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RESUMO 

Incêndios na vegetação implicam em consequências ambientais, positivas e negativas, 

em diferentes escalas espaciais e temporal.  Informações detalhadas e 

constantemente atualizadas, a cerca da localização e extensão de áreas afetadas pelo 

fogo, é imprescindível para avaliação dos prejuízos econômicos, impactos ecológicos 

e monitoramento das modificações no uso e cobertura da terra. O mapeamento e a 

identificação de áreas queimadas, de forma precisa e rápida, são cruciais para gestão 

pós-fogo. A partir deste procedimento são produzidos dados e informações essenciais 

para o acompanhamento, controle e prevenção dos incêndios na vegetação. Na região 

da Chapada Diamantina - Bahia, casos periódicos de fogo têm atingido áreas amplas 

ao longo do tempo. Porém, faltam estudos que estruturem estes episódios e utilizem 

os dados no planejamento de ações de prevenção e combate, bem como, dar 

embasamento a outras pesquisas. Logo, é relevante o desenvolvimento de 

procedimentos adequados para detectar, discriminar e mapear as cicatrizes de 

incêndios na vegetação. Atualmente, as técnicas de Sensoriamento Remoto vêm 

sendo utilizadas como forma de obtenção de dados e informações sobre a cartografia 

de áreas queimadas. Estas podem produzir de forma rápida e relativamente barata 

dados sobre a superfície atingida pelo fogo. Nesse contexto, o presente trabalho tem 

por objetivo realizar a modelagem espacial de cicatrizes de queimadas no PNCD, por 

meio de técnicas de classificação espectral da imagem, para compor séries históricas 

de incêndios e estimar as áreas atingidas. Foram utilizados, neste trabalho, técnicas 

de processamento digital da imagem para discriminar as cicatrizes de incêndios em 

imagens multiespectrais do sensor TM à bordo do satélite Landsat 5 e Landsat 8. Os 

resultados da aplicação destas técnicas poderão ser utilizados na identificaçãoo e 

monitoramento de áreas afetadas pelo fogo, de forma mais célere e eficiente, 

compondo uma poderosa ferramenta de estudo e registro histórico da ocorrência dos 

incêndios. 

Palavras-chave: Degradação ambiental; Incêndio na vegetação; Cicatrizes de 

queimadas; Modelagem espacial; Geotecnologias; Sensoriamento Remoto; 

Mapeamento espectral. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Fires in vegetation imply environmental consequences, positive and negative, on 

different spatial and temporal scales. Detailed and constantly updated information, 

about the location and extent of affected areas, it is essential to assess the economic 

losses, ecological impacts and monitoring modifications in land use and land cover. 

The mapping and identification of burned areas, accurately and quickly are crucial for 

post-fire management. From this procedure produced data and information are 

essential for monitoring, control and prevention of fires in vegetation. In the Chapada 

Diamantina - Bahia, periodic cases of fire have hit large areas over time. However, 

studies are lacking that structure these episodes and use the data in planning 

prevention and combat, as well as giving basis to other research. Therefore, it is 

important to develop appropriate procedures to detect, discriminate and map fire scars 

in the vegetation. Currently, remote sensing techniques have been used in order to 

obtain data and information on mapping of burnt areas. These can produce quickly and 

relatively inexpensively data on the surface hit by the fire. In this context, this work 

aims at performing the spatial modeling of fire scars in PNCD, through techniques of 

spectral image classification to compose historical series of fires and estimate the 

affected areas. Were used in this work, techniques of digital image processing to 

discriminate fire scars in TM multispectral sensor onboard the Landsat 5 and Landsat 

8. The results of these techniques may be used in identificaçãoo and monitoring of 

affected areas, more quickly and efficiently, making a powerful study tool and historical 

record of the occurrence of fires. 

Keywords: Environmental degradation; fire vegetation; scars burned; Spatial 

modeling; Geotechnology; Remote Sensing; spectral mapping. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

É crescente o interesse e a preocupação da comunidade científica 

nacional e internacional com a mudança do clima global e a perda da 

biodiversidade. Entre os fatores apontados por diversos estudiosos, um dos 

que mais impacta o clima e a biodiversidade é a queima da vegetação 

(PEREIRA et. al., 1997; FREITAS et. al., 2005; ANDREAE, 2001; LEVINE et. 

al., 1991).  

A ação do fogo na vegetação interfere na composição química do ar 

atmosférico, através da produção e liberação de diversas espécies químicas de 

efeito estufa (gases traços) para atmosfera, a exemplo do dióxido de carbono 

(CO2), monóxido de carbono (CO), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrocarbonetos e partículas de aerossóis (ANDREAE, 2001; LEVINE et al. 

1991). 

Segundo Freitas et. al., (2005), o transporte atmosférico distribui por 

extensas áreas este material emitido pelas queimadas, produzindo uma 

superfície superior, em milhões de km², à área de ocorrência do fogo. 

Envolvendo, desta forma, uma escala de abrangência não somente local, mas 

regional e até global, uma vez que estas emissões podem afetar indiretamente 

o ciclo hidrológico, através de alterações na microfísica e na dinâmica de 

formação de nuvens, como pontuado por estes autores. 

Nas regiões tropicais, onde é registrado o maior número de emissões 

de gases e material particulado provenientes de queimadas, o padrão de 

redistribuição de energia dos trópicos para as latitudes médias e altas, também 

pode ser afetado (FREITAS et. al., 2005).  

A utilização do fogo, como ferramenta de manejo em sistemas 

agrícolas, é uma prática comum e arraigada em ecossistemas tropicais e, de 

acordo com Justino e Andrade (2000), está associada à expansão da fronteira 

agrícola, à renovação de pastagens e cultivos.  

No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), cerca de 70 a 75% das emissões de gás carbônico provem 

da queima da vegetação (IBGE, 2010). As queimadas despontam como 
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principal agente de emissão desse gás visto que o país possui uma matriz 

energética limpa, resultante dos programas de biocombustível e da energia 

gerada por hidrelétricas.  

A ocorrência das queimadas, sobretudo de forma indiscriminada, afeta 

fortemente a dinâmica dos ecossistemas terrestres e traz inúmeros impactos 

ambientais. Estudos mostram que a ação do fogo pode afetar as propriedades 

física, química, mineralógica e biológica dos solos, podendo ocasionar 

alterações de curto e médio prazo, e, até permanentes, com a consequente 

diminuição dos nutrientes e da matéria orgânica, acarretando, em muitos 

casos, no empobrecimento do solo (COUTINHO, 1980; CERTINI, 2005). 

Outras pesquisas, entretanto, apontam impactos bióticos positivos e 

importantes após a incidência do fogo, como os efeitos sobre a vegetação, que 

apresenta diferentes respostas à ação deste fenômeno. Em algumas espécies, 

o fogo pode promover a dispersão e germinação de sementes e estimular ou 

induzir a floração (NEVES & CONCEIÇÃO, 2010; MIRANDA et. al., 2009; 

MOREIRA, 2000). 

Neves e Conceição (2010) realizaram um estudo na vegetação de 

Campo Rupestre, em áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina e 

comprovaram a importância do fogo como fator ecológico no desenvolvimento 

desta espécie. 

Percebem-se assim, as diversas implicações ambientais decorridas da 

ação das queimadas, positivas e negativas, que se dão em diferentes escalas 

de abrangência espacial e temporal. 

Informações detalhadas e atualizadas constantemente, sobre a 

localização e a extensão das áreas atingida pelo fogo, são muito importantes 

para avaliar as perdas econômicas, os impactos ecológicos e monitorar as 

mudanças no uso e cobertura da terra.  

A frequência, intensidade, proporção e o período de ocorrência 

determinam as características históricas das queimadas. Esta caracterização é 

feita com base na análise de uma série temporal e é extremamente útil, pois 

fornece informações quantitativas e qualitativas sobre a distribuição espacial e 

temporal dos eventos de fogo, necessárias no direcionamento de ações de 

prevenção e monitoramento de queimadas de forma mais eficiente e com 

menores gastos. Uma vez que o combate direto do fogo é uma ação 
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considerada bastante onerosa para a máquina pública, e, na maioria das 

vezes, sem muito sucesso no que tange apenas à ação do homem, caso não 

ocorram chuvas.  

 De acordo com Silva (1998), diversos países como os Estados Unidos, 

Espanha e Alemanha, mantêm registro e estatísticas completas sobre a 

ocorrência de incêndios em seus respectivos territórios, visando quantifica e 

avaliar os danos causados. No Brasil, em meados da década de 1980, 

informações meteorológicas e dados referentes aos incêndios passaram a ser 

catalogados por meio de satélites espaciais (SILVA, 1998). 

Na região da Chapada Diamantina, no estado da Bahia, eventos 

recorrentes de fogo têm atingido extensas áreas ao longo do tempo (Figuras 

1.1 (A), (B), (C) e (D)). De acordo com Mesquita et. al. (2011), faltam estudos 

que sistematizem estas ocorrências e utilizem os dados para planejar ações de 

prevenção e combate, bem como, dar suporte à outras pesquisas. Logo, faz-se 

necessário o levantamento de dados relacionados à referência espacial e 

temporal da ocorrência do fogo na vegetação nesta área.  

 

 

(A) 
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Figura 1.1. A foto A mostra uma extensa cicatriz de queimada, verificada na região da 

Chapada Diamantina - BA. Na foto B se observa uma área recém-queimada, em que 

ainda é possível verificar sinais de fogo, na Chapada Diamantina . A foto C mostra a 

ocorrência de um incêndio na área dos Gerais do Rio Preto, ao fundo, observa-se o 

Morro do Manoel Vitor. Na foto D, observa-se uma vista de cima do Vale do Pati, onde 

há, no momento em que foi registrada a fotografia, a ocorrência de um incêndio na 

encosta oeste da Serra do Sincorá. 

Fonte: Imagens cedidas pelo ICMBio, gestão do PNCD.  

1.2.CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

O fogo altera a estrutura da vegetação e do solo, deixando marcas e 

vestígios na superfície, também chamadas de cicatrizes de queimadas. Estas 

alterações podem ser captadas e registradas por sensores remotos, e, por 

conseguinte, utilizadas para discriminação destas áreas em imagens de 

satélites por meio de técnicas de processamento digital da imagem (EVA & 

LAMBIN, 1998; LENTILE et al. 2006; LUGASSI et. al., 2010; LIBONATTI 2012; 

PEREIRA, 2007).  

Na figura a seguir (Figura 1.2), observa-se uma imagem do sensor 

Thematic Mapper (TM), do satélite Land Remote Sensing Satellite (Landsat) - 

(D) 
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5, onde se verifica uma cicatriz de queimada, delimitada por um polígono na 

cor amarela. Nesta imagem, onde é possível verificar alterações no padrão 

visual da área em que está localizada a cicatriz, ilustra-se a concepção de que 

a identificação de áreas queimadas em imagens de satélites é possível, através 

da análise das diferenças entre o comportamento espectral de áreas 

queimadas em contraste com áreas não queimadas (PEREIRA, 2003; 

TORRALBO & BENITO, 2012; LUGASSI et. al., 2010).  

 

Figura 1.2. Área atingida pelo fogo em 2003, nos limites do PNCD. O polígono 

delimitado em cor amarela destaca uma cicatriz de queimada. 

Fonte: INPE. Elaborado por Thaiane Silva, 2013. 

Estas diferenças, verificadas no comportamento espectral de uma área 

queimada em relação a uma não queimada, ocorrem, principalmente, pela 

diminuição da capacidade fotossintética da vegetação (observadas em uma 

Imagem Landsat 5 TM de 13/12/2003, 
composição das bandas 5R, 4G, 3B. 
 
                        Cicatriz de queimada 
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imagem na região do Visível do Espectro Eletromagnético), pela a mudança na 

estrutura da vegetação (verificadas na região do Infravermelho Próximo), pela 

perda do teor de água desta (constatada na faixa do Infravermelho de Ondas 

Curtas), ou ainda, pela proporção de cinzas e carvão acumulados na superfície 

(ambos verificados nas regiões do Visível e do Infravermelho de Ondas Curtas) 

(TORRALBO & BENITO, 2012). 

A identificação e o mapeamento sistemático de áreas queimadas são 

de fundamental importância para as tarefas de gestão pós-fogo, uma vez que 

estas são uma das principais fontes de informações para o direcionamento das 

ações. A partir destes dados, torna-se possível avaliar os impactos ambientais, 

estimar a extensão da área afetada, além de realizar análises sobre a ecologia 

e dinâmica de regeneração das áreas afetadas pelo fogo.  

Com os avanços ocorridos nas últimas décadas nos instrumentos de 

captura de dados da superfície terrestre por meio do Sensoriamento Remoto, 

desenvolveram-se também sofisticadas e complexas técnicas de 

processamento digital e análise das imagens de satélites, a exemplo das 

classificações espectrais, que permitem a identificação e diferenciação de 

diversos materiais presentes na superfície por meio de algoritmos. 

Segundo Kruse (1994), estes algoritmos, de um modo geral operam a 

partir de medidas de semelhança entre um ou mais espectros de referência, 

(previamente definidos) e espectros desconhecidos na imagem, permitindo a 

extração de informações espectrais para a identificação de diferentes materiais. 

Estes métodos de identificação por análise espectral têm sido 

aplicados em estudos de mapeamento geológico (ROWAN & MARS, 2003; 

PERROTTA et. al., 2005; LIMA et. al., 2005; CARMELO et. al., 2009; 

CARRINO et. al., 2011), estudos de identificação mineral (KRUSE et. al., 

2003), estudos limnológicos de qualidade de d’água (VALÉRIO et. al., 2009.), 

dentre outros. 

No estudo de áreas queimadas, a detecção de cicatrizes de incêndios 

utilizando dados de satélites e técnicas de classificação espectral é possível, 

pois, a ação do fogo sobre uma área, altera, comprovadamente, a resposta 

espectral desta (LIBONATI et. al., 2006; LUGASSI et. al., 2010; ADÁMOLI et. 

al., 1982). 
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Diante destas considerações iniciais, tendo em vista a importância do 

registro histórico das queimadas para o monitoramento, prevenção e combate 

eficaz do fogo na vegetação, este trabalho visa contribuir para definição de um 

modelo de identificação e mapeamento de cicatrizes de queimadas, baseado 

em técnicas de classificação espectral, e que este possa ser aplicável de forma 

rápida e eficiente. São expostos a seguir os objetivos desta pesquisa. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GERAL 

Desenvolver estratégias metodológicas para detecção, discriminação e 

mapeamento de cicatrizes de queimadas em imagens de satélites por meio de 

técnicas de processamento digital.  

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 Analisar a distribuição espacial e temporal dos focos de calor nas 

áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina; 

 

 Realizar a modelagem espacial das cicatrizes de queimadas 

presentes na região de estudo a partir de técnicas de 

classificação da imagem;  

 

 Avaliar o desempenho da aplicação de uma técnica de 

processamento hiperespectral em imagens de satélite 

multiespectrais para identificação de cicatrizes de queimadas. 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

O presente trabalho está disposto em 6 capítulos, incluindo esta 

introdução, que compreende o primeiro capítulo e apresenta as considerações 

iniciais da pesquisa. 

O segundo capítulo, Geotecnologias aplicadas ao estudo de 

incêndios na vegetação: uma revisão, consiste em uma fundamentação 
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teórica, composta das principais terminologias associadas ao fenômeno 

estudado e de uma revisão do estado da arte dos principais métodos 

desenvolvidos na detecção e monitoramento da ocorrência do fogo na 

vegetação a partir do emprego de Sistemas de Informações Geográficas e de 

técnicas de Sensoriamento Remoto.  

O terceiro capítulo, Materiais e métodos, traz a apresentação da área 

de estudo e de seus aspectos fisiográficos. Neste capítulo, são relatados os 

materiais utilizados na pesquisa e os procedimentos realizados. 

O quarto capítulo, Quantificação e análise espacial dos focos de 

calor no Parque Nacional da Chapada Diamantina – BA no período entre 

2000 e 2011, apresenta os resultados da análise da distribuição espacial e 

temporal dos focos de calor registrados nas áreas do PNCD associada aos 

padrões de uso e cobertura da terra, observados neste recorte espacial.  

O quinto capítulo Modelagem de cicatrizes de queimadas em 

imagens dos sensores TM/Landsat 5 e OLI/Landsat 8 por meio de técnicas 

de classificação espectral compreende o estudo do comportamento espectral 

de áreas queimadas, buscando sua identificação e discriminação em imagens 

de satélites.  

Os capítulos 2, 4 e 5 foram estruturados em forma de artigo científico 

visando uma melhor organização dos resultados obtidos de forma a relacionar 

as etapas realizadas em gabinete, campo e laboratório para melhor 

compreensão da temática abordada neste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO ESTUDO 

DE INCÊNDIOS NA VEGETAÇÃO: UMA REVISÃO  

RESUMO 

O uso das Geotecnologias possibilitou às pesquisas voltadas para detecção e 

monitoramento de áreas queimadas, o desenvolvimento de diversos métodos para o 

estudo e a compreensão desta problemática em diferentes escalas, desde níveis 

locais, regionais a globais. Neste capítulo, foi feita uma breve revisão das principais 

pesquisas científicas baseadas na utilização de Geotecnologias para a detecção e o 

monitoramento das ocorrências de incêndios na vegetação. São apresentados os 

principais métodos desenvolvidos por estes estudos, destacando seus potenciais e 

limitações.  

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Sistemas de Informações Geográficas; 

Focos de calor; Cicatrizes de queimadas. 

ABSTRACT 

The use of Geotechnology enabled research for the detection and monitoring of burned 

areas, the development of several methods for the study and understanding of this 

issue at different scales, from local, regional to global. In this chapter, a brief review of 

the main scientific research based on the use of Geotechnology for the detection and 

monitoring of fire occurrence in the vegetation. Are the main methods developed by 

these, highlighting its potential and limitations. 

Keywords: Remote Sensing, Geographic Information Systems; hotspots; Scars 

burned. 

2.1. INTRODUÇÃO 

Os impactos gerados pela ação do fogo, bem como suas causas, 

dinâmica e dimensão, são objeto de fortes discussões há muitos anos no meio 

acadêmico. O fogo é um dos processos de perturbações que mais oferece 

desafios às ciências ambientais, ao mesmo tempo em que se constitui um 

fenômeno natural, uma ferramenta de manejo e renovação da vegetação, 

fazendo parte da estratégia de desenvolvimento de algumas espécies, no 
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entanto, também representa uma ação do homem, uma prática que pode levar 

a degradação de ecossistemas. 

O fogo, comprovadamente, provoca mudanças físicas, biológicas, e 

químicas no ambiente, gerando vários efeitos, sobre o solo, a vegetação, a 

fauna e o ar atmosférico. Estes efeitos podem ser imediatos e claramente 

visíveis, ou posteriores e difíceis de detectar (SOARES, 1995; MIRANDA et. al., 

1996; PEREIRA et. al., 1997). 

Assim, dissertar sobre as questões que envolvem esse processo exige 

uma visão que considere a dinâmica da paisagem frente às mudanças 

ambientais. Deve-se adotar uma abordagem apropriada aos estudos que 

abarque os elementos do meio físico e as possíveis alterações impostas pela 

ação antrópica.  

A modelagem ambiental se constitui em um procedimento que permite 

a integração de diversos fatores e variáveis, envolvidos no processo de 

conhecimento dos sistemas ambientais, ou seja, é um instrumento para 

representação de processos e fenômenos que torna possível a análise 

integrada do ambiente (CHRISTOFOLETTI,1999).  

Segundo Franca-Rocha (2009), a aplicação da modelagem espacial na 

definição de zonas de riscos de ocorrência de incêndios na vegetação reúne 

uma sofisticada tecnologia, que compreende a utilização de imagens de satélite 

e o processamento de dados georreferenciados, que podem revelar tendências 

e padrões espaciais imprescindíveis em ações preventivas e no planejamento 

de operações de combate. 

No intuito de alcançar este objetivo, as Geotecnologias constituem 

excelentes instrumentos de análises espaciais e podem ser caracterizadas 

como ferramentas de execução e métodos de análise e integração de dados 

espaciais. A eficácia dos estudos e análises, alicerçados pela utilização das 

Geotecnologias, consiste na criação de modelos teóricos que busquem 

representar ao máximo a realidade investigada. 

Nesse contexto, este capítulo traz uma breve revisão da produção 

acadêmica baseada na utilização das Geotecnologias, especificamente o 

Sensoriamento Remoto, no monitoramento espacial e temporal de áreas 

queimadas, tanto em escala local quanto global. São apresentadas as 

principais terminologias adotadas nas diferentes pesquisas associadas à 
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ocorrência do fogo na vegetação, bem como os potenciais e as limitações dos 

principais métodos utilizados por estas. 

2.2. PRINCIPAIS TERMINOLOGIAS ASSOCIADAS AO FOGO 

De acordo com Soares (1995), ação do fogo compreende um processo 

de rápida decomposição, que envolve três elementos imprescindíveis (Figura 

2.1): o material combustível, calor (fonte de ignição) e oxigênio (O2). Ainda 

segundo este autor, a queima da vegetação envolve diferentes etapas, a 

primeira é o consumo de biomassa, a segunda se refere à emissão de calor, 

onde ocorre a morte ou danos à vegetação e animais, e ainda podem ocorrer 

efeitos sobre as propriedades do solo. E em uma última etapa há a liberação 

de materiais residuais. 

 

Figura 2.1: Modelo esquemático representando o triângulo do fogo. 

Fonte: Disponível em: http://www.monstrosdaseguranca.com.br/2012/05/o-que-e-

triangulo-do-fogo.html. 

Para compreender melhor este processo e as principais palavras-chave 

adotadas neste trabalho, necessário se faz conhecer algumas definições e 

expor determinadas diferenças terminológicas que fazem parte das discussões 

sobre esta problemática ambiental (SOARES, 1982; SOARES, 1995; 

MIRANDA et. al., 1996; PEREIRA et. al., 1997; GUIMARÃES et. al., 2007; 

FRANÇA et. al. 2007), a saber:  

Focos de calor: registro de temperaturas elevadas na superfície do 

solo, captadas pelo sensor termal a bordo do satélite no momento de sua 
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passagem. Os focos de calor podem corresponder ou não a uma área com 

ocorrência do fogo na vegetação. 

Queimada: processo de combustão da vegetação e de subprodutos 

desta combustão. Representa também, a designação de uma prática agrícola 

utilizada em determinados sistemas de manejo do solo e de culturas que tem o 

fogo como instrumento de produção, ou seja, é o uso do fogo de forma 

controlada, dentro de limites previamente definidos de espaço e intensidade. 

Incêndios na vegetação: refere-se ao fogo sem controle que incide 

sobre uma vegetação. Este se propaga livremente sob a influência das 

condições climáticas, do material combustível e da topografia.   

Cicatrizes de queimadas ou incêndios: refere-se às marcas e 

vestígios observados na superfície de áreas após a ação do fogo, identificadas 

em imagens de satélites. É uma consequência bastante específica da 

combustão de vegetação. Sua duração varia de poucas semanas a alguns 

meses após a ocorrência do fogo.  

Para fins de mapeamento das cicatrizes causadas pelo fogo na 

superfície, não se distingue queimada (a prática controlada) de incêndio na 

vegetação (fogo descontrolado) (PEREIRA, 2009), porém, observa-se em 

imagens de satélites que geralmente as áreas queimadas de forma controlada 

apresentam um perímetro delimitado regular e os incêndios são observados em 

extensas áreas e com delimitação irregular. Neste estudo, o termo queimada, 

refere-se a quaisquer ocorrência de fogo na vegetação, incluindo práticas 

agropastoris e os incêndios na vegetação.     

Área queimada: extensão da superfície onde ocorreu o fogo. 

Recorrência de queimadas: compreende os intervalos de retorno da 

queimada em uma mesma área. 

2.3. O USO DAS GEOTECNOLOGIAS NA DETECÇÃO, MONITORAMENTO, 

COMBATE E PREVENÇÃO DO FOGO NA VEGETAÇÃO  

No estudo da ação do fogo na vegetação e nas demais áreas atingidas, 

dados e informações relativas à extensão espacial, referência temporal, 

quantidade de biomassa queimada, dentre outros, são imprescindíveis. A 
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ocorrência das queimadas atinge, geralmente, extensas áreas da superfície 

terrestre, e em muitas situações de difícil acesso.  

Neste aspecto, o Sensoriamento Remoto possibilita a aquisição destes 

dados, sendo extremamente útil para detectar e monitorar queimadas, bem 

como acompanhar as etapas de regeneração da vegetação após a ocorrência 

do fogo, permitindo aos pesquisadores realizar uma análise aprofundada da 

dinâmica, das características e dos impactos destas queimadas em um 

determinado ecossistema (OLIVA et. al., 2011). 

Evlyn Novo (2010), com muita propriedade, define Sensoriamento 

Remoto como sendo: 

A utilização conjunta de sensores, equipamentos para 

processamento de dados, equipamentos de transmissão de 

dados colocados a bordo de aeronaves, espaçonaves, ou 

outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, 

fenômenos e processos que ocorram na superfície do planeta 

Terra a partir do registro e da análise das interações entre a 

radiação eletromagnética e as substâncias que o compõem em 

suas mais diversas manifestações (p.28).  

O uso de técnicas de Sensoriamento Remoto no estudo dos incêndios 

na vegetação possibilita ao investigador: identificar e quantificar padrões de 

variação espacial e temporal nas características de uma determinada área 

atingida pelo fogo; realizar trabalhos como o de registro da ocorrência de 

incêndios ao longo do ano e determinação do período de maior ocorrência; 

analisar a recorrência do fogo sobre determinadas áreas; observar a curva de 

extinção das cicatrizes dos incêndios detectados em uma imagem de satélite 

ao longo do tempo; analisar os estágios de uma queimada e de recuperação da 

vegetação atingida; dentre outras aplicações. 

A utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), nas análises 

de dados com referência espacial sobre os incêndios na vegetação, permite 

uma melhor identificação e observação da distribuição temporal e espacial 

destes, propiciando a modelagem de padrões deste fenômeno em diferentes 

escalas e a identificação de áreas de riscos à ocorrência dos incêndios. 

Os Sistemas de Informações Geográficas, segundo Burrough (1998), 

compreende um conjunto de ferramentas de coleta, armazenamento, 
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recuperação, transformação e exibição de dados com referência espacial. Este 

sistema utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da 

informação geográfica.  

As tecnologias para a aquisição de dados e informações por meio de 

sensores remotos, seu armazenamento e manipulação através dos SIG, 

exemplificados acima, fazem parte do universo das Geotecnologias, que 

compreendem, na atualidade, importantes ferramentas para análises espaciais 

de fenômenos ambientais e vêm sendo utilizadas na identificação, 

caracterização e mapeamento de áreas queimadas em diversos estudos, como 

os de Martínez et. al., (2013); Chuvieco et. al., (2012); Libonati et. al., (2012); 

Cardozo et. al., (2011); Oliva et al., (2011); Bastarrika et al., (2011); Morelli et 

al., (2009); Schroeder et al., (2009); Setzer e Morelli (2011); França et al., 

(2007); Brown et al., (2006); entre outros. 

Dada a dimensionalidade continental de um país como o Brasil, o uso 

das Geotecnologias constitui um enorme potencial, principalmente pela 

velocidade na aquisição de dados e geração de informações, e pelo custo 

relativamente baixo. 

Silva (2003) define Geotecnologias com sendo a arte de estudar a 

superfície terrestre e adaptar as informações as necessidades dos meios 

físicos, químicos e biológicos, fazendo parte de seu arcabouço o 

Sensoriamento Remoto, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), a 

Geoestatística e, dentre outros, o Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

As Geotecnologias são comumente utilizadas na avaliação de riscos, 

no estudo da vulnerabilidade e no mapeamento de fenômenos espaciais. Onde 

podem ser produzidas informações em pouco tempo e com baixo custo.  

O emprego das Geotecnologias permite o desenvolvimento de uma 

abordagem metodológica compatível com a dimensão espacial e temporal do 

fenômeno observado nesta pesquisa. A partir da análise das interações 

existentes entre as variáveis de um dado fenômeno espacial, possibilitada pela 

utilização das Geotecnologias, modelos preventivos podem ser elaborados, 

dando suporte às tomadas de decisões. 

Os crescentes avanços na área das Geotecnologias, a exemplo das 

melhorias realizadas nas características e capacidade de sensores orbitais, 

possibilitaram, às pesquisas voltadas para detecção e monitoramento de áreas 
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queimadas, o desenvolvimento de diferentes métodos para o estudo e 

compreensão desta problemática. Dentre eles estão: interpretações visuais de 

superfícies queimadas em imagens de satélites; análises multitemporais de 

índices de vegetação; operações algébricas computacionais para definição de 

áreas de risco; análises de principais componentes; análises do 

comportamento espectral; dentre outros. 

De forma geral, as pesquisas envolvendo identificação e quantificação 

de áreas queimadas, utilizando dados e informações provenientes do 

Sensoriamento Remoto, seguem duas principais linhas de observação: a 

primeira é a observação das queimadas no momento em que estas estão 

ocorrendo, ou seja, onde há o fogo ativo; a segunda refere-se à observação 

das áreas após a ocorrência do fogo, onde se observam as cicatrizes de 

queimadas. 

2.3.1. DETECÇÃO DE FOGO ATIVO 

O monitoramento da ocorrência do fogo na vegetação, com a utilização 

de dados de focos de calor, iniciou-se em meados da década de 80, a partir de 

dados provenientes dos satélites da série National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), detectados pelo sensor Advanced Very High Resolution 

Radiometer (AVHRR). 

A detecção do fogo no momento de sua ocorrência pode ser feita 

utilizando-se bandas de Infravermelho termal, nos intervalos de 3,6 a 12 μm do 

Espectro Eletromagnético. De acordo com Robinson (1991), a vegetação em 

combustão atinge, comumente, valores de temperatura em torno de 800 K e, 

nessa situação, o pico de emissão de energia radiante se concentra em torno 

de 3,0 a 5,0 µm. A radiação emitida pela Terra, neste intervalo, é baixa, sua 

temperatura média atinge cerca de 300 K. Assim, ao analisar as imagens 

obtidas na região de 3.0 a 5,0µm do Espectro Eletromagnético, os focos de 

calor são facilmente identificados, sobressaindo-se das demais áreas onde a 

temperatura é inferior. 

A figura 2.2 mostra o mapa de números de focos de calor registrados 

no Brasil no ano de 2012, entre os meses de janeiro a dezembro pelo sensor 
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das imagens do instrumento MODIS. Nele é possível observar áreas com 

concentração de ocorrência de focos de calor no país. 

 

Figura 2.2: Focos de calor registrados no Brasil, no ano de 2012 pelo sensor MODIS. 

Fonte: INPE, disponível em: <http://www.inpe.br/queimadas/dados_anteriores.php> 

acessado em 07/02/2013.  

A validação dos dados referentes às queimadas baseia-se em uma 

matriz de erro, que mostra erros de omissão e inclusão (ASSAD, 1998), onde 

os erros de omissão se referem às queimadas que aconteceram e o sensor 

não identificou como focos de calor, são os mais comuns, sendo responsáveis 

pela maior parte das incertezas associadas aos dados. Já os erros de inclusão 

ou comissão representam os focos de calor detectados onde não houve 

nenhuma queimada. Estima-se que cerca de 80% de todos os eventos de fogo 

sejam detectados, sendo o erro de omissão de 20% (SETZER & MORELLI, 

2011). 

No entanto, cabe ressaltar que os dados de focos de calor são 

indicadores de queimadas, assim, não fornecem informações diretas sobre a 

extensão da área queimada. Embora tais produtos representem bem muitos 

aspectos da distribuição espacial e temporal dos incêndios, é tarefa árdua 

relacionar os focos de calor com a área realmente queimada.  
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Nas análises de detecção do fogo ativo uma das principais limitações 

encontradas, consiste na efemeridade deste tipo de sinal. O fogo pode ocorrer 

em um dado momento em que a região afetada não esteja sendo recoberta 

pelo satélite, implicando em subestimativas no número total de focos de calor 

(SETZER & MORELLI, 2011). 

Para diversos autores erros nas estimativas no número de focos de 

calor também pode ocorre devido a uma série de fatores, como a variabilidade 

nas condições da atmosfera, as diferenças no comportamento das fontes de 

ignição, a inadequação de amostragem temporal, dentre outras questões 

relacionadas ao sensor utilizado (GIGLIO et. al., 2006; KASISCHE et. al., 2003; 

EVA & LAMBIN, 1998; SCHOLES et. al., 1996). 

Setzer e Morelli (2011) alertam para o uso dos focos de calor de todos 

os satélites. Segundo estes autores, isto implica em repetições da detecção de 

mesmos eventos e também em quantidades diferentes de focos para um 

mesmo período em uma dada região, conforme os satélites. Assim, o número 

de focos de calor varia significativamente a depender do satélite e sensor 

utilizado. 

Faz-se necessário o uso de dados confiáveis, com uma série 

consistente ao longo dos anos, e validados, na busca de reduzir as detecções 

múltiplas e determinar com acurácia padrões espaciais e temporais da 

ocorrência do fogo. Desta forma, ressalta-se uma vez mais, a necessidade de 

estudos que visem diminuir as incertezas de estimativas de áreas queimadas.   

2.3.2. DETECÇÃO DE CICATRIZES DE QUEIMADAS 

Quando uma determinada área é queimada, ocorre uma alteração nos 

valores da resposta espectral dos materiais que a compõem, e esta alteração 

pode ser captada e registrada por sensores remotos, e, por conseguinte, 

utilizada para discriminação destas áreas em imagens de satélites por meio de 

avançadas técnicas de Sensoriamento Remoto (EVA & LAMBIN, 1998; 

LENTILE et al. 2006; LUGASSI et. al., 2010; LIBONATTI 2012; PEREIRA, 

2007). 

Após a queima, verificam-se variações no comportamento espectral 

destas áreas, e, segundo Pereira (2007), a identificação e caracterização 
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espectral das cicatrizes do fogo é o ponto de partida para pesquisas sobre esta 

problemática por meio de dados de sensores remotos.   

Trabalhos de identificação e mapeamento da cicatriz do fogo a partir de 

imagens de satélites tiveram início por volta da década de 70 (WIGHTMAN, 

1973; DESHLER, 1974; LAUER & KRUMPE, 1974) em regiões de Savanas da 

África.  

O uso de imagens de satélite na detecção e monitoramento dessa 

problemática surge no Brasil já no final da década de 70, com a utilização de 

imagens do sensor MSS (Multispectral Scanner) da série de satélites Landsat 

em trabalhos como os de: Higa (1978), que utilizou o método de interpretação 

visual de áreas queimadas no Mato Grosso do Sul; Santos e Aoki (1978), estes 

utilizaram o método de interpretação visual e o método de interpretação 

automática, com o classificador automático Máxima Verossimilhança 

(MAXVER) para área do Parque Nacional de Brasília; e Adamoli et. al., (1982), 

que aplicaram diferente técnicas de Sensoriamento Remoto no estudo de 

queimadas em pastagens nativas na região do Cerrado. 

França (2000) desenvolveu um método de estimativa quinzenal da área 

queimada no Cerrado, com erro inferior a 15% no cálculo anual a partir dos 

dados diários do AVHRR. Utilizando dados do Landsat 5, realizou a validação e 

ajustamento do algoritmo de identificação de cicatrizes de queimadas, 

elaborado a partir de mosaicos quinzenais de imagens do sensor 

AVHRR/NOAA-14. Estimou que a área queimada no período de 01/05/98 a 

30/4/99 foi de aproximadamente 429.000 km² (19% da área total estudada). 

Ricardo Guimarães (2000) utilizando dados do sensor MODIS Airbone 

Simulator (MAS) realizou um estudo para determinar as melhores bandas 

espectrais deste sensor no estudo de áreas queimadas e identificar dentre 

estas as mais apropriadas para discriminar diferentes estágios da ação do fogo 

na vegetação. Guimarães indicou o intervalo compreendido entre as bandas 16 

(1,93 µm) e 28 (3,28 µm) como sendo o mais adequado à discriminação das 

diferentes fases da queima de vegetação. Identificou ainda a banda 31 como a 

mais adequada para diferenciar áreas queimadas de áreas não queimadas. 
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2.3.3. PRINCIPAIS SISTEMAS SENSORES UTILIZADOS NA DETECÇÃO E 

NO MONITORAMENTO DE QUEIMADAS 

 Atualmente, no Brasil, a incidência de fogo na vegetação é monitorada 

através das imagens do sensor Advanced Very High Resolution Radiometer 

(AVHRR) dos satélites polares National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) -15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-18 e NOAA-19; das 

imagens do instrumento Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS), a bordo dos satélites polares National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) TERRA e AQUA; das imagens dos satélites 

Geostationary Operational Environmental Satellite-12 (GOES-12) e Meteosat 

Second Generation-2 (MSG-2) (INPE, 2012).  

Segundo Eva e Lambin (1998), ao se observar a assinatura espectral, 

após a passagem do fogo em uma vegetação, há uma redução nos valores de 

reflectância nas regiões do Visível e do Infravermelho Próximo no Espectro 

Eletromagnético, faixa que vai de 0,4 a 1,3 μm. 

Libonati et. al., (2006) analisaram a assinatura espectral de áreas 

queimadas na região norte do Estado do Mato Grosso a partir de dados de 

reflectância de bandas do sensor MODIS, buscando avaliar o potencial de cada 

banda para o mapeamento não supervisionado das áreas atingidas pelo fogo. 

Atualmente, as imagens derivadas do sensor MODIS estão sendo 

frequentemente empregadas na detecção e no mapeamento de áreas 

queimadas. O sensor MODIS é um dos cinco sensores a bordo dos satélites 

TERRA e AQUA do programa Earth Observing System (EOS) da NASA. 

Este sensor trabalha com 36 bandas espectrais cobrindo o espectro 

eletromagnético da região do visível ao infravermelho termal e fornecendo 

imagens com resolução espacial para as bandas 1 e 2 de 250 metros; 500 

metros para as bandas de 3 a 7 e 1km para as outras bandas (SOUSA JR. & 

PARDI LACRUZ, 2006). 

O sensor MODIS possui resolução espacial moderada e alta resolução 

temporal (SOUSA JR. & PARDI LACRUZ, 2006). As imagens MODIS podem 

ser adquiridas gratuitamente em Hierarchy Data Format (HDF), já 

georreferenciadas e com correção para os efeitos atmosféricos.  
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Este sensor foi projetado para fornecer uma série de observações 

globais da superfície terrestre, oceano e atmosfera, nas regiões do Visível e do 

Infravermelho do Espectro Eletromagnético. Segundo Soares et. al., (2007), o 

sensor MODIS apresenta diversas inovações em relação aos seus precursores. 

Dentre elas, a melhoria substancial na qualidade dos detectores e no sistema 

de imageamento, passando pelo aumento do número de bandas espectrais e 

pelo enorme avanço no processamento de dados com algoritmos específicos 

para a geração de produtos de alta qualidade com correções atmosféricas, 

radiométricas e geométricas. 

Satélites da série Landsat possuem grande potencial para o 

mapeamento de áreas queimadas, pois seus dados de fina resolução espacial 

podem ser utilizados em diversos estudos para a classificação e a 

interpretação da cobertura da terra, além da distinção entre áreas queimadas e 

não-queimadas. A presença de uma banda na faixa espectral do infravermelho 

de ondas curtas (SWIR), (1,55 a 1,75 μm, no LANDSAT TM, e 1,50 a 1,75 μm, 

no Système Pour l'Observation de la Terre (SPOT) – 4  High Resolution Visible 

- Infrared (HRVIR)) é outro fator que os tornam apropriados para esta 

aplicação. 

O satélite Landsat 5 começou a operar em 1º de março de 1984 e 

levou a bordo os sensores MSS e o Thematic Mapper (TM). Mas em 1995 este 

satélite passou a operar apenas com o sensor TM, pois o sensor MSS deixou 

de enviar dados. Uma cena deste satélite representa na superfície terrestre 

uma área de abrangência de 185 X 185 km. 

A eficiência do Landsat TM, pós-queimadas, tem sido demonstrada em 

países temperados (PHULPIN et al., 2002). A sua resolução espacial 

relativamente alta, de 30 m, inclui um canal no infravermelho médio (2,08 a 

2,35 μm), o que permite a detecção de incêndios.  

Os canais do visível e infravermelho próximo, designados para o 

estudo de vegetação, possibilitam a detecção de marcas de queimadas e a 

avaliação do estado da vegetação através de índices de vegetação. Estes 

canais são úteis para o mapeamento de cicatrizes deixadas por queimadas, 

importantes neste estudo. Além disso, o banco de dados históricos obtidos por 

este sensor nos últimos anos representa uma importante fonte de informações 

a respeito das queimadas. 
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Araújo e Ferreira Jr. (2011), validaram, em imagens do satélite Landsat 

5, a extensão da área queimada mapeada pelo produto MODIS MCD45A1, em 

uma escala global, entre os domínios do bioma Cerrado referente ao ano de 

2007.  

Na tabela a seguir (Tabela 2.1), são apresentados os principais 

sistemas sensores e plataformas, utilizados no estudo da ocorrência do fogo na 

vegetação, em diferentes escalas de abordagem. 
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Tabela 2.1 – Principais sistemas sensores e plataformas, utilizados na detecção e monitoramento de áreas atingidas pelo fogo. 

SENSORES E 
PLATAFORMAS Bandas espectrais 

Resolução 
temporal 

Resolução 
espacial 

Resolução 
radiométrica 

Intervalos do VIS-MIR 
imageados 

Intervalos do 
TIR imageados 

Período de 
operação 

Advanced Along 
Track Scanning 

Radiometer 

VIS- NIR/ SWIR/ 
MWIR/ TIR 

2 dias 1km  0.56, 0.66, 0.86, 1.6 3.7, 11, 12 2002 – 2012 

Advanced Land 
Imager 

Pan/ 
MS1’/1/2/3/4/4’/5’/5/7 

16 dias 10m (Pan)/ 30m 
(MS1-7) 

16 bits 0.44, 0.48, 0.56, 0.64,             
0.79, 0.87, 1.25, 1.65, 2.23 

  

ASTER 1 - 15 16 dias 15m (B1-4)/ 30m 
(B5-10)/ 90m(B11-

15) 

8 bits (B1-10)/ 12 
bits (B11- 15) 

0.56, 0.66, 0.82, 1.65, 2.17, 2.21, 
2.26, 2.33, 2.34 

8.3, 8.65, 9.1, 
10.6, 11.3 

 

AVHRR/NOAA 1/2/3/3B/4/5 4 dias 1,1 km 16 bits 0.63, 0.91, 1.61 3.74, 11, 12  

Hyperion 220 16 dias 30 m 12 bits 220 Bandas (0.38-2.5µm)  2000 – em 
operação 

IKONOS PAM/ MS 3 dias 1 – 4 m 11 bits 0.48, 0.55, 0.67, 0.81   

Indian Remote 
Sensing-1A,B 

Visível e 
Infravermelho 

22 dias 72,5 m  0.55, 0.65, 0.83   
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Indian Remote 
Sensing-1B,C 

 24 dias 36,2 – 180 m    1991 – 1999 

Landsat 5, 7 B1, B2, B3,B4,B5, 
B6, B7 

16 dias 30 m/ 120 m (B6) 8 bits 0.48, 0.56, 0.66, 0.85, 1.65, 2.17 11.5  

MODIS 1 - 36 4 dias 250 m – 1000 m 12 bits 19 bandas 16 bandas 1999 – em 
operação 

Quickbird PAN/ MS 1 – 5 dias 61 a 72 cm/ 2,4 a 
2,8 m 

11 bits 0.48, 0.56, 0.66, 0.83   

SPOT- 
VEGETATION 

B0/ B2/ B3/ MIR 1 dia 1 km 8 bits 0.55, 0.65, 0.84, 1.62   

CBERS 1 - 36 3, 5 ou 26 dias 20 m, 80 m, 160 m 
e 260 m 

8 bits   1999 – em 
operação 

Fonte: Adaptado de Lentile et. al., (2006); INPE, 2011. 
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Pode-se observar na Tabela 2.1, que as pesquisas envolvendo 

detecção e monitoramento remoto das queimadas, mais comumente utilizam 

os sistemas sensores passivos, equipamentos que registram a energia 

eletromagnética refletida ou emitida pelos objetos da superfície terrestre.  

Em estudos de escala global, são geralmente utilizados os sensores de 

resolução espacial baixa, a exemplo do AVHRR, utilizado por Figueiredo e 

Setzer (1989) para a América do Sul e por Pereira (2003) em estudos na costa 

Mediterrânea a da Espanha.  

Este sensor possui uma característica importante para os trabalhos de 

monitoramento: sua alta resolução temporal. Com período de passagem de 4 

em 4 dias, o que permite um acompanhamento contínuo das ocorrências de 

queimadas.  

No entanto, dada a sua baixa resolução espacial, da ordem de 1km², 

pode ocorrer uma subestimação no número de queimadas registradas e na 

estimativa da extensão da área queimada. Esta subestimação ocorre em 

função do algoritmo de detecção capturar áreas queimadas extensas e 

compactas. 

2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Percebe-se, diante desta breve revisão da literatura, que o 

Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informações Geográficas, têm sido 

utilizados para detectar e monitorar a ocorrência de queimadas em diferentes 

escalas, desde níveis locais, regionais a globais.  

Uma grande variedade de sensores, com propriedades específicas têm 

sido utilizadas nesta detecção e monitoramento das ocorrências de queimadas 

e os avanços assistidos nas últimas décadas, propiciaram o desenvolvimento 

de diferentes métodos de estudo. 

Observou-se também, a partir desta pesquisa, que no Brasil, os 

trabalhos relacionados à cartografia de áreas queimadas, envolvendo a 

identificação e quantificação de cicatrizes, desenvolvem-se em grande maioria 

nas regiões do Cerrado e da Amazônia, onde o registro de focos de calor é 

mais elevado. No entanto outras áreas de ocorrência de queimadas carecem 

do desenvolvimento de pesquisas sobre a dinâmica dos incêndios, como por 
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exemplo, as Unidades de Conservação existentes na região da Chapada 

Diamantina, dentre elas o PNCD. 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo se destina a apresentação dos materiais utilizados e dos 

procedimentos metodológicos realizados no presente estudo para a 

modelagem espacial das cicatrizes de incêndios na vegetação do Parque 

Nacional da Chapada Diamantina. É apresentada também, a descrição do 

recorte espacial delimitado para estudo e seus aspectos fisiográficos, a saber: 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina, região de interesse desta 

pesquisa, possui uma área de 1520 km² e foi criado em 17 de setembro de 

1985, pelo Decreto Federal nº 91.655, este visa à proteção dos ecossistemas 

da Serra do Sincorá. Constitui uma Unidade de Conservação (UC) de proteção 

integral, onde, de acordo com a Lei Federal Nº. 9.985/2000, Art 7º. §1º, admite-

se apenas o uso indireto dos recursos naturais existentes, sendo proibidas 

propriedades particulares dentro de seus limites. 

Mesmo sendo ambientes protegidos pela lei e destinados à 

preservação do meio natural, ocorrem ainda, em Unidades de Conservação, 

diversos impactos ambientais negativos associados a atividades humanas, 

dentre eles a ocorrência de queimadas. 

3.1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 Localizado na região da Chapada Diamantina, no centro do Estado da 

Bahia, Brasil (Figura 3.1.), o PNCD se estende na direção aproximada norte-sul 

na área limitada pelas coordenadas geográficas 12°20’ e 12°25° de latitude sul 

e 41°35’ e 41°15’ de longitude oeste.  

 A área do Parque abrange parte dos municípios de Andaraí, Ibicoara, 

Itaeté, Lençóis, Mucugê e Palmeiras, sem incluir em seus limites as sedes 

municipais.  
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Figura 3.1. Mapa de localização da área de estudo.  

Fonte: Elaborado com base nos dados do IBGE (2010). 

3.1.2. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

3.1.2.1. GEOLOGIA 

A geologia desta região data do Proterozóico, formada basicamente 

por terrenos sedimentares, muito erodidos, e por algumas bacias sedimentares 

do Terciário e do Quaternário. As formações mais antigas ocorrem na região de 
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Contendas do Sincorá, Tanhaçu e Brumado, ao sul, e Jacobina, ao norte, onde 

há presença de rochas do Proterozóico inferior e do Arqueano (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

Ocorrem em predomínio, rochas siliciclásticas e rochas vulcânicas 

félsicas do Proterozóico médio, verificadas nas áreas mais altas da região. As 

rochas predominantes na área de estudo, o PNCD, pertencem à Formação 

Tombador depositada sobre a Formação Guiné, do Grupo Paraguaçu. Nas 

regiões a leste da Chapada Diamantina são encontradas rochas carbonáticas 

do Proterozóico superior. A ocorrência de bacias sedimentares é assistida em 

áreas próximas a Bonito e Mulungu do Morro, formando coberturas do período 

Tércio-quaternario. Terrenos mais recentes, do Quaternário e do Holoceno, 

aparecem em áreas aluvionares ao longo de rios presentes na região 

(PEDREIRA et. al., 1975; PEDREIRA, 1997; MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2007; FUNCH, 1982).  

3.1.2.2. CLIMA 

Todo o material geológico descrito acima está situado em região de 

convergência de massas de ar Equatorial Continental, Tropical Continental, 

Tropical Atlântica e Polar. Além de sofrer a influência das intempéries de um 

mosaico climático que compreende os seguintes tipos: Semi-árido, Seco-

subúmido, Úmido-subúmido e Úmido.  

A pluviosidade local é fortemente condicionada pelo relevo, com 

índices pluviométricos variando entre 700 mm (em áreas mais secas, 

especialmente nas encostas ocidentais dos principais sistemas de serras) a 

1600 mm anuais (em regiões mais úmidas e elevadas na Serra do Sincorá) 

(GIULIETTI, et al., 1997). As chuvas não são distribuídas uniformemente ao 

longo dos anos, há períodos com chuvas excessivas e anos com escassez. A 

temperatura média anual desta região oscila entre 15°C e 26°C.   

3.1.2.3. GEOMORFOLOGIA 

A pluviometria e a temperatura média, na região da Chapada 

Diamantina, sofrem influências diretas do relevo existente, que é constituído 

por maciços residuais, topos rochosos, vales estreitos e profundos, grandes 
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superfícies planas, platôs isolados por escarpas íngremes, serras altas, 

estreitas e alongadas Giulietti et. al. (1997). 

O relevo desta área se encontra numa zona de transição entre o 

Pediplano Sertanejo, Tabuleiros Interioranos e Tabuleiros Pré-litorâneos, ou 

Costeiros, variando entre suave a suavemente ondulado, e sofre a ação do 

intemperismo químico predominantemente.  

A Chapada Diamantina, região onde está inserida a área foco deste 

estudo, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, é o prolongamento, no 

Estado da Bahia, do Sistema Orográfico do Espinhaço, que se inicia em Minas 

Gerais e penetra a Bahia. Como unidade geomorfológica, abrange uma área de 

aproximadamente 38.000 Km2, no centro geográfico do Estado e é 

inteiramente circundada pela ecorregião da Depressão Sertaneja Meridional 

(FUNCH, et al., 2005).  

As altitudes variam em torno de 200 a 1.800 metros, com picos de até 

2.000 metros, destacando-se a serra do Sincorá, onde está situado o PNCD.  

3.1.2.4. SOLOS 

A profundidade dos solos está intrinsecamente relacionada ao relevo, 

resultando da atuação do clima sobre o embasamento rochoso descrito 

anteriormente no item 1.4.2.1. Em áreas mais escarpadas, o solo acumula-se 

em fendas de rochas, sendo retido pelas raízes das plantas que aí vegetam. 

Em áreas mais planas há o acúmulo de grandes quantidades de sedimentos, 

resultando em camadas mais arenosas relativamente profundas. Em regiões 

de maiores altitudes predominam os solos rasos, pedregosos, arenosos, ácidos 

e pobres, e com grandes afloramentos rochosos (FUNCH, 2005). 

Os tipos de solos existente na região são: Planossolos, na porção 

noroeste; Argissolos, em maior predomínio na região, encontrado na faixa 

centro-sul; e em menor representatividade os Chernossolos, Espodossolos, 

Latossolos, Neossolos e Vertissolos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2007). 
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3.1.2.5. HIDROGRAFIA 

Nesta região ocorrem as cabeceiras de vários rios que fluem para 

zonas circundantes, citada acima e que contribuem para formar os rios de 

Contas e Paraguaçu, além de formarem as bacias dos Rios Paramirim, Salitre 

e Jacaré, tributários da margem direita do Rio São Francisco. O PNCD está 

integralmente inserido na Bacia do Paraguaçu (FUNCH, 2002; MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

3.1.2.6. VEGETAÇÃO 

Aspectos como clima, geologia, relevo e hidrografia, contribuem para o 

desenvolvimento de uma vegetação bastante diversificada, como Cerrados, 

Campo Rupestre, Floresta Estacional Decidual e Semidecidual, Floresta 

Ombrófila Densa e Caatinga. Há uma forte influência do relevo e do clima 

regional na definição dos grandes conjuntos vegetacionais que ocupam 

diferentes estratos altitudinais. Nas depressões do entorno da Chapada 

Diamantina, ocorre à vegetação de caatinga, nas encostas há diferentes 

formações de florestas, já nas áreas mais elevadas predominam vegetação 

aberta e diversificadas, os cerrados e campos rupestres (GIULIETTI et.al., 

1997; FUNCH, 2005).  

A seguir, observa-se a cartografia temática de síntese dos aspectos 

fisiográficos descritos acima (Figura 3.2. (A, B, C, D e E)). 
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Figura 3.2. Mapas de (A) Geologia; (B) Geomorfologia; (C) Solos; (D) Hidrografia e (E) Vegetação da área de estudo.  

Fonte: Modificado de CPRM, SUDENE, ROY FUNCH, IBGE (2010). 

(D) (E) 
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3.2. MATERIAIS 

No desenvolvimento desta pesquisa, os materiais utilizados foram: 

3.2.1. BASE DE DADOS 

A base de dados foi construída a partir da consulta bibliográfica e 

cartográfica a diversas fontes, dentre elas sites de internet de órgãos públicos, 

relatórios técnicos, livros, revistas científicas e etc. A partir desta base de 

dados, foi possível elaborar os mapas de síntese e de análise, que irão compor 

a contribuição cartográfica deste trabalho. Abaixo são listados os dados 

compilados, seguidos de sua breve descrição e referência.      

- Dados de focos de calor: 

 Disponíveis em arquivos no formato vetorial, este dados são 

computados e disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) através do Banco de Dados de Queimadas do Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), acessível no endereço eletrônico 

http://www.cptec.inpe.br/queimadas.  

Estes dados são representados por pontos, que possuem informações 

básicas sobre os focos de calor, como: coordenadas geográficas e data da 

ocorrência do foco de calor (Tabela 3.1.).  

Tabela 3.1. Trecho da tabela de atributos dos dados de focos de calor. 

Fonte: INPE, 2011. 

- Imagens de satélite: 

Foram utilizadas 6 cenas da série de satélites Landsat, adquiridas 

gratuitamente, através do catálogo de imagens disponibilizado pelo INPE, em 

seu endereço eletrônico http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ e pelo Serviço Geológico 

Foco de calor/ID Lat/Long Data Satélite Unidade de conservação 

S122818O41223620080111194426 
-12°47’17”/ 

- 41°37’67” 
11/08/2008 NOAA-15 PNCD 

S132000O41092420031023193748 
-13°33’33”/ 

-41°15’67” 
23/10/2003 NOAA-12 PNCD 
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dos Estados Unidos, o United States Geological Survey (USGS), pelo endereço 

eletrônico http://earthexplorer.usgs.gov/.  

Na tabela abaixo (Tabela 3.2.), são descritas as principais 

características destas imagens e em seguida, observa-se uma figura com a 

compilação das imagens trabalhadas (Figura 3.3.).  

Tabela 3.2. Síntese das informações das imagens de satélites utilizadas. 

Fonte: INPE, 2011; USGS, 2013.  

 

Figura 3.3. Imagens do satélite Landsat 5 TM utilizadas na pesquisa. Cenas 1, 2 e 3. 

Fonte: INPE, 2011; USGS, 2013.  

INFORMAÇÕES CENA 1 CENA 2 CENA 3 CENA 4 CENA 5 CENA 6 

Satélite Landsat 5 Landsat 5 Landsat 5 Landsat 5 Landsat 5 Landsat 8 

Sensor TM TM TM TM TM OLI 

Órbita 217 217 217 217 217 217 

Ponto 69 69 69 69 69 69 

Data de passagem 06/02/2001 13/12/2003 15/10/2005 04/08/2008 24/09/2009 30/05/2013 

Datum padrão WGS84 WGS84 WGS84 WGS84 WGS84 WGS84 

Projeção padrão UTM UTM UTM UTM UTM UTM 

Fonte INPE INPE INPE INPE INPE USGS 



61 

 

- Dados cartográficos pré-existentes e dados obtidos em campo: 

Os aspectos fisiográficos e os atributos físicos de engenharia, a 

exemplo de rodovias, foram levantados por meio de dados oficiais e órgãos 

públicos como o IBGE, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), dentre outros. 

Pontos georreferenciados e descritos através de planilhas foram 

obtidos em campo. A tabela a seguir (Tabela 3.3), sintetiza o levantamento de 

dados realizado e as informações básicas associadas a estes.   

Tabela 3.3. Dados cartográficos pré-existentes e de campo levantados. 

DADOS OBJETIVOS FONTE FORMATO DATUM ESCALA 

Tipologia de rochas 1. Organizar o mapa de formações geológicas; 

2. Caracterização fisiográfica; 

CPRM Vetorial WGS 84 1: 100.000 

Aspectos 

geomorfológicos 

1. Organizar o mapa de geomorfologia; 

2. Caracterização fisiográfica; 

CPRM Vetorial WGS 84 1: 100.000 

Tipologia de solos 1. Organizar o mapa de solos; 

2. Caracterização fisiográfica; 

CPRM Vetorial WGS 84 1: 100.000 

Tipologia de 

vegetação e uso do 

solo 

1. Organizar o mapa de vegetação e de uso e 

ocupação do solo; 

2. Caracterização fisiográfica; 

Roy 

Funch 

Vetorial WGS 84 1: 100.000 

Rede hidrográfica 1. Elaborar mapa de localização da área de 

estudo; 

2. Organizar mapa de hidrografia. 

SUDENE Vetorial WGS 84 1: 100.000 

Limites municipais 1. Elaborar o mapa de localização da área de 

estudo; 

IBGE Vetorial WGS 84 1: 100.000 

Limite das unidades 

de conservação 

1. Elaborar mapa de localização da área de 

estudo; 

2. Realizar novas proposições. 

MMA Vetorial WGS 84 1: 100.000 

Rodovias 1. Elaborar mapa de localização da área de 

estudo. 

SUDENE Vetorial WGS 84 1: 100.000 

Pontos de campo 

georreferenciados 

1. Reconhecimento da área de estudo; 

2. Subsidiar PDI; 

3. Verificação de campo. 

Thaiane 

Bonfim 

Vetorial WGS 84 - 
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3.2.2. SOFTWARE 

No desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados software 

específicos de geoprocessamento e processamento de imagens digitais, 

disponibilizados pelo Programa de Pós-graduação em Modelagem em Ciências 

da Terra e do Ambiente (PPGM) da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) (Tabela 3.4.). Para integração, armazenamento e manipulação de 

dados com referência espacial, utilizou-se o pacote de software ArcGis 10 da 

Environmental Systems Research Institute (ESRI). O processamento das 

imagens foi feito no programa ENVI 4.8.  

Tabela 3.4. Software de geoprocessamento e processamento de imagens utilizados. 

 

 

 

 

3.3. PROCEDIMENTOS MÉTODOLOGICOS 

Este estudo da ocorrência dos incêndios na vegetação do PNCD, 

apoiou-se na utilização de técnicas e métodos que fazem parte do escopo das 

Geotecnologias, onde foi possível integrar, armazenar e manipular dados 

imprescindíveis às análises ambientais. Os procedimentos metodológicos 

desenvolvidos foram agregados em duas etapas, a saber: 

1ª ETAPA - Análise da distribuição espacial e temporal dos focos de calor 

nas áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina no período entre 

2000 e 2011. 

Esta etapa da pesquisa é descrita no capítulo 4, tendo sido analisado o 

comportamento espacial e temporal dos focos de calor no PNCD, visando à 

identificação de possíveis padrões espaciais de ocorrência do fogo. 

Esta fase deu suporte à obtenção de imagens de satélites úteis à 

análise subsequente, fornecendo informações como períodos das cenas a 

SOFTWARE OBJETIVOS 

ArcGis 10 1. Integração, organização e manipulação de 

um Sistema de Informações Geográficas. 

Envi 4.8 1.  Visualização, processamento, análise e 

apresentação de dados de imagens de satélite; 
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serem compiladas e indicando as áreas de possível ocorrência das cicatrizes 

de queimadas, para aquisição de pontos amostrais necessários ao 

desenvolvimento da classificação espectral.  

Procedimentos:  

1. Levantamento dos dados; 

2. Construção de banco de dados; 

3. Espacialização dos focos de calor; 

4. Estimativa da densidade dos pontos a partir do interpolador Kernel 

Density; 

5. Reclassificação; 

6. Integração e análise dos resultados. 

2ª ETAPA: Classificação espectral de imagens de satélites para 

modelagem de cicatrizes de incêndios na vegetação do Parque Nacional 

da Chapada Diamantina. 

Esta etapa compreende a identificação, caracterização, discriminação e 

o mapeamento das cicatrizes de queimadas no PNCD em imagens de satélites.  

Foram empregadas nesta fase da pesquisa técnicas de Processamento Digital 

da Imagem para discriminação de cicatrizes de queimadas em imagens 

multiespectrais.   

Procedimentos:  

1. Escolha das cenas; 

2. Pré-processamento digital da imagem: 

a. Georreferenciamento das imagens; 

b. Correção atmosférica; 

3. Classificação espectral: 

a. Coleta de espectros amostrais de cicatrizes de queimadas; 

b. Seleção dos Endmembers; 

c. Criação da Biblioteca Espectral de referência; 

d. Estudo e caracterização das curvas espectrais das amostras; 

e. Mapeamento espectral das cicatrizes a partir do algoritmo 

Spectral Angle Mapper (SAM); 
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. 

f. Mapeamento espectral das cicatrizes a partir do algoritmo 

Máxima Verossimilhança (MAXVER). 

4.  Pós-processamento: 

a. Validação dos resultados; 

b. Análise e avaliação dos resultados obtidos. 

A figura a seguir, (Figura 3.4), sintetiza as etapas metodológicas 

empregadas nesta pesquisa. 
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Figura 3.4: Modelo esquemático das etapas da pesquisa.  

 

1ª ETAPA  

(capítulo 4) 

FOCOS DE CALOR 

2ª ETAPA  

(capítulo 5) 

CICATRIZES DE QUEIMADAS 

SELEÇÃO DAS IMAGENS 

PRÉ-PROCESSAMENTO 

SPECTRAL ANGLE 
MAPPER 

COLETA DOS ESPECTROS DE 
REFERÊNCIA 

BIBLIOTECA ESPECTRAL 

MÁXIMA 
VEROSSIMILHANÇA 

MAPEAMENTO ESPECTRAL  



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE ESPACIAL DOS FOCOS 

DE CALOR NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA 

DIAMANTINA – BA NO PERIODO DE 2000 A 2011 
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CAPÍTULO 4 - QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE ESPACIAL DOS 

FOCOS DE CALOR NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA 

DIAMANTINA – BA NO PERÍODO DE 2000 A 2011 

RESUMO 

Esta etapa do trabalho consiste na espacialização de pontos de focos de calor, que 

são os registros da temperatura emitida pela superfície e captada pelos sensores 

orbitais, sendo possível identificar onde e quando ocorreu o fogo. A modelagem da 

distribuição espacial e temporal das queimadas é de fundamental importância, 

possibilita aferir a localização das áreas em que o perigo do fogo é maior e a 

ocorrência de incêndios é mais frequente. As informações extraídas desta análise 

auxiliaram na identificação das imagens de satélites úteis a este estudo. Assim, a 

seleção das cenas, utilizadas na etapa subsequente, se deu em função das datas de 

ocorrência dos focos, sendo compiladas, preferencialmente, as imagens capturadas 

imediatamente após estas datas. A análise do comportamento espacial dos focos de 

calor ainda foi útil ao fornecer uma visão geral da distribuição espacial do fogo no 

PNCD, revelando possíveis padrões existentes. 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Sistemas de Informações Geográficas; 

Focos de calor; Estimador de Densidade de Kernel. 

ABSTRACT 

This stage of the work consists of the spatial points of hotspots, which are the records 

of the heat emitted by the surface and captured by satellite sensors, it is possible to 

identify where and when the fire occurred. Modeling the spatial and temporal 

distribution of fires is of fundamental importance measure and enables the location of 

areas where the fire danger is higher and the occurrence of fires is more frequent. 

Information extracted from this analysis helped in identifying the satellite images useful 

in this study. Thus, the selection of the scenes used in the subsequent step, was due to 

the dates of occurrence of outbreaks being compiled preferentially captured images 

immediately after these dates. The analysis of the spatial behavior of hotspots was still 

useful to provide an overview of the spatial distribution of fire in PNCD, revealing 

possible existing standards. 

Keywords: Remote Sensing, Geographic Information Systems; hotspots Estimator 

Kernel Density. 
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4.1. INTRODUÇÃO 

Incêndios na vegetação são considerados em diversos estudos como 

sendo umas das principais ameaças às unidades de conservação, devido às 

mudanças físicas, biológicas, e químicas que produzem no ambiente, gerando 

consequências sobre o solo, vegetação, fauna e ar atmosférico (MIRANDA et. 

al., 1996).  

A disponibilidade de informações detalhadas e atualizadas sobre a 

localização e extensão das áreas queimadas é fundamental para avaliar perdas 

econômicas e efeitos ecológicos, monitorar mudanças no uso e cobertura da 

terra, e elaborar modelos atmosféricos e de impactos climáticos devidos à 

queima de biomassa.  

O Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) representam ferramentas particularmente úteis para obtenção dessas 

informações, principalmente em extensas áreas afetadas pelo fogo e/ou de 

difícil acesso (PEREIRA et al., 1997).  

Os dados de focos de calor extraídos de imagens de satélites para 

identificação das áreas de ocorrência de incêndios, contribuem de forma eficaz 

na prevenção, monitoramento e combate destes eventos. A partir destes 

dados, informações e estimativas sobre localização, período e frequência dos 

incêndios são gerados, evidenciando sua dinâmica espaço/temporal na área de 

ocorrência. 

De acordo com Setzer e Morelli (2011), o monitoramento operacional 

dos incêndios na vegetação, feito a partir dos dados de focos de calor, é 

adequado a regiões remotas e sem outros meios de detecção em tempo real, 

como ocorre na maior parte do país, inclusive na área de estudo. 

Ferreira et al., (2005) utilizou dados de focos de calor do sensor 

AVHRR, à bordo do satélite NOAA, para identificar áreas em processo de 

desflorestamento. Estes autores buscaram compreender a relação espacial 

existente entre a ocorrência dos focos de calor e a dinâmica de mudanças no 

uso e cobertura do solo na Amazônia Legal. Concluíram que há uma forte 

correlação entre o número de focos de calor registrados anualmente e o 

desflorestamento ocorrido no mesmo período. Para o ano de 2002, 

encontraram um valor de correlação de 0,778 e para o ano de 2003 de 0,768.  
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Fontenele et. al., (2011) observaram a relação entre focos de calor, 

provenientes do sensor AVHRR, e o desmatamento por municípios na faixa do 

bioma Caatinga, por fim, realizaram uma quantificação dos focos. A partir deste 

estudo, comprovou-se a existência de uma correlação entre desmatamento e 

focos de calor no bioma Caatinga, revelando que os municípios com maior taxa 

de desmatamento apresentaram também o maior número de focos de calor. 

No estado da Bahia, na região do Extremo Oeste, Santos et. al., (2011) 

quantificaram a incidência dos focos de calor e identificaram os meses de 

maior ocorrência no período de 2007 a 2009. O trabalho desenvolvido teve 

como base o banco de dados do programa de monitoramento de queimadas do 

INPE.  Esta pesquisa buscou ainda, correlacionar a ocorrência dos focos a 

dados pluviométricos.   

Estudos sobre a dinâmica de ocorrência do fogo na região da Chapada 

Diamantina, especificamente no Parque Nacional da Chapada Diamantina, têm 

sido feitos com base em imagens do satélite Landsat 5 (MESQUITA et al., 

2011; GONÇALVES et al., 2011). Estes estimaram que entre 1973 e abril de 

2010, 61 % da área do PNCD foi atingida por incêndios na vegetação. Discutiu-

se também, nestes trabalhos, uma possível relação entre a incidência dos 

incêndios anuais com fenômenos climáticos globais, o El Niño.  

A elevada frequência do fogo na Chapada Diamantina é preocupante, 

pois a região inclui diversos tipos de florestas, caatingas, cerrados e campos 

rupestres, cada qual com suas fisionomias características. Tais tipos de 

vegetação fazem dessa região um importante centro de diversidade de 

paisagem do Brasil, com elevado número de espécies de plantas endêmicas. 

Diante do exposto, esta pesquisa tem por objetivo analisar o 

comportamento espacial e temporal dos focos de calor detectados na área do 

PNCD. Assim, será possível estimar áreas de maior intensidade de ocorrência 

dos incêndios na vegetação do Parque. Através da realização de uma análise 

exploratória do conjunto de pontos de focos de calor a partir do estimador 

Kernel da função de densidade.  

Buscando ainda compreender a dinâmica de ocorrência dos incêndios 

na vegetação do PNCD, será analisado o padrão de distribuição temporal dos 

focos de calor, identificando os meses e anos de maior ocorrência através da 
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observação de gráficos, mapas e tabelas que apresentem valores absolutos e 

relativos, representativos desse padrão. 

Este estudo trará uma contribuição aos estudos que abordem a 

problemática do fogo, pois, serão feitos levantamentos e análises sobre a 

ocorrência das queimadas no PNCD, buscando identificar características como 

frequência, intensidade e períodos de maior ocorrência.   

4.2. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.2.1. MATERIAIS 

No desenvolvimento desta etapa da pesquisa foram utilizados dados 

de focos de calor, disponíveis em arquivos no formato shapefile, provenientes 

de sensores a bordo dos satélites NOAA -12 e NOAA 15, ambos com detecção 

noturna, computados e disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) através do Banco de Dados de Queimadas do Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), disponível no endereço 

eletrônico http://www.cptec.inpe.br/queimadas.  

Estes dados se constituem de pontos que possuem informações 

básicas sobre os focos de calor. Cada ponto possui as seguintes variáveis: 

coordenadas geográficas (latitude e longitude), data da observação do foco de 

calor (dia, mês e ano), tipo de satélite e município. Estas variáveis são 

organizadas em uma tabela no banco de dados, denominada tabela de 

atributos. 

Conjuntamente, foram utilizados dados sobre divisão político-

administrativa, área e limite do PNCD, oriundos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

Para o processamento dos dados utilizou-se o pacote de softwares 

ArcGIS 10 da ESRI, sua extensão Spatial Analyst e a função Kernel Density, 

disponibilizados pelo Programa de Pós-graduação em Modelagem em Ciências 

da Terra e do Ambiente – PPGM/UEFS. 

4.2.2. MÉTODOS 

4.2.2.1. ESTIMATIVA DA DENSIDADE DOS PONTOS DE FOCOS DE 

CALOR A PARTIR DO INTERPOLADOR KERNEL DENSITY 
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Em ambiente SIG, foi modelado o padrão de distribuição do conjunto 

de pontos, utilizando o estimador de densidade Kernel. Este interpolador é 

comumente utilizado para gerar uma superfície continua através de dados 

amostrais, geralmente pontos, e calcula a intensidade do evento através da 

contagem de todos os pontos dentro de uma área de influência, ponderando-os 

em função da distância de cada ponto à área de interesse. 

Este tipo de operação é feito pelo ajuste de uma função bidimensional 

aos eventos considerados, onde, esta função realiza uma contagem de todos 

os pontos dentro de uma área de influência. Estes pontos são ponderados pela 

distância de cada um até o ponto que está sendo estimado (DRUCK et al., 

2004).  

O estimador Kernel possui dois parâmetros básicos: primeiro, o raio de 

influência, que define a vizinhança do ponto a ser interpolado e controla o grau 

de alisamento da superfície gerada; e segundo, uma função de estimação com 

propriedades de suavização do fenômeno (SILVERMAN, 1986).   

Assim, ao ser aplicado este estimador, ocorre algo semelhante ao 

desenho de uma vizinhança circular ao redor de cada ponto de amostra, 

correspondendo ao raio de influência, e então é aplicada uma função 

matemática que vai de 1 na posição do ponto a 0 na fronteira da vizinhança.  

A utilização do estimador de intensidade se faz interessante nesta 

pesquisa, por fornecer uma visão geral da distribuição espacial dos pontos, 

sendo possível apurar a intensidade pontual dos focos de calor de toda região 

da Chapada Diamantina, e com isso averiguar áreas críticas dentro desta 

delimitação para o período abrangido neste trabalho.  

Foi realizado inicialmente o levantamento dos dados de focos de calor, 

existentes para o PNCD, no período de 2000 a 2011, e em seguida organizada 

uma base de dados geográficos. 

Para fins de melhor representação e análise dos resultados da 

interpolação, foram definidas 5 classes de densidade: 1) muito baixa, 2) baixa, 

3) média, 4) alta e 5) muito alta. 

A figura 4.1 abaixo mostra o fluxograma especifico desta etapa da 

pesquisa, desde o levantamento dos dados de focos de calor até a produção 

do mapa final de densidade. 
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Figura 4.1: Fluxograma resumido dos procedimentos realizados para estimativa da 

densidade dos pontos de focos de calor a partir do interpolador kernel density. 
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4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O PNCD tem sido atingido anualmente com a ocorrência de frequentes 

eventos de fogo. De acordo com os dados analisados, nos últimos 12 anos, 

cerca de 439 focos de calor foram detectados pelos sensores a bordo dos 

satélites NOAA - 12 e NOAA - 15 dentro dos limites do PNCD.  

Os mapas de distribuição dos focos (Figura 4.2.) revelam o 

comportamento espacial destes na área de estudo ao longo do recorte 

temporal analisado, a partir dessas informações pode ser analisada a 

recorrência dos eventos de fogo em determinada região.  

De forma geral, verifica-se que os focos de calor apresentam-se 

dispersos pelo PNCD, a exemplo dos anos 2003 e 2007, representados no 

mapa de distribuição, onde, não se observa um padrão claro.  

 

Figura 4.2. Mapas de distribuição espacial dos focos de calor detectados pelos 

sensores do satélite NOAA - 12 e NOAA - 15 para os anos de 2000 a 2011. 

Fonte: IBGE, 2009/ CPTEC – INPE (2012). 
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Foi estruturada uma tabela com o número de focos anuais para cada 

mês (Tabela 4.1.). Verificou-se que os anos de maior incidência de focos de 

calor no PNCD foram 2008, com 243 focos detectados, seguido de 2004 e 

2007, com 46 e 35 números de focos, respectivamente. O total registrado em 

2008 representa cerca de 55% do total de focos de calor, este fato pode ser 

relacionado aos fenômenos climáticos ocorridos neste período, como longo 

período de estiagem. Os anos onde se registraram uma redução nos números 

de focos de calor foram 2009, com apenas um único foco detectado, 2011, com 

4 focos e 2006, com 8 focos.  

Tabela 4.1. Focos de calor detectados entre 2000 e 2011 no PNCD pelo satélite 
NOAA -12 e NOAA - 15.  

              ANO 

MÊS 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 0 0 0 3 0 0 2 1 6 0 0 0 

Fevereiro 0 2 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 

Março 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 

Abril 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julho 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Agosto 0 0 0 2 2 0 0 3 3 0 1 0 

Setembro 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 

Outubro 11 10 4 10 6 41 0 7 45 0 8 0 

Novembro 0 7 2 1 13 4 0 23 189 0 0 1 

Dezembro 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total de focos 11 26 10 22 23 46 8 35 243 1 10 4 

Fonte: CPTEC – INPE (2012). 

O mapa de distribuição de focos totais, de 2000 a 2011 (Figura 4.3.), 

contém espacializado o conjunto total de pontos encontrados para o PNCD por 

unidade municipal e unidade temporal.  

Verificou-se que dos 439 focos detectados, 245 ocorreram na faixa leste 

do município de Mucugê (cerca de 56%), 84 focos ocorreram numa porção sul 

e outra na oeste de Andaraí (19%), 57 focos foram registrados em Lençóis, 

numa porção sudoeste (13%), em Ibicoara foram detectados 29 focos (6,5%), 

em Palmeiras foram encontrados 20 focos (4,5%) numa região a nordeste e 
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outra ao sul do município, Itaeté foi o município onde foram registrados os 

menores números de focos de calor, 4 (cerca de 0,9%). 

 

Figura 4.3. Mapa de distribuição espacial dos focos de calor totais detectados pelos 

sensores do satélite NOAA - 12 e NOAA - 15 para os anos de 2000 a 2011. 

Fonte: IBGE, 2009/ CPTEC – INPE (2012). 
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O mapa de Kernel (Figura 4.4.) apresenta o resultado da interpolação 

dos focos de calor, onde se observa a intensidade pontual destes na área de 

estudo, estimando-se assim a sua densidade.  

Manchas com densidade muito alta, em tom de vermelho-amarronzado, 

foram encontradas restritamente nas regiões norte e sudoeste do PNCD, em 

especifico nas áreas dos municípios de Lençóis e Mucugê, respectivamente. A 

maior mancha, na classe muito alta, observa-se em Lençóis.  

A densidade alta, representada por manchas em tom de vermelho, 

ocorre nas regiões norte e sudoeste do PNCD, e também são verificadas em 

algumas áreas ao centro.  

Manchas com densidade média, em tom de laranja mais forte, aparecem 

mais distribuídas ao longo destas mesmas áreas.  

As classes de densidade baixa e muito baixa, representadas por 

manchas em tom de laranja claro e amarelo, respectivamente, aparecem 

distribuídas ao longo de quase toda área do parque, concentrando-se em 

alguns locais, a exemplo da região norte e sul.  

Foram encontradas ainda, áreas sem registro de ocorrências dos focos 

de calor, estas aparecem na cor branca ao longo da área do PNCD. 
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Figura 4.4. Mapa de densidade dos focos de calor detectados pelos sensores do 

satélite NOAA - 12 e NOAA - 15 para os anos de 2000 a 2011. 

Fonte: IBGE, 2009/ CPTEC – INPE (2012). 
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Na figura 4.5 observam-se gráficos de distribuição mensal dos focos de 

calor para o PNCD entre os anos de 2000 e 2011. Ao ser analisado, estes 

revelam um padrão desta distribuição ao longo dos meses, onde se verificou 

uma tendência de crescimento do número de focos entre os meses de outubro 

e novembro. Neste período do ano o material combustível, como galhos e 

folhas, depositados no solo, tornam-se altamente inflamáveis, pois há uma 

redução acentuada nos níveis de umidade deste material.  

O gráfico de distribuição mensal total dos focos de calor (Figura 4.6) 

compreende toda a série histórica estudada, onde têm-se os totais de focos de 

2000 a 2011 para cada mês, sendo possível visualizar conjuntamente todo o 

número de focos detectados.  

Observa-se novamente que a maior quantidade de ocorrência de focos 

de calor se dá entre os meses de outubro e novembro, com 391 focos 

detectados (cerca de 89% do total de focos detectados). 
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Figura 4.5. Gráficos de distribuição mensal dos focos de calor detectados pelos 

sensores do satélite NOAA - 12 e NOAA - 15 para os anos de 2000 a 2011. 

Fonte: CPTEC – INPE (2012). 
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Figura 4.6. Gráfico de distribuição mensal total dos focos de calor para os anos de 
2000 a 2011. 

Fonte: CPTEC – INPE (2012). 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que os focos de calor se concentraram nos contrafortes 

ocidentais da Serra do Sincorá e nas proximidades dos municípios de Mucugê 

e Lençóis. Este segundo município, região norte do parque, foi o que 

apresentou a maior mancha na classe muito alta, seguido de Mucugê.  

Na análise do comportamento temporal dos focos, concluiu-se que 

meses com maior número de focos de calor estão fortemente associados à 

estiagem regional, são eles os meses de outubro e novembro. 

O estimador de densidade Kernel, na análise do comportamento 

espacial dos focos de calor, teve grande relevância. A partir da aplicação dele 

foi possível obter informações qualitativas sobre a distribuição dos focos na 

área de estudo, e com isso, averiguar a existência de áreas críticas para o 

período abrangido por este trabalho.  

Porém, uma análise mais criteriosa deve ser feita para tentar identificar 

um padrão de distribuição mais claro, como por exemplo, sobreposições com 

mapas temáticos de uso e ocupação, vegetação ou relevo.  

Cabe por fim, ressaltar que os dados de focos de calor são indicadores 

de queimadas, assim, não fornecem informações diretas sobre a extensão da 

área queimada. Embora tais produtos representem bem aspectos da 
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distribuição espacial e temporal dos incêndios, é tarefa árdua relacionar os 

focos de calor com a área realmente queimada. Entender a evolução e o 

comportamento dos eventos de fogo no PNCD é critico e requer atenção 

contínua por parte das autoridades competentes e da comunidade envolvida. 
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CAPÍTULO 5 

MODELAGEM DE CICATRIZES DE QUEIMADAS EM 

IMAGENS DOS SENSORES TM/LANDSAT 5 E 

OLI/LANDSAT 8 POR MEIO DE TÉCNICAS DE 

CLASSIFICAÇÃO ESPECTRAL  
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CAPÍTULO 5 - MODELAGEM DE CICATRIZES DE QUEIMADAS 

EM IMAGENS DOS SENSORES TM/LANDSAT 5 E OLI/LANDSAT 

8 POR MEIO DE TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO ESPECTRAL    

 

RESUMO  

As técnicas de Sensoriamento Remoto têm sido empregadas na obtenção de dados e 

informações sobre a cartografia de áreas queimadas. Estas podem gerar dados sobre 

a superfície atingida pelo fogo, de forma rápida e com custos relativamente baixos. 

Este trabalho tem por objetivo realizar a modelagem espacial de cicatrizes de 

queimadas no PNCD, através de técnicas de classificação espectral da imagem, para 

compor séries históricas de incêndios e estimar as áreas atingidas. A partir da análise 

espectral das cicatrizes de queimadas, foi possível identifica-las, e distingui-las de 

outros objetos e feições existentes na superfície terrestre.  Para classificação espectral 

das cicatrizes de queimadas, realizada nesta modelagem, optou-se pelas técnicas 

Spectral Angle Mapper (SAM) e Máxima Verossimilhança (MAXVER), e as imagens 

utilizadas foram dos sensores TM/Landsat 5 e OLI/Landsat 8. Os resultados da 

aplicação deste procedimento serão uteis monitoramento de áreas com episódios de 

incêndios na vegetação, configurando uma ferramenta eficaz no estudo e registro 

histórico da ocorrência do fogo, e inclusive, na elaboração de modelos preditivos de 

zonas de risco.  

Palavras-chave: Cicatrizes de queimadas; Classificação espectral; Spectral Angle 

Mapper; Máxima Verossimilhança.  

ABSTRACT 

The remote sensing techniques have been used to obtain data and information on 

mapping of burnt areas. These can generate data on the surface affected by the fire, 

quickly and at relatively low cost. This work aims to realize the spatial modeling of fire 

scars in PNCD, through techniques of spectral image classification to compose 

historical series of fires and estimate the affected areas. From the spectral analysis of 

fire scars, it was possible to identify them and distinguish them from other objects and 

features existing on Earth's surface. For spectral classification of burned scars, held 

this modeling, it was decided by the techniques Spectral Angle Mapper (SAM) and 

Maximum Likelihood (GML), and images were used sensor TM / Landsat 5 and OLI / 

Landsat 8. The results of applying this procedure will be useful for monitoring areas 
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with episodes of fires in vegetation, setting an effective tool in the study and historical 

record of the occurrence of fire, and even the development of predictive models of risk 

areas. 

Keywords: burn scars; Spectral classification; Spectral Angle Mapper; Maximum 

Likelihood. 

5.1. INTRODUÇÃO 

O mapeamento de áreas queimadas, de forma precisa e rápida é de 

fundamental importância para gestão dos recursos naturais. A partir dos dados 

obtidos e das informações extraídas por esse mapeamento, é possível, por 

exemplo, estimar os efeitos ecológicos do fogo; as implicações ambientais e 

econômicas; bem como, estabelecer políticas de recuperação das áreas 

atingidas e gerar modelos preditivos de risco ao fogo. 

No No Parque Nacional da Chapada Diamantina, as ocorrências de 

incêndios na vegetação são elevadas. De acordo com Mesquita et. al., (2011), 

esta Unidade de Conservação Federal está entre as que se registram os 

maiores números de focos de incêndio por temporada. 

Apesar de existir um bom trabalho de estatística e Relatórios de 

Ocorrência de Incêndios (ROIs), realizados pela gestão do Parque e por 

brigadas voluntárias, a maior parte dos incêndios não são geograficamente 

referenciados com alta precisão. Segundo Mesquita et. al., (2011), este 

relatórios carecem de uma avaliação mais acurada da área queimada.  

Em muitos casos, os perímetros da extensão afetada pelo fogo, são 

obtidos através de pontos de GPS, onde, não são incluídas as regiões do 

interior, não atingidas pelo fogo, sendo traçado um polígono englobando áreas 

queimadas e não queimadas. 

  Esta falta de referência espacial compromete as análises dos efeitos 

ecológicos do fogo, tornando difícil a tarefa de distinguir níveis de danos 

ambientais causados, e da mesma forma, a verificação de sistemas de 

predição de risco ao fogo. Assim, é necessário o desenvolvimento de 

metodologias capazes de produzir estimativas de áreas queimadas de forma 

mais acurada. 

Atualmente, as técnicas de Sensoriamento Remoto vêm sendo 

utilizadas como forma de obtenção de dados e informações sobre a cartografia 
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de áreas queimadas. Estas podem produzir de forma rápida e relativamente 

barata dados sobre a superfície atingida pelo fogo.  

Para a tarefa de identificação e mapeamento das cicatrizes de 

incêndios em imagens de satélites, diferentes métodos têm sido propostos, e 

variam principalmente em função das características dos sistemas sensores 

utilizados, como resolução espectral, resolução temporal, ou ainda, resolução 

espacial (OLIVA et. al., 2011; GARCÍA & CHUVIECO, 2004; EVA & LAMBIN, 

1998; LENTILE et al. 2006; LUGASSI et. al., 2010; LIBONATTI 2012; 

PEREIRA, 2007).  

O uso de imagens adquiridas em diferentes tempos permite 

acompanhar a recomposição da cobertura vegetal nas áreas atingidas pelo 

fogo (PONZONI, 1986). Com base nesta concepção, diversas pesquisas têm 

envolvido a utilização de Índices de Vegetação em imagens de satélites. Estes 

índices são medidas radiométricas adimensionais, as quais indicam a 

abundância relativa e a atividade da vegetação verde (JENSEN, 2009). 

Diferentes índices têm sido propostos com o objetivo de explorar as 

propriedades espectrais da vegetação, geralmente, nas regiões do visível e do 

infravermelho próximo, do Espectro Eletromagnético (PONZONI & 

SHIMABUKURO, 2007). 

Os Índices de Vegetação foram inicialmente desenvolvidos para 

melhorar o sinal da cobertura vegetal em uma imagem de satélite, minimizando 

os efeitos atmosféricos e do solo. Estes índices permitem a identificação de 

alterações causadas pelo fogo na vegetação, através de comparações entre 

imagens pré e pós-fogo.  

No entanto, diversos pesquisadores chamam a atenção para as 

limitações na utilização destes índices para a identificação de áreas 

queimadas, a exemplo da fácil confusão destas áreas, nas imagens de 

satélites, com outras superfícies, como corpos d’água e regiões com sombra, 

ou ainda, áreas em que houve a supressão da vegetação por outros motivos, 

pois estes índices não são capazes de discriminar a causa (TORRALBO & 

BENITO, 2012; GARCÍA & CHUVIECO, 2004). 

Estas limitações levaram ao desenvolvimento de índices específicos 

para mapear a área queimada. Entre eles, encontram-se: 

- Normalized Burnt Ratio (NBR); 
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- Short Wave InfraRed Index (SWIR); 

- Burned Area Index (BAI); 

O índice NBR foi desenvolvido especificamente para destacar 

cicatrizes de queimadas e a gravidade da queima (GARCÍA & CHUVIECO, 

2004). A equação para o calculo deste índice se observa abaixo (Equação 

5.1.): 

NBR = 
 NIR -  S IR

 NIR   S IR
                                                                                          (5.1.) 

O NBR é um índice por diferença normalizada da reflectância relativa 

às bandas do Infravermelho Próximo (BNIR) e do Infravermelho de Ondas 

Curtas (BSWIR), este realça as áreas queimadas (GARCÍA & CHUVIECO, 2004). 

Outro índice, o dNBR, foi proposto para avaliar a extensão e o grau de 

severidade do incêndio por meio da razão entre o NBR obtido antes da 

queimada e após o fogo (BASTARRIKA, et al., 2011). É obtido por meio da 

seguinte equação (Equação 1.2):  

dNBR = N Rpré-fogo   N Rpós-fogo                                                        (5.2) 

O dNBR é calculado em uma imagem registrada um pouco antes da 

queima e em uma segunda imagem após. As cicatrizes de queimadas e a 

intensidade da queima são verificadas pela diferença entre as duas camadas 

de informação resultantes do cálculo do índice (BASTARRIKA, et al., 2011). 

No emprego de todos estes índices, para identificação de áreas 

queimadas, há a necessidade de um conjunto contínuo de imagens 

multitemporais para a região investigada, sobretudo de imagens registradas um 

pouco antes da ocorrência do fogo e imediatamente após este evento, pois 

neste procedimento é utilizado o método de Diferença de Índices. Este consiste 

na análise de imagens registradas em dois tempos diferentes (t1 e t2), onde é 

feita a subtração pixel a pixel e o resultado representará as mudanças entre as 

duas datas (MAS, 1999; SILVA, 2004).  

Na região onde se localiza o Parque Nacional da Chapada Diamantina, 

em determinadas épocas do ano a sequência de imagens é comprometida 

devido à intensa cobertura de nuvens que se forma nesta área, assim não se 
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tem as imagens registradas em t1 e/ou t2, o que inviabiliza a utilização dos 

índices para detecção dos vestígios de queimadas. 

Assim, devido à dificuldade de se obter o conjunto amostral de imagens 

descrito acima, registradas imediatamente antes e após a ação do fogo, este 

método se torna inviável para ser desenvolvido em algumas situações.  

Para o PNCD, trabalhos de identificação e mapeamento das cicatrizes 

foram desenvolvidos por alguns pesquisadores utilizando o método de 

Interpretação Visual das imagens de satélites disponíveis, a exemplo do de 

Mesquista et. al., (2011).  

O mapeamento das cicatrizes por interpretação visual é uma atividade 

que demanda muito tempo e pode levar a muitos erros de omissão e/ou 

comissão de áreas queimadas, pois algumas cicatrizes são difíceis de 

identificar visualmente, e podem facilmente serem confundidas com sombras e 

nuvens. Ocorre também a possibilidade de várias cicatrizes pequenas e 

próximas serem interpretadas como uma única cicatriz maior, englobando 

áreas que não foram realmente atingidas. 

Diante da importância da identificação e mapeamento das cicatrizes de 

incêndios para a gestão pós-fogo e da dificuldade da aplicação de alguns 

destes métodos, considerando as especificidades do PNCD, o 

desenvolvimento de técnicas alternativas para a interpretação dos dados de 

Sensoriamento Remoto se torna extremamente relevante. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo realizar a 

modelagem espacial de cicatrizes de queimadas no PNCD, por meio de 

técnicas de classificação espectral da imagem, para compor séries históricas 

de incêndios (nem sempre registrados) e estimar as áreas atingidas. 

5.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.2.1. MATERIAIS 

5.2.1.1. IMAGENS DE SATÉLITE 

Foram utilizadas cinco imagens do sensor TM/Landsat 5 e uma 

imagem do sensor OLI/Landsat 8. As cenas do Landsat 5 foram adquiridas 

gratuitamente, através do catálogo de imagens disponibilizado pelo INPE, em 
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seu endereço eletrônico http://www.dgi.inpe.br/CDSR/. A imagem do satélite 

Landsat 8 foi obtida, também de forma gratuita, através do Serviço Geológico 

dos Estados Unidos, o United States Geological Survey (USGS), pelo endereço 

eletrônico http://earthexplorer.usgs.gov/.  

No desenvolvimento desta modelagem, foram utilizadas as bandas 1, 2 

e 3 (visível), a banda 4 (infravermelho próximo) e as bandas 5 e 7 

(infravermelho médio), das cinco cenas do Landsat 5, sendo descartada a 

banda 6 (infravermelho termal) das imagens adquiridas. 

Para a cena do Landsat 8 as bandas utilizadas foram as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

e 7. Foram descartadas as bandas 8, 9, 10 e 11. Na tabela abaixo (Tabela 

5.1.), são descritas as regiões espectrais imageadas pelos sensores 

TM/Landsat 5 e OLI e TIRS/Landsat para cada banda da imagem. 

Tabela 5.1. Características espectrais dos sensores TM/Landsat 5, OLI/Landsat 8 e 

TIRS/Landsat 8. 

Sensor                 TM/Landsat 5 OLI/Landsat 8                 TIRS/Landsat 8 

Banda 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Região 
Espectral (nm) 

 

0.450 - 0.515 

0525 - 0.605 

0.630 - 0.690 

0.775 - 0.900 

1.550 - 1.750 

10.4 - 12.5 

2.090 - 2.350 

Resolução 
Espacial 

 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

 

30 m 

Banda 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Região  
Espectral (nm) 

 
0,433 - 0,453 

0,450 - 0,515 

0,525 - 0,600 

0,630 - 0,680 

0,845 - 0,885 

1,560 - 1,660 

2,100 - 2,300 

0,500 - 0,680 

1,360 - 1,390 

Resolução 
Espacial 

 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

15 m 

30 m 

Banda 

 

10 

11 

Região  
Espectral (nm) 

 

10,3 - 11,3 

11,5 - 12,5 

 

Resolução 
Espacial 

 

100 m 

100 m 

 

Fonte: INPE (2011); USGS (2013). 

5.2.1.2. SOFTWARE 

O programa utilizado para o processamento das imagens foi o ENVI 

4.8., e para a integração dos dados utilizou-se o pacote software ArcGis 10.  

5.2.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos realizados nesta etapa da pesquisa 

compreendem:  

1. Escolha das cenas; 

2. Processamento Digital da Imagem; 
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a) Pré-processamento; 

b) Processamento; 

c) Pós-processamento. 

Observa-se na figura abaixo o fluxograma geral dos procedimentos 

metodológicos empregados (Figura 5.1.): 

 

 

 

 

 

 
5.2.2.1. ESCOLHA DAS CENAS 

A seleção das cenas, utilizadas no desenvolvimento da modelagem de 

cicatrizes de incêndios, se deu em função das datas de ocorrência dos focos 

de calor.  

Analisou-se a distribuição espacial e temporal dos focos nas áreas do 

Parque Nacional da Chapada Diamantina. Esta analise serviu para indicar as 

possíveis áreas de elevada ocorrência do fogo na vegetação e os períodos de 

maior incidência, auxiliando na identificação das imagens de satélites úteis 

para este estudo, disponíveis no catálogo de imagens consultado. 

Outro parâmetro levado em consideração na escolha das cenas foi à 

porcentagem de nuvens presentes na região de estudo. Foram escolhidas as 

imagens com baixo índice de nuvens nos quadrantes onde está situado o 

PNCD, até 10% de cobertura.  

Assim, a etapa de escolha das imagens compreendeu uma difícil e 

importante fase desta pesquisa, pois foi imprescindível encontrar imagens 

livres de nuvens e com a data aproximada das ocorrências de incêndios, onde 

se observa mais claramente os efeitos das queimadas, ou seja, as cicatrizes. 

Com base nestes critérios, foram escolhidas seis cenas, referentes aos 

anos de 2001, 2003, 2005, 2008, 2009 e 2013. As datas respectivas a cada 

PROCESSAMENTO DIGITAL DA IMAGEM 

ESCOLHA DAS CENAS 

PRÉ-PROCESSAMENTO  PROCESSAMENTO  PÓS-PROCESSAMENTO  

Figura 5.1. Modelo esquemático dos procedimentos metodológicos. 
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cena são descritas na tabela a seguir (Tabela 5.2.), mais informações sobre as 

imagens encontram-se disponíveis no capítulo 3, Materiais e Métodos.  

Tabela 5.2. Cenas escolhidas para realização da modelagem. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INPE (2011); USGS (2013). 

5.2.2.2. PROCESSAMENTO DIGITAL DA IMAGEM 

No Processamento Digital da Imagem, os procedimentos empregados, 

em sua maior parte, são referentes a operações matemáticas envolvendo os 

dados da imagem, visando melhorar suas qualidades espectrais e espaciais. 

Estes procedimentos foram agrupados em 3 sub-etapas, a saber: 

a) Pré-processamento; 

b) Processamento; 

c) Pós-processamento. 

5.2.2.2.1. PRÉ-PROCESSAMENTO 

Nesta pesquisa, o pré-processamento digital da imagem foi 

desenvolvido no software ENVI 4.8 e foram realizados os seguintes processos: 

a) Georreferenciamento; 

b) Correção atmosférica.  

5.2.2.2.1.1. GEORREFERENCIAMENTO 

As cenas trabalhadas foram fornecidas com um prévio 

georreferenciamento, no entanto, na busca de obter melhor qualidade 

geométrica, foi realizado um novo procedimento de correção das imagens. 

O registro das cenas foi realizado tomando como referência uma 

imagem Landsat 5, orbita-ponto 217/69, disponível no acervo de dados do 

LAPIG da UEFS, anteriormente georreferenciada para a projeção Universal 

CENA DATA COBERTURA DE NUVENS % 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 06/02/2001 10 0 10 0 

2 13/12/2003 10 90 10 10 

3 15/10/2005 30 70 10 10 

4 04/08/2008 40 90 0 10 

5 24/09/2009 10 0 10 0 

6 30/05/2013     
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Tranverse Mercator (UTM), datum Word Geodetic System – 1984 (WGS 84) 

tendo por base mosaicos de imagens Landsat GEOCOVER 

(http://glcf.umd.edu/data/mosaic/).  

Foram utilizados nesse registro 20 pontos de controle para cada cena. 

O algoritmo empregado foi o de reamostragem por vizinhança mais próxima. 

Os valores de RMS estão dispostos na tabela abaixo para cada cena (Tabela 

5.3.): 

Tabela 5.3. Valores de RMS para cada cena. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2.1.2. CORREÇÃO ATMOSFÉRICA  

Para correção atmosférica das imagens utilizadas nesta pesquisa foi 

utilizado o módulo de correção Fast Line-of-Sight Atmospheric Analysis of 

Spectral Hypercubes (FLAASH), ferramenta disponível no software ENVI 4.8 

para correção de imagens multiespectrais e hiperespectrais.  

5.2.2.2.2. PROCESSAMENTO 

O processamento digital da imagem foi desenvolvido, também, no 

software ENVI 4.8. Neste foram realizados os seguintes processos: 

a) Seleção dos Endmembers; 

b) Estudo da curva espectral das amostras; 

c) Construção da Biblioteca Espectral de referência; 

d)  Classificação espectral: 

i. Classificação SAM; 

ii. Classificação MAXVER. 

 

 

 

CENA RMS 

1 0.166520 

2 0.102837 

3 0.185570 

4 0.100350 

5 0.170541 

6 0.103662 
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5.2.2.2.2.1. SELEÇÃO DOS ENDMEMBERS  

O trabalho inicial se concentrou na identificação de áreas críticas, com 

a presença de vestígios de fogo, as cicatrizes. Esse procedimento foi feito com 

base nos resultados do mapeamento das áreas com alta ocorrência de focos 

de calor, desenvolvido na etapa anterior desta pesquisa (Capítulo 4). Foram 

também consultados Relatórios de Ocorrência de Incêndios, elaborados e 

disponibilizados pela gestão do PNCD, contendo a localização geográfica de 

áreas onde foram registrados os incêndios.  

Por fim, foi feito ainda uma interpretação visual das cicatrizes 

identificadas, tendo como apoio trabalhos de análise visual das cicatrizes, a 

exemplo do trabalho desenvolvido por Mesquita et. al., (2011). 

Identificadas às amostras de cicatrizes de queimadas, foram coletados 

em média, 450 pixels para cada imagem, distribuídos aleatoriamente nas áreas 

aferidas como vestígios de queimadas. A figura a seguir (Figura 5.2) ilustra a 

coleta de alguns dos pixels e seus respectivos espectros. 

 

Figura 5.2. Captura de tela do programa ENVI 4.8 exibindo a seleção dos pixels de 
áreas queimadas.  
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Na figura a seguir (Figura 5.3), são exibidos os espectros extraídos de 

pixels coletados na cena referente ao ano de 2001.  

 

Figura 5.3. Espectros de pixels de áreas queimadas coletados na CENA 1 (2001). 

A seleção dos Endmembers, que são os espectros de referência, foi 

feita a partir da média dos valores espectrais dos pixels coletados, realizada a 

partir dos seguintes procedimentos: 

5.2.2.2.2.2. ESTUDO DA CURVA ESPECTRAL DAS AMOSTRAS 

Nesta etapa, foram analisados os dados estatísticos dos espectros 

coletados para determinar o desvio padrão, o erro de máxima distância e o 

valor médio das reflectâncias nas bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 para imagem do 

sensor TM e nas bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para o sensor OLI. Os valores da 

média das reflectância dos pixels foram obtidos para cada banda, por imagem. 

O desvio-padrão (S) foi calculado pela equação (Equação 5.2): 

S=            
             ¹/²                                                        (5.3) 

Onde,   é o valor médio dos n pixels, xi é o valor de reflectância de uma banda 

e i... n é o pixel de 1 a n. 

A função spectral math, disponível no software ENVI 4.8, foi utilizada 

para alcançar o valor médio do conjunto de espectros. A partir desta operação 

foram definidas as curvas espectrais de referência para cada cena, os 

Endmembers, estes foram organizados em uma Biblioteca Espectral. 
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5.2.2.2.2.3. CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA ESPECTRAL DE REFERÊNCIA 

Os Endmembers foram compilados em uma Biblioteca Espectral de 

referência própria. Estas bibliotecas armazenam espectros que podem ser 

obtidos por meio de medições em campo ou em laboratório, ou ainda, 

capturados na própria imagem (BAPTISTA, 2012). Foi armazenado um 

espectro de referência para cada cena, somando o total de 6 Endmembers 

observados na figura a seguir (Figura 5.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Endmembers selecionados para cada cena trabalhada. 

O espaço n-dimensional foi de seis bandas para as cenas 1, 2, 3, 4 e 5, 

correspondentes às bandas das imagens TM/Landsat 5 e de sete bandas para 

o da imagem OLI/Landsat 8. 

Definidos e armazenados os Endmembers, foram feitas as 

classificações espectrais.  
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5.2.2.2.2.4. CLASSIFICAÇÃO ESPECTRAL DA IMAGEM 

Diversos métodos de classificação têm sido formulados para extração 

de informações em imagens, na busca de reconhecer padrões que são 

utilizados no mapeamento de elementos da superfície terrestre (CORREIA et. 

al., 2007; MENESES & SANO, 2012). 

As técnicas de classificação de imagens de satélites são agrupadas de 

acordo com diferentes critérios, e podem ser paramétricas ou não 

paramétricas, classificações espectrais ou espaciais, e ainda, supervisionada 

ou não supervisionada. 

As técnicas de classificação não-supervisionada são embasadas na 

análise de agrupamentos, utilizando critérios de análises estatísticas dos dados 

da amostragem, como média, desvio-padrão e variância (MARQUES FILHO & 

VIEIRA NETO, 1999). 

A classificação supervisionada dos dados da imagem se baseia em 

classificadores que utilizam funções estatísticas para analisar características de 

reflectância espectral dos pixels, comparando-os aos aspectos de determinada 

classe (MENESES & SANO, 2012).  

Diferentes métodos de classificação supervisionada foram formulados, 

dentre os mais utilizados, observados na literatura consultada, está o 

classificador Máxima Verossimilhança (MAXVER) (JENSEN, 2009; 

RHICHARDS & JIA, 1999; SHIMABUKURO, 1996; ZHANG et al 2003; 

JOHNSON & GUTSELL 1994; ROKO & ARGIALAS, 1995; HUANG et al., 2002; 

PAL & MATHER, 2003; OLIVEIRA et. al., 2005; PEREIRA, 2012; BIAS et. al., 

2012; ROZA & RIBEIRO, 2013). 

Para discriminação das cicatrizes de queimadas, foi empregada nesta 

pesquisa a classificação por pixel, que utiliza apenas as informações espectrais 

de cada pixel da imagem na identificação de áreas homogêneas (MENESES & 

SANO, 2012). 

Esta identificação, feita a partir da utilização de algoritmos de 

classificação espectral, pode ser realizada com base em medidas de distância 

ou de probabilidade de um pixel pertencer a uma classe especifica. De maneira 

geral, classificadores espectrais se baseiam no critério de similaridade 

(KRUSE, 1994; MENESES & SANO, 2012).  
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Segundo Carvalho Júnior et. al. (2003), quanto maior for a similaridade 

entre as duas curvas espectrais, maior será a probabilidade da existência do 

objeto de referência na imagem. 

Shimabukuro (1996) avaliou a utilização de classificadores espectrais 

nas imagens TM/Landsat no mapeamento da cobertura e uso da terra em 

áreas rurais densamente ocupadas na região de Brotas e Torrinha, no estado 

de São Paulo, Brasil. Esta autora selecionou seis tipos de algoritmos de 

classificação de imagens: Isodata; Distância Mínima Euclidiana simples e 

baseada em desvios padrões; Distância Mínima de Mahalanobis; Máxima 

Verossimilhança; e Paralelepípedo.  

Para avaliar o desempenho destes em sua pesquisa, Shimabukuro 

gerou matrizes de erro e calculou os coeficientes de exatidão global e individual 

(erros de comissão e omissão) e os coeficientes de concordância Kappa global 

e individual.  

Shimabukuro ponderou o desempenho diferencial dos classificadores e 

indicou o de Máxima Verossimilhança e o Distância Mínima de Mahalanobis 

como os algoritmos que apresentaram os melhores resultados. 

Barbosa et. al., (2011) compararam a eficiência de métodos de 

classificação da imagem em área de cultivo de citros na cidade de Bariri, São 

Paulo. Foram adotados nesta pesquisa os classificadores CLUSTER, MAXVER 

e a lógica Fuzzy.   

A partir do emprego de tabulação cruzada entre as imagens 

classificadas e a referência, obteve as matrizes de erro e o índice Kappa dos 

métodos utilizados.  

Observou-se que o método de classificação supervisionada MAXVER 

apresentou o melhor desempenho, com classificações excelentes, Kappa de 

0,8338 para uma imagem referente ao ano de 2003 e 0,8818 para a imagem de 

2007.  

No entanto, os autores chamam a atenção para confusão ocorrida em 

uma das classes discriminadas, onde foi verificado que diferentes áreas que 

apresentavam o comportamento espectral semelhante foram agrupadas nesta. 

Em vista disso, Barbosa et. al., ressaltam a necessidade de um elevado tempo 

na determinação dos pixels de treinamento, utilizados como referência nesta 

classificação. 



96 

 

Bias et. al., (2012, p. 244) pontua que “a eficácia do método MAXVER 

depende, principalmente, da estimativa do vetor médio (m) e da matriz de 

covariância (s) de toda classe espectral”.  

Como observado por Bias et. al., e demais outros autores, o número de 

pixels selecionados para a amostra de referência é um ponto crucial no 

desenvolvimento desta classificação, que exige um número bastante elevado. 

No estudo da supressão da vegetação em decorrência da ação do 

fogo, esta técnica têm sido amplamente empregada (ROZA & RIBEIRO, 2013, 

ROKO & ARGIALAS, 1995; PERDIGÃO, 2010). 

Roza & Ribeiro (2013), utilizando os algoritmos Máxima 

verossimilhança e Análise Orientada a Objetos estimaram a área atingida pelo 

fogo no Parque Estadual de Vila Velha – PR e analisaram o comportamento 

espectral da área queimada a partir de imagens do sensor TM/Landsat 5.  

Para o algoritmo de Máxima Verossimilhança, estes autores 

encontraram uma acurácia geral muito adequada, de 96,3%.  

Diante do exposto, observou-se que em diferentes abordagens de 

pesquisa, o classificador de Máxima Verossimilhança é bastante explorado e 

apresenta resultados satisfatórios, configurando-se como um método clássico e 

referendado de classificação espectral da imagem, e por esta razão, foi 

adotado nesta modelagem.  

Em contraponto, novos métodos de classificação da imagem vêm 

sendo desenvolvidos como alternativas aos métodos tradicionais (SOUZA et. 

al,. 2003). 

Entre eles está o Spectral Angle Mapper (SAM), que realiza o 

mapeamento da similaridade entre o espectro de um pixel da imagem e os 

espectros de referência provenientes de bibliotecas espectrais que podem ser 

extraídas da própria imagem (KRUSE, 1994). 

Este método de identificação por análise espectral tem sido aplicado 

amplamente em classificações temáticas com imagens hiperespectrais e 

multiespectrais, como por exemplo, nos estudos de mapeamento geológico 

(ROWAN & MARS, 2003; PERROTTA et. al., 2005; LIMA et. al., 2005; 

CARMELO et. al., 2009; CARRINO et. al., 2011), estudos de identificação 

mineral (KRUSE et. al., 2003), estudos limnológicos de qualidade de d’água 

(VALÉRIO et. al., 2009), dentre outros. 
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Mello (2011) demonstrou com sucesso, o uso do método de 

classificação SAM para identificação e mapeamento de argilominerais na 

região de Feira de Santana – BA. Este autor aplicou essa técnica de 

classificação hiperespectral a uma imagem multiespectral do sensor ASTER e 

obteve resultados satisfatórios, indicando a eficácia da utilização desse 

algoritmo neste tipo de imagem.  

O classificador SAM têm sido utilizado também, para derivar mapas de 

uso e cobertura do (SOHN et al., 1999; DENNISON et. al., 2004). 

Dennison et. al., (2004) compararam a eficácia de dois algoritmos de 

classificação, o Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis (MESMA) e o 

SAM, a partir da utilização de uma Biblioteca Espectral contendo seis classes 

de cobertura da terra. Estes autores encontraram resultados semelhantes na 

comparação dos modelos resultantes dos dois algoritmos.  

Em estudos de mapeamento de cicatrizes de queimadas, até então, a 

utilização deste algoritmo ainda é muito incipiente, seu potencial não foi 

totalmente demonstrado. Poucos trabalhos têm explorado a utilização deste 

método para discriminação das cicatrizes em imagens de satélite 

(PETROPOULOS et. al., 2010; ANGGRAENI & LIN, 2011; CHUVIECO et. al., 

2007; LUGASSI et. al., 2010). 

Lugassi et. al., (2010), utilizando dados hipespectrais, avaliou a 

utilização deste algoritmo em uma pesquisa desenvolvida com amostras de 

solo, observadas em laboratório, em uma escala de abordagem e mapeamento 

micro.  

Estes autores buscaram demonstrar a relação de alterações espectrais à 

alterações químicas associadas aquecimento do solo, e utilizar as mudanças 

espectrais observadas para construir um modelo de distribuição espacial das 

temperaturas da superfície do solo após um evento de fogo. 

Petropoulos et. al., (2010) avaliaram a utilização do algoritmo SAM e de 

Redes Neurais (RNA) para o mapeamento de áreas queimadas em imagens do 

satélite Landsat 5 em ambiente mediterrâneo.  

A precisão dos dois algoritmos para discriminar áreas queimadas, logo 

após a ocorrência do fogo, foi verificada pelos resultados de exatidão da 

classificação.  
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Estes autores compararam também, os resultados obtidos com a 

classificação, ou seja, a estimativa da área queimada, com dados disponíveis 

de outro satélite com resolução espacial mais elevada. 

Neste estudo, o classificador SAM apresentou uma precisão de 83,82% 

e o coeficiente Kappa de 0,878, adequada ao tipo de pesquisa. 

Petropoulos et. al., destacaram neste estudo as diversas vantagens no 

uso destes algoritmos em comparação com outros classificadores, como por 

exemplo, a capacidade de realizarem a classificação supervisionada utilizando 

menos dados de treinamento do que a MAXVER, e a rapidez destes métodos 

de classificação para o mapeamento do espectral. 

Estes autores demonstraram que o SAM não é afetado pelos fatores de 

iluminação solar, porque o ângulo entre os vetores dos espectros formados é 

independente do seu comprimento, compreendendo mais um benefício no 

emprego deste algoritmo.  

Outra importante vantagem do SAM, discutida neste estudo, está na 

capacidade deste algoritmo reprimir a influência dos efeitos de sombreamento 

para acentuar as características de relevância do alvo investigado 

(PETROPOULOS et. al., 2010).   

Petropoulos et. al., (2010), destaca por fim, a necessidade de mais 

estudos de cunho exploratório das técnicas mais avançadas de classificação 

espectral para mapeamento de áreas queimadas. 

Durante a revisão do estado da arte, feita nesta pesquisa, não foram 

encontradas referências utilizando este algoritmo para discriminação de áreas 

queimadas em nenhuma região do Brasil.  

Para classificação espectral, realizada nesta modelagem, foram 

escolhidas as técnicas Spectral Angle Mapper (SAM) e Máxima 

Verossimilhança (MAXVER), disponíveis no programa ENVI 4.8.  
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5.2.2.2.2.1.1. CLASSIFICAÇÃO SAM 

O Spectral Angle Mapper (SAM) ou Mapeamento por Ângulo Espectral, 

constitui-se em um algoritmo proposto por J. W Boardman & Kruse (1994), para 

determinar a similaridade entre dois espectros (KRUSE, 1994; YUHAS et. al, 

1993) e foi implementado ao software ENVI. É uma ferramenta que possibilita o 

rápido mapeamento da semelhança entre espectros de uma imagem e 

espectros de referência.  

Neste método de classificação, dados de referência, denominados de 

Endmembers (KRUSE et. al. 1993) são coletados em campo ou laboratório, a 

partir de aparelhos de espectrorradiometria, ou ainda, extraídos da própria 

imagem, e em seguida passam por uma transformação vetorial. Cada vetor 

possui um determinado comprimento e direção. O comprimento de onda 

representa o brilho do pixel, enquanto a direção representa a característica 

espectral do pixel. 

O algoritmo SAM calcula o ângulo entre espectros, assumindo-os como 

vetores em um espaço com dimensionalidade igual ao número de bandas 

espectrais presente na imagem. O ângulo calculado compreende o arco-

cosseno do coeficiente de correlação não normalizado (KRUSE et al., 1993; 

CARVALHO JÚNIOR et. al., 2003; DENNISON, 2004). Ou seja, este ângulo é o 

arco-cosseno do produto escalar entre os vetores do espectro de referência e 

do espectro da imagem, e representa o grau de similaridade entre as curvas 

espectrais geradas.  

Os Endmembers, e os pixels da imagem, são então comparados 

através de um ângulo espectral. De acordo com Kruse et. al., (1994), quanto 

menor o valor angular entre os vetores, definido em radianos, maior a 

similaridade entre eles. Assim, o material investigado, será classificado a partir 

da menor distância angular entre ele e os Endmembers.  

A variação do comprimento do vetor é diretamente proporcional à 

variação de iluminação presente na imagem, que pode ocorrer devido à 

incidência solar, sombra ou mistura de feições (KRUSE et al., 1993). Assim, 

para áreas mais iluminadas o comprimento do vetor será maior do que o 

comprimento do vetor referente a áreas com sombra. Com tudo, a diferença 

angular, que caracteriza determinada classe de espectros, permanece 
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inalterada, desta forma, o ângulo entre dois vetores é independente dos seus 

comprimentos.  

De maneira simplificada, observa-se na figura a seguir (Figura 5.5), um 

modelo representativo da operação deste algoritmo, onde se tem um gráfico 

bidimensional, com as bandas X e Y, e com dois pontos: um o espectro de 

referência e o outro o espectro-teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Modelo representativo do ângulo espectral entre um espectro de 

referência e um espectro teste medido pelo algoritmo. 

Fonte: Adaptado de RSI (2009). 

O método SAM determina o grau de similaridade entre os espectros de 

referência e os espectros teste (espectros da imagem) calculando o ângulo 

espectral (α) aplicando a equação a seguir (Equação 5.3): 

α = cos-1  
       

   

     
                                                                                   (5.1) 

Onde, M é o número de bandas,    é a reflectância do espectro de referência e 

    é a reflectância do espectro teste. L   representa o comprimento do vetor do 

espectro de referência e L    o comprimento do vetor do espectro teste 

(KRUSE et. al., 1993).  

 Esta técnica de classificação possibilita a discriminação de alvos de 

interesse na imagem semelhantes aos Endmembers com base no ângulo 

espectral determinado. Como produto desta classificação são gerados tipos de 

arquivos: a imagem SAM, que é constituída pelas próprias classes 
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discriminadas na imagem original; e as rules images, que mostram o ajuste 

dos ângulos para os pixels da imagem, realizado para cada Endmembers 

(BIAS, 2012).        

5.2.2.2.2.1.2. CLASSIFICAÇÃO MAXVER 

A classificação Máxima Verossimilhança (MAXVER) ou Maximum 

Likelihood (MLE) é um método paramétrico que calcula a probabilidade de um 

determinado pixel pertencer a uma classe específica. Este classificador 

considera a ponderação das distâncias entre as médias dos níveis digitais de 

uma determinada classe (MENESES & SANO, 2012). 

A classificação MAXIVER é uma das mais usuais para tratamento de 

dados provenientes de sensores remotos, compreendendo um método 

clássico. 

O software ENVI, utilizado neste estudo, implementou a classificação 

de máxima verossimilhança calculando as seguintes funções discriminatórias 

para cada pixel na imagem, conforme equação 5.4. (Richards, 1999): 

gi(x) = ln p(ωi)−12ln |Σi| − 12(x − mi)tΣ−1i(x − mi) 

Onde:  

i = classe; 

X = n-dimensional de dados (em que n é o número de bandas); 

p (ωi) = probabilidade de que a classe ωi ocorre na imagem e é 

considerado o mesmo para todas as classes; 

| Σi | = determinante da matriz de covariância dos dados na classe ωi; 

Σi-1 = a sua matriz inversa; 

mi = média vetor. 
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Para aplicação dos algoritmos SAM e MAXVER, foram realizados os 

seguintes procedimentos: 

1. Seleção dos Endmembers; 

a) Estudo das curvas espectrais das amostras; 

b) Criação da biblioteca espectral de referência; 

2. Classificação. 

 A seguir, é apresentado o fluxograma metodológico da etapa de 

classificação espectral (Figura 5.5.):  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5. Modelo esquemático dos procedimentos metodológicos desenvolvidos 
para classificação espectral. 
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5.2.2.2.3. PÓS-PROCESSAMENTO 

Após a realização do processamento digital das imagens, a etapa 

desenvolvida foi a de pós-processamento e análise dos resultados. Onde foi 

realizada a validação dos resultados da pesquisa. 

5.2.2.2.3.1. VALIDAÇÃO 

Para validação dos resultados obtidos nesta pesquisa, foi realizada a 

avaliação da acurácia das classificações empregadas. 

A avaliação quantitativa foi feita com base em uma matriz de confusão 

para cada imagem classificada. Foi calculado o índice de acurácia global e 

estimados os erros de omissão. 
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Figura 5.6. Fluxograma dos procedimentos realizados para discriminação das cicatrizes de queimadas pelo método SAM. 
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5.3. RESULTADOS E DISCUSÃO 

5.3.1. DISCRIMINAÇÃO ESPECTRAL DA CICATRIZ DE INCÊNDIO NA 

VEGETAÇÃO 

Para a classificação e mapeamento das cicatrizes, a análise espectral 

foi uma etapa extremamente importante. Nesta, foram definidos e 

caracterizados os espectros de referência para discriminação das áreas 

queimadas. 

Neste estudo, foram analisadas as curvas espectrais de áreas com 

supressão da vegetação em decorrência do fogo (Figura 5.7.). Foi feita a 

comparação destas curvas com as de áreas com vegetação sadia, solo 

exposto, sombra de nuvem e corpos d’água (Figura 5.8. (A,  , C, D)).  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.7. Espectros extraídos de cicatrizes de queimadas em imagem do sensor 
TM/Landsat 5. 
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Figura 5.8. Espectros extraídos em imagem do sensor TM/ Landsat 5 de áreas de solo 
exposto (A); área de vegetação sadia (B); áreas com sombra de nuvens (C); e corpos 

d’água. 

Foi observado, a partir da análise das curvas espectrais, que as áreas 

com cicatrizes de queimadas apresentavam valores de reflectância muito 

baixos na banda 2 e na banda 4 do sensor TM/Landsat 5, cerca de 15% a 20%. 

Nas bandas 5 e 6, este valor tende a crescer, entre 30 e 50%. 

Este comportamento é característico de áreas queimadas, e de acordo 

Torralbo e Benito (2012), é determinado, principalmente, pela diminuição da 

capacidade fotossintética da vegetação atingida pelo fogo.  

Esta alteração foi verificada neste estudo e pode ser observada no 

gráfico de curva espectral (Figura 5.7), nas bandas 1, 2 e 3, em destaque, que 

correspondem a região do visível do Espectro Eletromagnético (entre 0,44 e 

0,74 µm).  

Constatou-se que nos intervalos das bandas 1 e 3 (entre 0,44 - 0,48 

µm e 0,62 a 0,74 µm, respectivamente) a área queimada reflete mais radiação 

do que a vegetação sadia na mesma faixa espectral, ao passo que, no intervalo 

da banda 4 (0.775 - 0.900), a energia é mais absorvida. 

Esse comportamento espectral das áreas queimadas foi destacado 

anteriormente por López e Caselles (1991), em regiões florestais da Espanha. 

Estes autores, utilizando imagens do sensor TM/Landsat 5, observaram 

alteração na reflectância de uma área nas bandas 1 e 3, sendo mais elevada 

após a ocorrência de um incêndio.  

 

C D 
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Libonati et. al., (2006) analisaram a assinatura espectral na faixa do 

visível e infra-vermelho próximo de cicatrizes de queimadas em produtos 

MODIS em uma região no norte do Mato Grosso, para identificar as bandas 

dos compostos de 32 dias mais eficientes ao mapeamento de áreas afetadas 

pelo fogo.  

Nesse estudo, foi demonstrado que a banda 2 (0,841 – 0,876) deste 

sensor, referente à região do infravermelho próximo, discrimina de forma 

melhor as cicatrizes de queimadas, corroborando os resultados desta pesquisa, 

e de estudos anteriores, que apontam a região do infravermelho próximo como 

a faixa mais adequada para detecção de queimadas nos diferentes tipos de 

cobertura vegetal (PEREIRA et. al., 1997; PEREIRA, 2007). 

Como observado por Pereira (2007), vegetação saudável tende a ser 

muito reflexiva no infravermelho próximo, enquanto superfícies queimadas 

absorvem muito a radiação nesta faixa espectral, verificando-se um contraste 

entre os dois tipos de cobertura.  

Na presente pesquisa, realizou-se também, a análise comparativa dos 

valores espectrais de outros elementos presentes nas imagens trabalhadas 

que poderiam ser confundidos com áreas queimadas, como sombra de nuvens, 

solo exposto e corpos d´água (Figura 5.8). Este estudo contribuiu para 

definição acurada do limiar de aceitação dos ângulos formados pelos espectros 

de cada imagem na classificação SAM e para definição do limiar de 

probabilidade na classificação MAXVER. 
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5.3.1.1 RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO SAM 

 A partir do emprego do classificador SAM, foram produzidas imagens 

com a discriminação das cicatrizes de incêndios na vegetação (Figuras 5.9.; 

5.10.; 5.11.; 5.12.; 5.13. e 5.14.). As áreas verificadas como cicatrizes, 

encontram-se representadas por pixels na cor vermelha. 
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Figura 5.9. Resultado da classificação SAM da imagem TM/Landsat 5, 

cena 1 (2001).  

Figura 5.10. Resultado da classificação SAM da imagem TM/Landsat 5, 

cena 2 (2003).  
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Figura 5.11. Resultado da classificação SAM da imagem TM/Landsat 5, 

cena 3 (2005).  

Figura 5.12. Resultado da classificação SAM da imagem TM/Landsat 5, 

cena 4 (2008).  
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Figura 5.13. Resultado da classificação SAM da imagem TM/Landsat 5, 

cena 5 (2009).  

Figura 5.14. Resultado da classificação SAM da imagem OLI/Landsat 8, 

cena 6 (2013).  
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5.3.1.2 RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO MAXVER 

 A partir do emprego do classificador MAXVER, foram produzidas 

imagens com a discriminação das cicatrizes de incêndios na vegetação 

(Figuras 5.15.; 5.16.; 5.17.; 5.18.; 5.19. e 5.20.). As áreas verificadas como 

cicatrizes, encontram-se representadas por pixels na cor vermelha. 
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Figura 5.15. Resultado da classificação MAXVER da imagem TM/Landsat 

5, cena 1 (2001).  

Figura 5.16. Resultado da classificação MAXVER da imagem TM/Landsat 

5, cena 2 (2003).  
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Figura 5.17. Resultado da classificação MAXVER da imagem TM/Landsat 

5, cena 3 (2005).  

Figura 5.18. Resultado da classificação MAXVER da imagem TM/Landsat 

5, cena 4 (2008).  
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Figura 5.19. Resultado da classificação MAXVER da imagem TM/Landsat 

5, cena 5 (2009).  

Figura 5.20. Resultado da classificação MAXVER da imagem OLI/Landsat 

8, cena 6 (2013).  
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5.3.2. VALIDAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A seguir, são apresentados os resultados das avaliações dos produtos 

finais da presente pesquisa. 

5.3.2.1. MATRIZ DE CONFUSÃO 

A partir dos resultados das classificações realizadas, foram geradas as 

matrizes de confusão para ambos os métodos.  

A acurácia global, derivada desta matriz, foi calculada para cada cena 

analisada e expressa o total de acertos em relação ao total de amostras da 

classificação. Segundo Centeno (2004), quanto mais próximo a 100% for o 

índice de acerto de uma classificação maior é o nível de acurácia, ou seja, mais 

esta classificação se aproxima significativamente da verdade terrestre. 

A seguir, é exposta na tabela abaixo, a síntese dos valores obtidos a 

partir da matriz de confusão, obtida para cada cena e método empregado 

(Tabela 5.4.). 

Tabela 5.4. Síntese das matrizes de confusão geradas para cada cena classificada. 

 
Com base matriz de confusão, deriva-se a acurácia da classificação e 

observam-se os erros incididos. Verificou-se, a partir da tabela 5.4., que os 

melhores resultados foram encontrados nas classificações das cenas 2 e 3 

para o algoritmo SAM, com 99.1% e 99.56% de acurácia global, 

respectivamente.  

Na classificação utilizando o método MAXVER, os melhores resultados 

foram alcançados nas cenas 4 e 6,  com os valores de acuraria global de 

93.21% e 87.76%, respectivamente. 

CENA 

SAM  MAXVER 

Acurácia 
global (%) 

Erro de 
omissão 

Acurácia 
global (%) 

Erro de 
omissão (%) 

1 94.3231 5.68 85.5895 14.41 

2 99.1011 0.90 84.8315 15.16 

3 99.5614 0.44 84.2105 15.79 

4 96.1538 3.85 93.2127 6.79 

5 97.2656 2.73 86.5234 13.48 

6 98.2371 1.76 87.7623 12.23 
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Os maiores percentuais de erro de omissão foram observados nas 

cenas 1 e 4, para a classificação SAM, com 5.68% e 3.85%, respectivamente. 

Para o classificador MAXVER, as cenas 2 e 3 apresentaram as maiores taxas 

de erro 15.16% e 15.79%, respectivamente. 

Xaud et. al., (2008), em estudo realizado para avaliar o potencial do 

classificador MAXVER na detecção de cicatrizes de queimadas na região de 

Mucajaí, Roraíma, Brasil, analisaram diferentes bandas do sensor MODIS e 

obtiveram valores de acurácia global para este algoritmo entre 65.51 % e 

92.40%, variando de acordo com a banda observada. 

Petropoulos et. al., (2010) utilizando o algoritmo SAM no mapeamento 

de áreas queimadas em imagens do satélite Landsat 5 encontraram uma 

precisão global de 83,82% e o coeficiente Kappa de 0,878. 

De forma geral, os classificadores empregados nesta pesquisa, 

apresentaram um ótimo desempenho na discriminação e mapeamento de 

cicatrizes de incêndios. Foody (2002) sugere que valores acima de 80% na 

acurácia global, indicam um grau excelente de qualidade da classificação, 

consequentemente uma aproximação muito significativa da realidade 

investigada. Sendo assim, as técnicas de classificação SAM e MAXVER, 

atingiram neste estudo, este patamar de exatidão elevado. 

Contudo, foi observado que o algoritmo SAM destacou-se, ainda mais, 

nos níveis de acurácia global, verificando-se um refinamento na discriminação 

das cicatrizes de queimadas em relação aos outros elementos presentes na 

paisagem, situação que pode ser verificada também a partir da Interpretação 

Visual da imagem e é ilustrada na figura a seguir (Figura 5.21): 
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Diversos pesquisadores atribuem à eficácia deste método ao fato do 

classificador SAM não ser afetado pelos fatores de iluminação solar, pois o 

ângulo formado entre os vetores dos espectros independe do seu comprimento 

(KRUSE et al., 1993; SOUTH et. al., 2004; CATTANI et. al., 2013; SOHN et. al., 

1999; DENNISON et. al., 2004; PETROPOULOS et. al., 2010). 

Em decorrência desta particularidade, Petropoulos et. al., (2010) 

destaca a capacidade deste algoritmo em reprimir a influência dos efeitos de 

sombreamento para acentuar as características de relevância do alvo 

investigado, compreendendo uma importante vantagem desta técnica mais 

complexa e avançada, em relação às tradicionais,  

  Em estudos comparativos de diferentes métodos de classificação, 

diversos autores demonstraram que os classificadores mais complexos, a 

exemplo do SAM, revelam melhor desempenho, e que este varia em função da 

escolha dos espectros de referência, e no caso do SAM especificamente, 

Figura 5.21. Ampliação dos resultados das classificações SAM (A) e MAXVER (B) 

A 

B 
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também em função do limiar definido para o ângulo espectral (DUDOIT et al., 

2002; KRUSE et al., 1993; DENNISON et. al., 2004; PETROPOULOS et. al., 

2010).    

No presente estudo, a escolha dos valores limites para os ângulos 

formados entre os vetores dos espectros de cicatrizes de referência e os 

vetores dos espectros de cicatrizes desconhecidas teve um efeito importante 

na acurácia da classificação, bem como no valor total estimado de área 

queimada. Como foi visto anteriormente, realizaram-se inúmeros testes até se 

alcançar um limiar ideal ao tipo de mapeamento.  

A partir da análise visual das imagens classificadas, verificou-se que as 

cicatrizes de incêndios na vegetação foram consistentemente discriminadas de 

outras feições presentes nas imagens a partir do emprego dos dois algoritmos. 

Isso demonstrou a separabilidade dos espectros das áreas queimadas de 

demais outros espectros referentes às áreas não queimadas, como às de 

vegetação, solo exposto, corpos d’água, sombras de nuvens, corroborando os 

resultados das pesquisas realizadas por Eva e Lambin, 1998; Lentile et al. 

2006; LugassI et. al., 2010; Libonatti 2012; Pereira, 2007; Pereira, 2003; 

Torralbo e Benito, 2012.  

Duas áreas, classificadas como cicatriz, foram ampliadas para melhor 

visualização dos resultados do processamento da cena 2 (Figura 5.15). As 

imagens observadas na Figura 5.15 (A), mostram cicatrizes visualizadas na 

cena TM/Landsat 5, para o ano de 2003, na composição colorida 5/4/3 RGB. 

Nas figuras 5.15 (B), verificam-se estas mesmas cicatrizes modeladas pelo 

algoritmo SAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. Ampliação dos resultados da classificação SAM. Cena TM/Landsat 5, para o 

ano de 2003, na composição colorida 5/4/3 RGB SAM (B), cicatriz classificada (B) 

(A) (B) 



120 

 

Apesar de o sensor TM possuir uma resolução espectral relativamente 

baixa, com o número reduzido de bandas, foi possível determinar áreas com 

vestígios de queimadas, demonstrando-se assim, a aplicabilidade desta técnica 

de classificação hiperespectral em imagens multiespectrais, para discriminação 

de cicatrizes de incêndios na vegetação. 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os algoritmos SAM e MAXVER, permitiram à rápida e consistente 

identificação dos pixels de áreas queimadas. Ambos os classificadores 

empregados apresentaram um ótimo desempenho na discriminação e 

mapeamento de cicatrizes de incêndios.  

No entanto o algoritmo SAM obteve os maiores valores de acurácia 

global, o que consequentemente, acarretou em um mapeamento mais 

aproximado da realidade observada. 

Os resultados obtidos indicam que o método de classificação por 

ângulo espectral, SAM, procedimento desenvolvido inicialmente para dados 

hiperespectrais, é passível de ser aplicada às imagens do sensor TM, dado 

multiespectral, na discriminação de cicatrizes de queimadas, apesar do seu 

reduzido número de bandas espectrais, reforçando as conclusões de estudos 

anteriores. 

Cabe ressaltar, que o emprego desta metodologia deve ser feito com 

cautela no que diz respeito à etapa de seleção dos espectros de referência. 

Pois estes são determinados pela subjetividade do pesquisador, assim 

compreende uma etapa que exige certa experiência do investigador quanto à 

identificação visual de uma cicatriz de queimada. Esta pesquisa teve como 

suporte a base de dados de focos de calor e os Registros de Ocorrência de 

Incêndios. 

Os resultados da aplicação deste procedimento poderão ser utilizados 

para discriminação e monitoramento de áreas com ocorrência de incêndios na 

vegetação, de forma mais rápida e eficaz, e, menos subjetiva do que 

interpretações visuais de imagens de satélites, constituindo uma poderosa 

ferramenta no estudo e registro histórico da ocorrência do fogo, bem como na 

elaboração de modelos preditivos de zonas de risco. 
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