Tabela 5.2), foram encontrados a partir do índice  

valores variando de 0,59 a 0,81, para os resultados provenientes do treinamento com os 

dados de entrada EVI, MCD45A1 e NIR (RNA 1). 

Tabela 5.2 – Validação para a RNA com dados de entrada EVI, MCD45A1 e NIR. 

Anos Tau Erro de omissão 

% 

Erro de comissão 

% 

Exatidão Global 

% 

2005 0,71 10,5 4,2 71 

2006 0,68 12,6 9,7 68 

2007 0,73 12,5 5,9 74 

2008 0,59 12,4 13,1 60 

2009 0,60 5,4 17,7 61 

2010 0,78 4,3 5,9 78 

2011 0,72 6,4 10,2 64 

2012 0,81 1,0 6,9 81 

2013 0,59 12,4 13,1 60 

2014 0,69 22,5 13,3 70 

 

Para essa validação, foi arbitrado que os valores do índice  superiores a 0,7 satisfariam 

a correlação entre as imagens-resultado da RNA e o mapeamento vetorial das cicatrizes de 

queimadas. Os anos em que a qualidade da classificação se mostrou inferior a esse valor 

foram os de 2006, 2008, 2009, 2013 e 2014, sendo o valor mais baixo do índice (0,59) 

representado pelos anos de 2008, 2013 e 2014. Para o ano de 2008, não houve correlação 

entre as cicatrizes de queimadas situadas na porção leste da área de estudo, bem como 

alguns pixels na porção oeste foram rotulados como cicatrizes de forma errônea. Os anos 

de 2013 e 2014 demonstraram pixels rotulados de maneira equivocada como cicatrizes de 

queimadas na porção leste da área de estudo, onde o município de Barra está inserido. Tais 
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anos demonstram exatidão global entre 60-70%, com erros de omissão e comissão 

elevados. 

As análises das imagens-resultado demonstraram que a extensão das queimadas é um 

fator importante no treinamento da rede, uma vez que as maiores áreas queimadas são 

identificadas pela rede sem muito prejuízo, pois as informações contidas nas janelas de 

varreduras são suficientes para não ocasionar confusão na classificação da imagem. Para 

essa série, o ano que apresentou melhor resultado foi o de 2012, com índice  de 0,81, erro 

de omissão de 1%, erro de comissão de 6,9% e exatidão global de 81%. Apesar da 

qualidade de classificação da rede ter sido superior a 0,81 – classificada aqui como “muito 

boa” - para o ano de 2012, notou-se a presença de pixels rotulados como queimadas na 

porção superior da área de estudo. A classificação errônea dessa área pode estar associada 

ao acúmulo de cinzas provenientes de uma grande queimada nas suas proximidades, 

provocado pela ação dos ventos, assim a resposta espectral da área foi modificada, 

assemelhando-se às demais regiões classificadas como queimadas. Segundo Libonati et al. 

(2015), apesar da grande quantidade de estudos que utilizam a faixa do vermelho e do 

infravermelho próximo para a discriminação de queimadas, tais regiões apresentam a 

desvantagem da sensibilidade à presença de aerossóis na atmosfera, uma vez que nas 

regiões tropicais há grandes camadas de fumaça devido à queima de biomassa dificultando, 

assim, essas faixas do espectro, uma detecção bem acurada das áreas queimadas. 

Outros fatores que podem ter contribuído para a classificação dos pixels como áreas 

queimadas, em todas as imagens, está associado à resolução espacial dos dados. As 

cicatrizes de queimadas mapeadas como verdade de campo são provenientes de dados da 

série Landsat e ResourceSat-1/LISS3, com resolução espacial de 30 metros e 23,5 metros, 

respectivamente. Assim, foi possível identificar as cicatrizes de queimadas nessas imagens 

com área mínima próxima a 0,0107 km², não ocorrendo o mesmo para os dados MODIS, 

com resolução espacial de 250 metros, que a partir do resultado da RNA encontrou-se como 

área mínima de aproximadamente 20 km². Além disso, o MCD45A1 é um dado mensal, 

desse modo, todas as cicatrizes de queimadas de determinado mês serão mapeadas, não 

ocorrendo o mesmo com as imagens ópticas supracitadas que se referem a um dia 

específico. Desta forma, nem todas as cicatrizes estarão correspondentes aos dois dados, 

podendo a rede reconhecer cicatrizes nos dados MODIS que não foram mapeadas nas 

imagens Landsat e ResourceSat, sendo o contrário também verdadeiro. 

A validação das imagens-resultado para o treinamento da rede, com os dados de 

entrada: EVI, LSWI, MCD45A1 e NBR (RNA 2) pode ser verificada na Tabela 5.3. O índice  
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demonstrou valores superiores a 0,7, com exceção de 2013, em todos os demais anos da 

série temporal analisada.  

Tabela 5.3 – Validação para a RNA, com dados de entrada EVI, LSWI, MCD45A1 e NBR. 

Anos  Erro de omissão 

% 

Erro de comissão 

% 

Exatidão Global 

% 

2005 0,79 6,2 8,9 80 

2006 0,79 16,0 7,2 77 

2007 0,82 7,5 5,3 82 

2008 0,71 10,4 9,5 65 

2009 0,76 5,1 17,1 77 

2010 0,81 8,3 6,8 81 

2011 0,75 10,4 15,9 75 

2012 0,82 5,1 4,7 82 

2013 0,69 15,1 14,6 74 

2014 0,79 15,8 10,2 80 

 

Dentre esses anos, 2008 e 2011 se caracterizaram como os que apresentaram maior 

confusão na classificação das áreas, com erro de omissão de 10,4%, erro de comissão de 

9,5% e 15,9% e exatidão global de 65% e 75%, respectivamente. Tais resultados podem 

estar associados aos tamanhos das cicatrizes mapeadas, uma vez que, por serem de menor 

extensão, os dados do sensor MODIS não são capazes de serem detectados. 

Os anos de 2007, 2010 e 2012 demonstraram os melhores resultados de qualificação 

das imagens, sendo os erros de omissão de 7,5%, 8,3% e 5,1%, com erros de comissão de 

5,3%, 6,8% e 4,7% e exatidão global de 82%, 81% e 82%, respectivamente. De acordo a 

Tabela 5.1, apresentada na seção da análise da ocorrência e recorrência de queimadas, 

nota-se que esses anos possuem a maior extensão de áreas queimadas, contribuindo, 

assim, para uma maior quantidade de dados na janela de varredura e, consequentemente, 

maior acurácia da rede. 

As áreas encontradas para o mapeamento de cicatrizes de queimadas para os planos 

vetoriais, a RNA1 e a RNA2 estão resumidos na Tabela 5.4. Para todos os anos, as áreas 

encontradas pelas RNAs foram superiores que as áreas queimadas vetorizadas. Dessa 

forma, tais resultados corroboram para a discussão anteriormente explicitada a respeito das 

datas dos dados utilizados para o treinamento da rede e a imagem de referência. Nota-se 

ainda, que, de maneira geral, a RNA 1 possui áreas mais distintas, em relação aos planos 

vetoriais, que a RNA 2. Os anos com maiores diferenças, tomando por base os planos 
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vetoriais, foram 2008, 2009, 2011 e 2013, que ratificam os resultados encontrados para a 

validação. 

 

Tabela 5.4 – Total de área queimada. 
Anos Planos vetoriais RNA 1 

(NIR, EVI, MCD45A1) 

RNA 2 

(LSWI, EVI, NBR, 

MCD45A1) 

2005 3.870 4.534 7.087 

2006 1.259 3.359 2.538 

2007 9.833 10.158 6.657 

2008 2.999 14.979 6.927 

2009 752 10.165 3.818 

2010 9.208 13.231 8.252 

2011 1.981 13.037 8.252 

2012 12.395 29.048 11.260 

2013 1.199 8.887 4.254 

2014 1.197 4.354 3.503 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A grande quantidade de dados disponibilizados pelo sensor Terra/MODIS desde o ano 

2000 compreende uma série temporal relevante para estudos relacionados aos fenômenos 

da paisagem, com diferentes aplicabilidades. Diante disso, nesse trabalho, utilizou-se uma 

série temporal com 20 imagens EVI, e mais 10 imagens, cada, para os índices espectrais 

LSWI e NBR, bem como o subproduto do sensor MODIS MCD45A1, para identificação de 

cicatrizes de queimadas, por meio de redes neurais artificiais. 

As redes neurais artificiais, ainda que não se apresentem como uma metodologia nova é 

pouco utilizada em trabalhos de sensoriamento remoto. Durante a construção da arquitetura 

da rede, bem como a escolha dos dados de entradas, diversos testes foram feitos a fim de 

se encontrar os parâmetros ótimos para a RNA. Essa fase exigiu um longo tempo de 

dedicação. As combinações entre os dados de entrada, por vezes, ocasionava confusão na 

rede. Areas em que a presença de solo exposto era evidente – como as áreas de cultura 

mecanizada do Chapadão Ocidental – eram classificadas como áreas de cicatrizes de 

queimadas, pois esses dois alvos são caracterizados pela ausência de cobertura vegetal 

verde. Desta forma, ocorria o treinamento da RNA de forma equivocada. Assim, cinco 

meses da pesquisa foram dedicados à solução do problema e, consequentemente, ao 

melhoramento da rede, onde as áreas de solo exposto pudessem ser distinguidas das 

cicatrizes de queimadas. 

Superada essa fase, a RNA, com os parâmetros ótimos, que correspondem, para a fase 

das coletas das amostras, uma varredura dos dados de entrada em janelas de dimensões 

10 x 10 e 2.000 amostras (cada) de áreas queimadas e áreas não queimadas, e para a fase 

do treinamento, 80 neurônios na camada oculta – que resultou em um acerto de 98,8% da 

rede neural – apresentou resultados positivos quanto à classificação de cicatrizes de 

queimadas em dados do sensor MODIS. A validação se deu a partir das imagens ópticas 

(verdade de campo), que foram utilizadas para o cruzamento com as imagens-resultado da 

RNA, por meio de exatidão global, erros de omissão e comissão e índice . O índice  

apresentou a qualificação dos resultados como sendo satisfatórios. As imagens ópticas 

foram vetorizadas manualmente para o mesmo período das imagens-resultado da RNA, que 

apresentam cicatrizes de queimadas pertencentes a aquele período especifico. Assim, 

algumas cicatrizes de queimadas podem ter sido identificadas nas imagens ópticas e não se 

apresentaram da mesma forma nas imagens-resultados da RNA, pois são tidas como 
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queimadas “antigas”. O contrário também é válido. Desse modo, a qualidade do coeficiente 

Tau pode ter sido alterada. 

A classificação dessas imagens de forma automática possibilitou menos tempo de 

processamento, maior confiabilidade na separação de alvos com respostas espectrais 

semelhantes, bem como permite expandir a metodologia para outros sensores como a série 

Landsat, onde será capaz de identificar as cicatrizes de queimadas de forma mais rápida, 

evitando-se a mensuração manual. Em contrapartida, foram constatadas algumas limitações 

para estimar as áreas queimadas, como um longo tempo despendido para o ajustamento 

dos parâmetros e minimização das confusões de classes, bem como a omissão de 

queimadas inferiores a 20 km², por causa da resolução espacial dos dados de entrada. 

As ocorrências e recorrências das cicatrizes de queimadas também foram analisadas a 

partir da vetorização manual das imagens TM/Landsat, OLI/Landsat e LISS3/ResourceSat-1. 

Os anos mais afetados pelo fogo foram 2007, 2010 e 2012, com 9.833 km², 9.208 km² e 

12.395 km² de área queimada, respectivamente. Os municípios de Formosa do Rio Preto e 

São Desidério foram os mais atingidos pelas queimadas, apresentando também as maiores 

recorrências do fenômeno em todo o território da bacia do rio Grande. 

Os resultados apresentados se mostram pertinentes no monitoramento e conservação 

da área dos cerrados baianos. A ocorrência do fogo nessa vegetação se mostra benéfica 

para a rebrota e evolução das espécies, no entanto, a recorrência do fogo sem intervalos 

apropriados acaba por causar danos ao meio ambiente, como redução dos nutrientes do 

solo, poluição das águas e do ar e aqui encontrados a fim da metodologia empregada se 

tornar mais uma ferramenta de auxílio à conservação do ambiente. Diante disso, sugere-se 

ainda, que a metodologia aqui desenvolvida seja replicada para demais áreas do Cerrado, 

sobretudo naquelas, onde a expansão agrícola se apresenta de forma mais proeminente. 
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Apêndice A – Script 1 (coleta de amostras: EVI e MCD45A1) 

 

function varargout = regions4nn(varargin) 
% REGIONS4NN MATLAB code for regions4nn.fig 
%      REGIONS4NN, by itself, creates a new REGIONS4NN or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = REGIONS4NN returns the handle to a new REGIONS4NN or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      REGIONS4NN('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in REGIONS4NN.M with the given input arguments. 
% 
%      REGIONS4NN('Property','Value',...) creates a new REGIONS4NN or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before regions4nn_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to regions4nn_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help regions4nn 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 18-Jul-2016 19:40:14 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @regions4nn_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @regions4nn_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before regions4nn is made visible. 
function regions4nn_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
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Apêndice B – Script 2 (coleta de amostras: EVI pré, EVI pós e MCD45A1) 

 

function varargout = regions4nn(varargin) 
% REGIONS4NN MATLAB code for regions4nn.fig 
%      REGIONS4NN, by itself, creates a new REGIONS4NN or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = REGIONS4NN returns the handle to a new REGIONS4NN or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      REGIONS4NN('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in REGIONS4NN.M with the given input arguments. 
% 
%      REGIONS4NN('Property','Value',...) creates a new REGIONS4NN or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before regions4nn_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to regions4nn_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help regions4nn 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 18-Jul-2016 19:40:14 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @regions4nn_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @regions4nn_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before regions4nn is made visible. 
function regions4nn_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
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Apêndice C – Script 3 (coleta de dados: EVI pré, NIR pré, MCD45A1, EVI pós, NIR 

pós / NDWI, EVI pré, MCD45A1, EVI pós, NBR) 

 
 
function varargout = regions4nn(varargin) 
% REGIONS4NN MATLAB code for regions4nn.fig 
%      REGIONS4NN, by itself, creates a new REGIONS4NN or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = REGIONS4NN returns the handle to a new REGIONS4NN or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      REGIONS4NN('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in REGIONS4NN.M with the given input arguments. 
% 
%      REGIONS4NN('Property','Value',...) creates a new REGIONS4NN or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before regions4nn_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to regions4nn_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help regions4nn 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 18-Jul-2016 19:40:14 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @regions4nn_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @regions4nn_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before regions4nn is made visible. 
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Apêndice D – Nnquery 

 
function nnquery()   
   
  path=uigetdir; 
  path=[path '/']; 
  file=dir([path '*.tif']); 
   
  M_NDVI_after=''; 
  M_NDVI_before=''; 
  for i=1:length(file),     
    name=file(i).name;     
    pos_=regexp(file(i).name,'[_.]'); 
    dia=file(i).name(pos_(1)+1:pos_(2)-1); 
    tipo=file(i).name(pos_(2)+1:pos_(3)-1); 
    hola=1; 
     
     
    if (strcmp(tipo,'MCD')),% && ~isempty(lastNDVIname)) 
      [M_MCD,R_MCD]=leerGeoTiff([path name]);       
              
      name_MCD=name; 
             
    elseif (strcmp(tipo,'NDVI'))  
      [M,R_NDVI]=leerGeoTiff([path name]); 
      if isempty(M_NDVI_before) %cargo datos NDVI_before 
        M_NDVI_before=M; 
        R_NDVI_before=R_NDVI; 
        name_NDVI_before=name; 
      else      %cargo datos NDVI_after 
        M_NDVI_after=M; 
        R_NDVI_after=R_NDVI;  
        name_NDVI_after=name; 
      end 
             
    elseif (strcmp(tipo,'NDWI'))        
      [M_NDWI,R_NDWI]=leerGeoTiff([path name]);       
      name_NDWI=name; 
    elseif (strcmp(tipo,'NBR'))                    
      [M_NBR,R_NBR]=leerGeoTiff([path name]);             
      name_NBR=name; 
    end 
  end   
   
   
  % ahora genero sliding window que recorre el ndvi diciendo donde hay 
  % fuego... 
   
  %leo la red 
  %load n80_s2000_10x10_nn.mat; 
  load([path 'net.mat']); 
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Apêndice E – Treinamento da RNA para o primeiro grupo de amostras 

 

5 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 55,3 60,1 59,4 57,5 

2x2 57,3 57,3 62,4 62,6 

5x5 66,2 61,2 69,5 69,5 

10x10 70,5 63,5 73,4 73,1 

15x15 83,1 72,6 73,9 76,6 

20x20 81,3 79,8 73,4 73,6 

25x25 96 88,5 89,9 92 

50x50 100 100 100  --------------------- 

  
 

10 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 55,9 60,9 59,6 58,1 

2x2 58,6 59,1 62,5 61,8 

5x5 69 63,4 70,9 66,9 

10x10 84,6 73 71,8 74 

15x15 83,6 66,8 71,7 81 

20x20 94,5 86,7 71,8 80 

25x25 84,6 92,5 95,3 97,2 

50x50 100 100 100  --------------------- 
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15 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 55,9 61,6 59,4 57,8 

2x2 58,2 59,5 62,5 62,5 

5x5 74,9 67 72,5 69,3 

10x10 71,4 74,5 83,8 81,4 

15x15 92,1 76,6 82,5 79,2 

20x20 94,7 85,5 83,8 92,2 

25x25 87,5 97,4 97,5 98,5 

50x50 100 100 100  --------------------- 

  

20 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 56,4 63,3 60,6 58,4 

2x2 60,4 59,4 63 62,5 

5x5 65,6 68,2 72,3 69,3 

10x10 82,5 68,2 82,7 83 

15x15 80,8 72,7 79,3 76 

20x20 90 93,8 82,7 94,5 

25x25 94 88,3 96,8 97,9 

50x50 100 100 100  --------------------- 
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50 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 59,3 63,2 60,1 56,4 

2x2 58,2 60,2 62 61,3 

5x5 64,5 66,5 72,5 71,3 

10x10 85,4 79 80,3 76 

15x15 84,3 73,6 93,4 88,2 

20x20 94,2 72,5 80,3 74,6 

25x25 94,5 97,7 99 99,3 

50x50 100 100 100  --------------------- 

 

80 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 60,2 62,7 61,1 56,7 

2x2 55,8 58,3 60,7 61,4 

5x5 71,9 63,9 69,8 70,2 

10x10 79,7 69,5 82,8 82,7 

15x15 84,4 69,8 92,4 85 

20x20 93,3 92,7 82,8 97,2 

25x25 96 94 98,8 99,3 

50x50 99,9 100 100  --------------------- 
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100 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 58,4 61,2 58,7 57,4 

2x2 55,9 60,5 61,6 61,6 

5x5 70 61,8 68,2 69,8 

10x10 76,2 79,8 83,5 80,1 

15x15 87,6 71,8 79 91,3 

20x20 86,1 80,5 83,5 82,7 

25x25 92,8 92,2 98,9 98,9 

50x50 100 100 100  --------------------- 
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Apêndice F – Treinamento da RNA para o segundo grupo de amostras 

 
 

5 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 56,6 60,5 60,8 57,8 

2x2 61,5 66,5 61 65 

5x5 73,7 66,4 69,4 75,1 

10x10 83,9 66,6 79,8 79,2 

15x15 86,6 78,1 83,6 82,2 

20x20 85,3 89,3 93,4 85,3 

25x25 92,2 91,1 93,9 97 

50x50 99,9 100  --------------------- 

--------------------

-  

  
 

10 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 59,3 65,3 61 57,9 

2x2 60,5 64,6 64 67,3 

5x5 77,6 74,5 74,5 75 

10x10 86,2 81,5 91,6 74,2 

15x15 80,6 75,1 91,6 83,6 

20x20 92,9 95,7 95,6 94,6 

25x25 97,2 98,5 99 98,9 

50x50 100 93,7  --------------------- 

--------------------

-  
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15 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 59,1 63,3 61,8 62,5 

2x2 60,8 63,6 64,9 68 

5x5 62,4 66,7 69,3 79,9 

10x10 75,5 90,4 83,5 85,2 

15x15 92,6 85,1 95 84,9 

20x20 94 95,7 97,5 97,3 

25x25 98,6 98,7 99,1 99,1 

50x50 100 100  --------------------- 

--------------------

-  

  

20 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 57 65,5 61,6 60,4 

2x2 64,1 62,6 64,9 68,2 

5x5 74,4 62,2 72,8 74,3 

10x10 85,3 87,9 82,8 74,3 

15x15 96,2 94 95,4 92,1 

20x20 96,3 96,5 97,5 98 

25x25 98,8 98,4 98,7 99,3 

50x50 100 100  --------------------- 

--------------------

-  
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50 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 61,2 64,1 61,6 61,5 

2x2 60,5 65,6 66,5 67 

5x5 77 71,7 75,9 76,5 

10x10 84,5 80,7 89,3 89,8 

15x15 92,5 86,3 97,4 96,9 

20x20 95,3 97,5 98,6 99,3 

25x25 98,5 98,9 99,6 99,7 

50x50 99,9 100  --------------------- 

--------------------

-  

 

80 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 60,1 64,9 61,6 62,2 

2x2 61,6 63,5 64 68,5 

5x5 63,3 71,5 75,1 71,6 

10x10 89,2 87,9 89,1 87,2 

15x15 94,4 80 95,3 95 

20x20 97 98,3 98,7 99 

25x25 98,4 99,1 99,9 99,7 

50x50 100 100  --------------------- 

--------------------

-  
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100 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 61,7 66,7 63 61,9 

2x2 61 65,1 65,5 65,9 

5x5 80,9 70,2 76 72,1 

10x10 82,5 80,5 78,7 90,6 

15x15 92,6 86 92,9 93,2 

20x20 94,7 97,5 98,6 99 

25x25 97,1 99,3 99,6 99,7 

50x50 100 100  --------------------- -------------------- 
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Apêndice G – Treinamento da RNA para o terceiro grupo de amostras 

 
 

5 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 86,4 80,9 83,8 84,8 

2x2 85,3 85,3 82,8 84,8 

5x5 89,9 87,1 87,5 87,2 

10x10 88,0 86,8 85,8 86,4 

15x15 97,6 97,4 94,4 91,4 

20x20 100 99,8 96,6 95,4 

25x25 100 97,2 98,0 -------------------  

50x50 100  --------------------- -------------------  -------------------  

  
 

10 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 88,0 83,4 84,1 82,9 

2x2 87,8 83,0 86,2 84,1 

5x5 84,0 82,8 81,5 82,1 

10x10 88,3 88,0 83,5 84,4 

15x15 99,6 99,4 96,3 97,5 

20x20 100 99,8 92,9 99,6 

25x25 100 99,9 99,9 -------------------  

50x50   --------------------- -------------------  -------------------  
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15 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 88,7 83,5 84,1 83,0 

2x2 89,2 87,0 86,4 85,8 

5x5 87,7 82,6 82,2 82,8 

10x10 98,1 97,9 88,0 92,9 

15x15 99,4 99,1 95,9 99,4 

20x20 99,9 99,6 99,6 98,4 

25x25 100 100 100 -------------------  

50x50   ------------------- -------------------  -------------------  

  

20 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 84,3 83,5 82,2 83,3 

2x2 87,9 88,1 87,7 86,0 

5x5 86,6 90,6 91,5 93,3 

10x10 98,0 97,1 92,9 89,8 

15x15 99,6 99,4 93,3 98,9 

20x20 99,8 99,9 99,7 92,8 

25x25 100 99,9 99,8 -------------------  

50x50   ------------------- -------------------  -------------------  
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50 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 85,5 84,4 83,0 82,9 

2x2 85,4 85,1 87,4 88,7 

5x5 94,7 91,1 88,6 89,9 

10x10 97,6 97,1 90,1 90,3 

15x15 99,8 99,4 98,8 99,3 

20x20 100 99,8 99,9 99,8 

25x25 100 100 100 -------------------  

50x50   --------------------- -------------------  -------------------  

 

80 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 83,9 83,9 84,2 80,6 

2x2 88,2 85,5 88,0 85,0 

5x5 93,6 92,8 88,0 89,4 

10x10 97,0 98,5 98,8 93,3 

15x15 99,7 99,6 99,4 99,0 

20x20 99,9 96,9 99,7 99,9 

25x25 100 100 99,7 -------------------  

50x50   --------------------- -------------------  -------------------  
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100 neurônios  

Janela (Pixel) 500 amostras 1000 amostras 2000 amostras 3000 amostras 

1x1 84,0 85,2 84,4 83,8 

2x2 82,9 85,8 84,7 87,1 

5x5 93,5 93,0 91,8 90,4 

10x10 98,8 96,7 97,2 90,5 

15x15 99,8 96,0 99,3 97,7 

20x20 100 99,9 99,8 99,9 

25x25 100 100 99,1 -------------------  

50x50   --------------------- -------------------  -------------------  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


