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1 INTRODUÇÃO 

 

O fogo faz parte da ecologia de muitos ecossistemas (BENTO-GONÇALVES et al., 

2012) e sempre esteve presente na história e desenvolvimento da sociedade, uma vez que, ao 

longo do tempo, tem sido utilizado para abertura de clareira na floresta, tanto para o 

desenvolvimento da agricultura como de pastagem, assumindo assim o papel de "fator 

ecológico" crucial para o desenvolvimento ou regressão dos sistemas florestais em todo o 

mundo (FERREIRA-LEITE et al., 2013). No entanto, o fogo também pode se configurar como 

uma grande perturbação em muitos ecossistemas (GRANGED et al., 2011), sendo considerado 

uma das perturbações que oferece desafios às ciências ambientais.  

Nota-se que nos dias atuais os estudos que buscam entender a dinâmica que envolve os 

incêndios e o meio ambiente estão cada vez mais relevantes. Esta preocupação por parte da 

sociedade está tendo como consequência benéfica o desenvolvimento de ferramentas mais 

eficientes que contribuem para o entendimento dessa problemática. São diversas as pesquisas 

em diferentes áreas do conhecimento que se propõem a tentar compreender a questão ambiental 

relacionada aos incêndios e os efeitos provocados pelo mesmo, como refere BENTO-

GONÇALVES et al. (p. 3, 2012) “uma extensa pesquisa existe sobre o efeito do fogo sobre os 

ecossistemas, as emissões para a atmosfera, e o ciclo de carbono, entre outros temas, e há um 

crescente interesse e corpo de literatura sobre os efeitos do fogo sobre as propriedades do solo” 

(RAISON, 1979; NEARY et al., 1999; DEBANO, 2000; DOERR; SHAKESBY; WALSH, 

2000; GONZÁLEZ-PERÉZ et al., 2004; CERTINI, 2005; SHAKESBY; DOERR, 2006; 

PAUSAS; KEELEY, 2009; MATAIX-SOLERA et al., 2011; SHAKESBY, 2011; BENTO-

GONÇALVES et al., 2012; GÓMEZ-REY et al., 2013; NGUYEN, 2011; ZAVALA; CELIS; 

JORDÁN, 2014; THOMAZ; ANTONELI; DOERR, 2014).  

Na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) alguns estudos já foram 

desenvolvidos visando essa temática. Para tanto, destacam-se os Programas de Pós-graduação 

em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) e Pós-graduação em Botânica 

(PPBOT). Esses desenvolvem estudos na Região da Chapada Diamantina e buscam 

compreender a dinâmica dos incêndios, logo é importante considerar a bibliografia sobre o tema 

na região (CONCEIÇÃO; GIULIETTI, 2002; CONCEIÇÃO; PIRANI, 2005; CONCEIÇÃO et 

al., 2007; NEVES; CONCEIÇÃO, 2010; CONCEIÇÃO; PIVELLO, 2011; RODRIGUES et 

al., 2011; CONCEIÇÃO; ORR, 2012; SANTOS; FRANCA-ROCHA, 2012; SILVA et al., 

2013; SANTOS; FRANCA-ROCHA, 2013; SANTOS et al., 2014; SANTOS et al., 2015).  
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Para tanto, o interesse por essa temática surge em meio aos recorrentes incêndios que 

acontecem na região. Além disso, são diversos os métodos desenvolvidos e empregados na 

busca do entendimento das relações homem/natureza que podem colaborar no avanço desse 

tipo de estudo. As geotecnologias como Sistemas de Informação Geográfica e Sensoriamento 

Remoto podem auxiliar na construção desse conhecimento, uma vez que, são ferramentas 

essenciais para a investigação cientifica relacionada à questão ambiental. Nesse sentido, surge 

a necessidade de se entender a dinâmica que envolve o fogo e os efeitos do mesmo, uma vez 

que, esse estudo pode contribuir na tomada de decisão dos gestores do Parque e assim evitar 

grandes incêndios que provocam perdas na biodiversidade local.  

Logo, considerando que os incêndios podem ser detectados por dados orbitais, como 

por exemplo as imagens de satélite, considerando que, as áreas afetadas apresentam respostas 

espectrais especificas, são propostos por vários autores índices espectrais que podem auxiliar 

na avaliação do grau de severidade dos incêndios e rebrota da vegetação após o mesmo. Dentre 

esses índices, encontram-se os índices de queimada por razão normalizada (Normalized Burn 

Ratio - NBR) (KEY; BENSON, 2006), índice diferenciado de queimada por razão normalizada 

(Differenced Normalized Burn Ratio - dNBR) (KEY; BENSON, 2006), índice relativo 

diferenciado de queimada por razão normalizada (Relative Differenced Normalized Burn Ratio 

- RdNBR) (MILLER; THODE, 2007). 

Nesse sentido, a problemática que norteia essa pesquisa constitui um amplo leque de 

investigação que pode ser expresso na seguinte questão norteadora: Quais são as implicações 

dos incêndios ocorridos na temporada de 2015 no Parque Nacional da Chapada Diamantina e 

zua área em torno? Para a consolidação desse estudo foram utilizadas técnicas de 

Sensoriamento Remoto (SR) e de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), possibilitando 

assim o desenvolvimento de estudo ambiental integrado capaz de contribuir no entendimento 

da temática pesquisada.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral 

 

 Aplicar técnicas de Sensoriamento Remoto para a caracterização dos incêndios na 

vegetação no Parque Nacional da Chapada Diamantina e sua área entorno. 

1.1.2 Específicos  

 

 Quantificar e analisar o comportamento espacial e temporal dos focos de calor detectados 

na área do PNCD e sua área em torno para os anos de 2005 a 2015, definindo assim uma 

série histórica de dez anos e também atualizando e expandindo o trabalho desenvolvido por 

Silva et al. (2013); 

 Identificar áreas queimadas no Parque Nacional da Chapada Diamantina e em sua área em 

torno no ano de 2015, através do cálculo do índice espectral NBR, utilizando imagens OLI 

do Landsat 8; 

 Caracterizar o grau de severidade e rebrota de três incêndios ocorridos no PNCD e sua área 

em torno, por meio dos índices espectrais dNBR e RdNBR, e outras ferramentas de SIG-

SR; 

 

1.2 METODOLOGIA  

 

A corrente filosófica que norteou o desenvolvimento desta pesquisa é o método de 

abordagem indutivo, que se baseia no empirismo e considera que todo conhecimento provem 

da experimentação, dessa forma o método parte da experiência particular e chega na 

generalização. O método de procedimento adotado é o experimental. A metodologia empregada 

teve como base o uso de técnicas quantitativas por acreditar que possibilita a análise direta dos 

dados obtidos e permite generalizar a informação pela representatividade. O fluxograma 

(Figura 1) ilustra as etapas metodológicas do trabalho, nele estão organizados os procedimentos 

que foram necessários no decorrer do desenvolvimento da pesquisa para alcançar os objetivos 

propostos. 
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Figura 1: Fluxograma metodológico da pesquisa. 
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1.2.1 Levantamento Bibliográfico 

 

O levantamento bibliográfico deste trabalho, para a escrita do referencial teórico, inicia-

se com a busca de dados e informações acerca do tema e da área de estudo. Para tanto, foi 

necessário pesquisar artigos em revistas especializadas (nacionais e internacionais), livros, 

teses, dissertações, mapas já disponibilizados em diversas fontes e base cartográfica do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), para obter dados e informações 

para formação de um arcabouço teórico sobre o objeto de estudo.  

A maior fonte de informações deste trabalho se baseia em definições teóricas obtida a 

partir de artigos e plataformas científicas. A construção do referencial teórico foi realizada a 

partir da seleção dos conceitos fundamentais e autores que contribuíram para a construção de 

uma base teórica acerca do tema estudado. Nesse sentido, foram utilizados como suporte teórico 

autores que articulam discussões sobre os efeitos dos incêndios na vegetação e no solo e uso de 

técnicas de sensoriamento remoto para estudos sobre severidade de incêndios.  

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 A estrutura adotada para a redação dessa dissertação envolve cinco capítulos, sendo o 

primeiro um capitulo introdutório ao trabalho. O segundo capítulo é destinado à apresentação 

da área de estudo, descrevendo os aspectos relacionados ao Parque Nacional da Chapada 

Diamantina, como sua história, aspectos fisiográficos, ocupação humana e histórico dos 

incêndios. Já os capítulos que se seguem estão escritos em formato de artigo, os quais 

apresentam os resultados encontrados durante o desenvolvimento da pesquisa.  

O primeiro artigo, ou seja, terceiro capítulo, versa sobre a quantificação e análise 

espacial e temporal dos focos de calor para os anos de 2005 a 2015, assim é apresentado uma 

delimitação de ciclos anuais além de definir o período de temporada de incêndios na Unidade 

de Conservação estudada, os resultados desse capitulo deram subsidio para a definição do ano 

de 2015 como ano de estudo dessa pesquisa.  

O quarto capitulo, que corresponde ao segundo artigo, apresenta a identificação das 

áreas queimadas no PARNA Chapada Diamantina e em sua área em torno no ano de 2015, 

através do cálculo do índice espectral NBR, utilizando imagens OLI do Landsat 8.  O emprego 

do NBR constitui uma importante ferramenta que pode ser utilizada para a classificação de 



 

24 
 

áreas queimadas na região estudada, observou-se que os grandes incêndios ocorridos em 2015 

foram devidamente identificados com valores negativos para o NBR. 

 O quinto capítulo, que corresponde ao terceiro artigo busca caracterizar o grau de 

severidade e rebrota de três incêndios ocorridos tanto dentro dos limites do PNCD bem como 

em sua área em torno, por meio dos índices espectrais dNBR e RdNBR, e outras ferramentas 

de SIG-SR. Nesse sentido, o uso do índice multitemporal dNBR e o índice relativo RdNBR se 

configuraram como ferramentas importantes para a classificação da área queimada na área de 

estudo e a caracterização das diferentes intensidades do fogo experimentadas durante os 

incêndios estudados bem como avaliação da rebrota da vegetação um ano após aos incêndios.   
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2 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 Descrição geral  

 

A região da Chapada Diamantina é o prolongamento no estado da Bahia, do sistema 

orográfico do Espinhaço. Com altitude média em torno de 1.000 m, e picos de 1.700 m. A 

região constitui-se, portanto, um “separador” do vale do São Francisco a oeste do estado, e o 

litoral a leste, e é dividida geograficamente em várias serras, como a do Rio de Contas, do 

Bastião, do Mangabeira e do Sincorá (CPRM, 1994). Nessa última localizada a leste da 

Chapada Diamantina, está situado o Parque Nacional da Chapada Diamantina (Figura 2), entre 

as coordenadas 12° 25’ e 13° 20’ de latitude sul e 41° 05’ e 41° 35’ de longitude oeste. 

 

Figura 2: Localização da área de estudo com as sedes municipais do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina, Brasil. 

 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) é uma Unidade de Conservação 

Federal, regulado pela Lei nº 4.771, de 15/09/1965 Dec. Nº 84.017, de 21/09/1979 que 

considera Parques Nacionais como áreas extensas e delimitadas, dotadas de atributos 
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excepcionais da natureza, ou seja, da flora, fauna, solo e paisagem natural ou de valor cientifico 

ou histórico, objeto de preservação permanente, postas à disposição da população. Sua 

utilização para fins científicos, educacionais e recreativos dependerá de prévia autorização do 

IBAMA.  

Dessa forma, o PNCD é considerado uma Unidade de Conservação integral, seus 

1.520Km² de extensão correspondem mais da metade da Serra do Sincorá. Sua área pode ser 

dividida basicamente em três categorias de relevo/vegetação, sendo essas, Planícies de altitude 

de relevo suave ondulado, conhecidas como “Gerais”; áreas rochosas, predominantes na metade 

oriental da serra e Encostas e topos de morros com cobertura de solo (CPRM, 1994).  

2.2 A história do Parque   

 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina, região de interesse dessa pesquisa, ocupa 

uma área aproximada de 1.520 Km² e foi criado pelo Decreto Federal n° 91.655, de 17 de 

setembro de 1985, seu objetivo segundo o decreto de criação é proteger áreas representativas 

da Serra do Sincorá. A origem do nome do Parque tem a influência da sua própria localização, 

uma vez que se encontra totalmente dentro da Região da Chapada Diamantina. Porém, tudo 

indica que o nome Chapada Diamantina seja uma referência à atividade garimpeira do 

diamante, uma das primeiras e mais importantes economias da Região em que a Unidade de 

Conservação está inserida (FUNCH, 2008).  

Durante os séculos XIX e XX a região da Chapada Diamantina foi estudada por alguns 

pesquisadores e em todos os estudos foi atestada a riqueza natural e a diversidade desta região 

singular. No início da década de 1980 a região foi indicada para Unidade de Conservação pela 

equipe do Projeto RADAMBRASIL de levantamento dos recursos naturais do Brasil. Os 

estudos do Projeto RADAMBRASIL auxiliam a elaboração de um relatório específico de 

levantamentos e caracterização da área. Naquela época os estudos já alertavam para os riscos 

de devastação da região pelo fogo (ICMBIO, 2007). 

Os levantamentos foram muito importantes para subsidiar o projeto de criação do 

parque, pois continham informações e conclusões valiosas sobre a área que hoje vem a ser o 

Parque. Nesses documentos foram expostos que as áreas sobre as quais se constituiria a Unidade 

de Conservação não possuíam vocação agrícola e não deveriam ser indicadas para pastagem, 

pela má qualidade dos solos, explicava-se que tais condições se tornavam piores com a 

associação aos fatores climáticos adversos, característicos na região. O relatório indicava que 

as áreas deveriam ser recomendadas para preservação dos recursos naturais, descrevendo a 
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vegetação da área como de grande interesse científico sobre a biota e que o imenso tesouro 

florístico e ecológico deveria ser protegido, defendido e preservado (CPRM, 1994; FUNCH, 

2008).  

É importante considerar que a criação desse Parque Nacional resultou de uma ampla 

mobilização popular, o Movimento Ambientalista da Chapada Diamantina teve grande 

participação na criação, visto que ocorreu num cenário muito interessante, pois na altura 

ocorreram diversas manifestações defendendo a necessidade da proteção, uma vez que, havia 

uma forte preocupação com a sua fauna e flora, em função da ameaça constante pelas atividades 

predatórias, como o garimpo ou ainda a criação extensiva de gado. Assim a mobilização a favor 

da criação do PNCD e outros fatores paralelos tornaram a sua história um caso único e muito 

especial, quando comparado à criação de outras unidades de conservação na época (CPRM, 

1994; FUNCH, 2008).   

Cita-se ainda que a iniciativa local ganhou muito mais espaço na região e na mídia 

baiana pois foi liderada pelo ambientalista Humberto Brandão, que junto com o botânico Roy 

Funch, notório defensor da criação do Parque, bem como a representação estadual do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento da Floresta (IBDF), debateu a criação do Parque. Roy Funch 

através de seus estudos sobre a Chapada Diamantina objetivou com a abordagem sobre a região 

e suas principais características ambientais e histórico-culturais, sensibilizar e sugerir ao IBDF 

uma delimitação da maior extensão possível da área a ser preservada (FUNCH, 1982).   

É importante considerar que essa consciência preservacionista por parte da sociedade 

da região foi forjada ao longo de uma história de migrações e mudanças, rica em episódios 

penosos e heroicos, que se inicia pelo desbravamento do sertão, passa por um longo ciclo do 

ouro, um intermitente ciclo diamantífero e termina por um período de lutas políticas e 

estagnação. Portanto, a criação do PNCD também beneficiou as cidades, protegendo seu rico 

patrimônio histórico e cultural e potencializando o desenvolvimento do Turismo de Aventura 

(FUNCH, 2008).  

2.3 Aspectos Fisiográficos  

2.3.1 Geologia  

 

 A geologia dessa região data do Proterozóico, formada basicamente por terrenos 

sedimentares, assim as rochas mais antigas presentes na Região do Parque Nacional são 

relacionadas ao Grupo Paraguaçu e compreendem principalmente siltitos e argilito, com 

arenitos e conglomerados subordinados. Sua história deposicional começa a cerca de 1,6 bilhões 
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de anos, com a implantação de uma planície aluvial associada a um sistema desértico, onde 

predominava dunas. Neste estágio ocorreu a deposição de sedimentos arenosos e cascalho de 

origem fluvial, intercalados com areias transportadas pelo vento, típicas de dunas, esses 

sedimentos foram recobertos por sedimentos transicionais e marinhos, depositados na forma de 

lamas, assim deixando registros mistos (Figura 3) (CPRM, 1994; FUNCH, 2008).  

 Superpostos aos sedimentos do Grupo Paraguaçu, observa-se arenitos e conglomerados 

diamantíferos da Formação Tombador, originados quando movimentos tectônicos deram 

origem a “cordilheira” formada pela serra de Jacobina, expondo uma maior extensão 

continental e começando a deposição de um novo grupo de rochas. A erosão do material 

originado dessa serra produziu leques de cascalhos que, quando compactados ou cimentados, 

transformam-se em rochas denominadas conglomerados, que são formados por seixos de 

arenitos e quartzo (CPRM, 1994; FUNCH, 2008).  

 Entre um bilhão e trezentos e um bilhão e duzentos milhões de anos atrás, a Formação 

Tombador foi invadida por um mar denominado “Mar Caboclo”, que retrabalhou os sedimentos 

continentais, originando arenitos da Formação Caboclo, as quais exibem feições indicativas da 

atividade de marés, tais como marcas de onda simétrica e camadas cruzadas mergulhantes em 

sentido opostos. Há cerca de 970 milhões de anos a acumulação de rochas anteriormente 

descritas foi interrompida por amplo episódio de glaciação, responsável pelos conglomerados 

da Formação Bebedouro, como também pela importante inundação marinha que atingiu toda a 

área leste do Parque criando condições para a criação para a implantação da plataforma 

carbonática da Formação Salitre, representada pelos calcários encontrados na área (CPRM, 

1994). 

 Há cerca de 570 milhões de anos, em um período conhecido como Ciclo Brasiliano, 

essas rochas sofreram esforços tectônicos que originaram dobras e falhas geológicas, as quais 

apertaram a bacia, encolhendo-a e promovendo a elevação da área, criando uma região de 

dobra. Durante esse processo, por cauda da pressão e das diferentes temperaturas, os sedimentos 

e as rochas depositadas em camadas foram levemente metamorfizadas e as rochas passaram a 

ser meta-sedimentares. Desde então, os processos erosivos atuaram na região descrita, 

reduzindo as montanhas ao complexo de serras existentes hoje, especialmente por meio dos 

trabalhos dos rios (FUNCH, 2008).   
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Figura 3: Mapa Geológico do Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD).
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2.3.2 Geomorfologia  

 

 A região da Chapada Diamantina localiza-se na região central do estado da Bahia e 

possui relevo bastante movimentado, contando com um complexo de serras com topos 

aplainados e vales encaixados. É caracterizada por ser uma área elevada em relação às áreas 

que a circundam, com altitudes acima de 500 m. Diversas partes desta região estão situadas a 

mais de 1.000 m. 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 (CPRM, 1994). 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina, região onde está inserida a área foco deste 

estudo, 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). Para tanto, o Parque 

Nacional situa-se no planalto conhecido geograficamente como serra do Sincorá (CPRM, 

1994).  

Do ponto de vista Geomorfológico, a serra do Sincorá representa um planalto em 

estruturas dobradas e suborizontais, já modificadas pela ação dos agentes erosivos. Algumas 

das estruturas anticlinais foram erodidas e esvaziadas, dando origem a vales alargados, já as 

camadas suborizontais ainda podem ser observadas, preservadas em alguns trechos. Para tanto, 

o planalto apresenta uma forma alongada de desenvolvimento norte-sul. O topo da serra é 

grosseiramente aplainado, constituindo uma superfície típica de chapadão, guarnecida de 

importantes escarpas em ambos os lados em quase toda a sua extensão, com altitudes variando 

entre 400 m a 1.700 m (Figura 4) (CPRM, 1994). 

As maiores altitudes estão nas áreas próximas aos paredões rochosos que afloram a oeste 

da serra do Sincorá. O corpo da serra, em boa parte rochoso, é recortado por rios encravados 

em vales bem encaixados. As altitudes mais baixas correspondem aos vales e às confluências 

entre rios, como na região alagada do “Marimbus”, formada pelo encontro entre os rios São 

José, Santo Antônio e Garapa (FUNCH, 2008). É importante citar que, desde da sua formação 

até os dias de hoje, o relevo da área sofre com o desgaste das superfícies, logo o material gerado, 

ou seja, os sedimentos, foi durante o tempo quase todo transportado pelos rios para a bacia do 

Paraguaçu e para o oceano.  

Assim, a serra do Sincorá apresenta três feições principais: as superfícies semi-

aplainadas no topo; as escarpas frontais e áreas rebaixadas; e as zonas de planície e depressão. 
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A primeira feição, corresponde a uma superfície estrutural, isto é, o aplainamento observado se 

relaciona às estruturas suborizontais originais. Essa superfície possui caimento suave para leste, 

e está seccionada, em toda a sua extensão e nas mais variadas direções por vales estruturais, 

escavados seguindo as fraturas mais importantes, como por exemplo o vale do rio Capivara e 

no vale do Paty, formando estreitos cânions, com vertentes em paredões verticalizados e fundos 

cheios de blocos e matacões (CPRM, 1994; FUNCH, 2008).   

A superfície de topo da serra apresenta trechos bastantes aplainados e trechos 

topograficamente irregular, com cristas salientes e pequenas áreas abaciadas, que são 

condicionadas por fraturas, quase sempre áreas alongadas, em forma de depressão, que podem 

conter, ao fundo, camada mais significativa de solo. De modo geral, o topo da serra apresenta 

a rocha praticamente aflorante. Além das cristas, podem ser encontradas no topo, ressaltos 

estruturais ou erosivos, que formam escarpas secundárias de pequena extensão, mas com alturas 

significativas, superior a 200 m. A superfície de topo é limitada por escarpas mais 

desenvolvidas na borda ocidental. Na borda oriental, em decorrência do caimento estrutural da 

superfície de topo, a escarpa é bem suavizada (CPRM, 1994; FUNCH, 2008). 

A segunda feição, compostas pelas escarpas frontais, tem aspectos bem distintos de 

acordo com a sua localização. Essas escarpas apresentam dois segmentos distintos: a cornija ou 

a frente ou o paredão rochoso e o tálus. A cornija compreende a parte superior da escarpa e é 

sempre de alta declividade, praticamente verticalizada e frequentemente se apresenta 

seccionada por fraturas. O tálus inicia-se geralmente na metade da escarpa, tem declividade, 

em torno de 45° e é constituído por blocos e matacões desprendidos do paredão. É importante 

considerar que a borda leste, em decorrência do caimento do topo, apresenta escarpas 

suavizadas, até o encontro com a depressão (CPRM, 1994; FUNCH, 2008). 

 As zonas rebaixadas de relevo ondulado e guarnecidas lateralmente por encostas 

escarpadas são chamadas de alvéolos, que são formas evoluídas de vales que, aproveitando 

zonas de maior fraqueza estrutural e litológica, alargam-se, criando zonas rebaixadas de relevo. 

Na região estudada observa-se grande estrutura alveolar, ao norte do Parque, que corresponde 

ao núcleo erodido de um anticlinal (CPRM, 1994; FUNCH, 2008).  

 Além dessas feições de relevo planáltico, pertencentes a serra do Sincorá, a área do 

Parque Nacional também engloba uma zona de planície e de depressão. Essa área corresponde 

a um pequeno trecho do Pediplano, que se estende na borda leste do planalto e abriga os vales 

dos rios São José e Santo Antônio. Apresenta-se relevo de interflúvio, com topo tabular, a baixa 

inclinação da área dificulta sua drenagem, transformando-a numa área de pântano, de 
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características muito peculiares, dominado regionalmente de “Marimbus” (CPRM, 1994; 

FUNCH, 2008).  
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Figura 4: Mapa Geomorfológico do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
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2.3.3 Solos 

 

 O solo apresenta-se como corpo natural organizado, com características próprias e em 

permanente evolução, formando um sistema dinâmico e complexo. Pode ser considerado um 

ecossistema por abrigar espécies vegetais e animais, as quais alteram sua biologia, assim como 

as mudanças externas de temperatura e umidade que mudam as condições físico-químicas 

internas. 

Os solos encontrados na região do PNCD são fortemente influenciados pela 

geomorfologia local. Dessa forma, geralmente predominam solos pouco profundos e arenosos, 

muito frágeis e susceptíveis à erosão, principalmente nas áreas atingidas por incêndios, chuvas 

intensas, ciclos sazonais de umidade, seca e pisoteio pelo gado, principalmente bovino.  

A área estudada foi objeto de mapeamento pela CPRM (1994), segundo esse trabalho, 

as principais classes de solo encontradas na área do Parque são: Neossolos; Cambissolos; 

Latossolos; Espodossolos e Gleissolos (Figura 5). Os Neossolos compreendem solos 

constituídos por materiais minerais ou por material orgânico pouco espesso com pequena 

expressão dos processos pedogenéticos, não apresentando qualquer tipo de horizonte B. São 

solos em via de formação, dominam na área aqueles desenvolvidos dos arenitos da Formação 

Tombador. Portanto são solos rasos, de textura arenosa, porosos, bem drenados e com horizonte 

A proeminente, moderado ou húmido (CPRM, 1994; EMBRAPA, 1999; FUNCH, 2008).   

Os Cambissolos compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte 

B incipiente. As texturas podem ser médias, siltosa ou argilosa. Ocupam áreas de relevo suave 

ondulado, ondulado e forte ondulado. Em geral desenvolvem-se sobre siltitos e argilitos do 

Grupo Paraguaçu. A suscetibilidade à erosão é maior nos Cambissolos de textura siltosa, 

localizados em áreas de relevo movimentado. Na área estudada, são encontrados na porção 

oeste, extremo sul e estremo norte (CPRM, 1994; EMBRAPA, 1999; FUNCH, 2008).   

Os Latossolos são solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico. 

São caracterizados por forte evolução com intemperização intensa dos constituintes minerais. 

Os Latossolos da área são profundos, porosos, bem drenados. As texturas mais encontradas são 

as argilosas. Ocupam sobretudo, áreas de relevo suave ondulado, em geral se desenvolvem 

sobre sedimentos areno-argilosos detríticos (CPRM, 1994; EMBRAPA, 1999; FUNCH, 2008).   

Os Espodossolos correspondem ao grupamento de solos que apresentam o horizonte B 

espódico. São profundos, porosos em superfície (horizonte A e E) e poucos porosos em B. As 

texturas são sempre arenosas, ocupam áreas altas, planas e deprimidas, estas últimas estão 
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próximas das redes de drenagem. Em geral desenvolve-se sobre materiais provenientes das 

rochas da Formação Tombador, ou sobre material aluviais. Em decorrência das texturas 

arenosas e da estrutura mal desenvolvida, esses solos são bastantes suscetíveis a erosão (CPRM, 

1994; EMBRAPA, 1999; FUNCH, 2008).   

Os Gleissolos são compostos por solos constituídos do material mineral com horizonte 

glei dentro dos primeiros 50 cm da superfície do solo. O horizonte glei é formado por redução 

e remoção de ferro do ambiente hidromórfico, o que confere aos solos tonalidade acinzentada, 

azuladas ou mesmo esverdeada. É importante citar que na área de estudo existe a predominância 

de afloramentos rochosos que correspondem a um tipo de terreno, ou seja, áreas ocupadas 

principalmente por arenitos, que se apresentam entremeados com Neossolos, ocupando 

importante porcentagem da área estudada (CPRM, 1994; EMBRAPA, 1999; FUNCH, 2008).   
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Figura 5: Mapa de Solos do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
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2.3.4 Clima              

 

 O clima é o principal fator que influencia a biodiversidade de uma região. A quantidade 

de chuva, as variações de temperatura e as correntes atmosféricas são importantes 

condicionantes da fauna e flora. A chapada Diamantina é um importante ponto de convergência 

de massas de ar oriundas de centros de ação distintos, sazonalmente potencializados, que geram 

um mosaico climático bastante rico e que deriva subunidades geradas pela disposição e 

configuração do relevo. Quatro massas de ar atuam nesta região: Equatorial Continental; 

Tropical Continental; Tropical Atlântica e Polar. A ação conjunta das mesmas, associada às 

altitudes elevadas, proporciona um clima Tropical Semi-úmido, enquanto à sua volta predomina 

o semi-árido (CPRM, 1994; ICMBIO, 2007; FUNCH, 2008). 

No caso do Parque Nacional da Chapada Diamantina com sua diversidade e altitude e 

relevo, a ocorrência de micro climas é um fator a ser considerado. Segundo a classificação de 

Koppen na área estuda prevalecem os climas: clima quente de caatinga – BSwh; clima tropical 

de altitude – Cwb; e clima trapical subumido –  Am’ (SEI, 1998).  

Os dados climáticos são medidos em estações meteorologicas e pluviométricas. A 

estação mais proxima ao Parque Nacional é a de Lençóis, pertencente ao Departamento 

Nacional de Meteorologia (DNMET), situada bem proximos aos seus limites, mas em altitude 

pouco superior a 400 m. Devido ao reduzido número de estações meteorológicas na Chapada 

Diamantina as informação apresentadas aqui demonstram apenas a tendência climática para a 

região. Os dados utlizados foram colectados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

na estação meteorológica do município de Lençóis durante os anos de 1986 a 2015. 

O climograma (Figura 6) demonstra que o período de maior precipitação ocorrem entre 

os meses de novembro à abril, com a máxima precipitação média registrada em março (136 

mm). Já os meses com menores precipitações  reistradas se dão entre maio à outubro, com a 

precipitação mínima registrada em setembro (19,4 mm). As temperturas máxiamas registradas 

durante o ano variam entre 31,7ºC à 26,6ºC e as mínima entre 21,3ºC à 17,4ºC, sendo a maxima 

em fevereiro (31,7ºC) e a minima em Julho (17,4ºC). Em estudos de recortes temporais maiores 

constatou-se que períodos de secas mais intensas vem se repetindo com certa regularidade a 

cada 30 anos (FUNCH, 2008).  
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Figura 6: Precipitação e temperatura média mensal total para estação de Lençóis – Ba, Brasil, entre os 

anos de 1986 a 2015. Em azul está representado os dados pluviométricos (mm). A linha vermelha 

representa os dados de temperatura máxima (°C). E a linha em amarelo representa os dados de 
temperatura mínima (°C).     

Fonte: INMET. 

 

2.3.5 Hidrografia     

 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina está contido na bacia hidrográfica do rio 

Paraguaçu (CPRM, 1994). Os rios da região, podem ser efêmeros, intermitentes e perenes 

(Figura 7). Se organizam na maioria dos casos de acordo a declive, ou pelos planos de fraqueza 

(fratura), gerando padrão de drenagem retangular (FUNCH, 2008). Em sua maioria são rios 

torrenciais, com trechos turbulentos, encachoeirados e com declividade acentuada nas serras. 

Nos períodos chuvosos podem ocorrer fenômeno conhecido como trombas-d’água, que são 

inundações relâmpagos.  

O principal rio da região, o rio Paraguaçu, tem sua origem na encosta oriental da serra 

do Sincorá e se mantém perene durante o seu curso, o qual atravessa o PNCD em sua parte 

central. Tem o rio Santo Antônio, seu afluente mais importante (CPRM, 1994), o qual, corta a 
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área do Parque a leste, bem como o rio Cumbuca, Una e Preto (ICMBIO, 2007). Diversos 

afluentes do Paraguaçu e do Santo Antônio têm suas nascentes dentro do Parque Nacional. 

Destacam-se o rio São José, correndo de norte a sul; o rio Preto, noroeste para sudeste; o rio 

Mucugê, na parte sul do Parque; o rio Grande; rio Capivara, entre outros.   

  

 

Figura 7: Mapa de Hidrografia do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 

 

Os rios do Parque apresentam algumas características comuns. A maioria deles são 

encaixados em fraturas e falhas nos arenitos e conglomerados da formação Tombador, 

possuindo alta energia. Seus leitos geralmente são preenchidos por matacões e seixos. Os rios 

têm coloração avermelhada, por causa da alta concentração de ácido húmico - resultado da 
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decomposição de matéria orgânica vegetal na região. Essa coloração, entretanto, não interfere 

na qualidade e potabilidade da água. Os rios sofreram grande ação garimpeira, apresentando 

ainda hoje cicatrizes, como blocos rolados, antigos barramentos. 

O rio São José e o rio Preto, apresentam características distintas. Neles desaguam os rios 

que descem da serra, com menor energia e estão inseridos em relevo de menor declividade. 

Outro ponto importante da hidrografia local é a área pantanosa, o Marimbus. Trata-se de um 

pantanal, formado pelo baixo curso do rio Santo Antônio e São José. Possui características 

distintas, uma região extremamente plana, extensa e alagada, bem como de inúmeras lagoas.   

 

2.3.6 Vegetação  

 

O Parque Nacional está situado em altitudes acima de 900m, a área apresenta um clima 

mais úmido do que a média da região, fator que condiciona os muitos tipos de vegetação 

encontrados no PNCD (CPRM, 1994). A região acontece grande numero de edemismo, 

levantamentos tem demonstrato que este edemismo tem relação á existencia de refugios durante 

as glaciações ocorridas no Pleistoceno (ICMBIO, 2007).    

A vegetação natural da região estudada é geralmente denominada de mosaico devido a 

sua grande diversidade (Figura 8). Em pequenas áreas convivem diferentes tipos de vegetação, 

condicionadas por pequenas variações litológicas, topográficas, hidrológicas e microclimáticas. 

De forma geral, as principais formações vegetais encontradas na Chapada Diamantina são: 

Campo Rupestre,  Campos Gerais, Cerrado, Caatinga, Matas e Brejos. Há ainda as faixas de 

transição com características próprias onde podem ser encontradas espécies com características 

de dois ou mais ecossistemas em contato (CPRM, 1994; ICMBIO, 2007; FUNCH, 2008).   

Os campos rupestres são formados por vegetação aberta que se desenvolvem entre 

afloramentos rochosos em altitudes superiores a 800 metros. A combinação entre altitude, 

substrato rochoso, baixa disponibilidade de água e grandes amplitudes térmicas determinam as 

suas características. Há espécies particulares que possuem a capacidade de desenvolverem 

sobre a rocha nua, como algumas orquídeas, cactos e bromélias. Algumas espécies como as 

canelas-de-ema (Género Vellozia) estão bem adaptadas para resistir ao fogo que é bastante 

recorrente nestas nessas regiões (FUNCH, 2008). 

No PNCD, os campos rupestres, representam 63,4% da área da cobertura vegetal 

(FUNCH, 2006) e em geral, pode ocorrer em três ambientes diferentes, segundo Conceição 

(2003). Primeiramente, sobre afloramento rochoso, com plantas crescendo diretamente sobre a 
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rocha, colonizando a área e formando as chamadas ilhas devegetação, podem colonizar fendas 

ou áreas mais protegidas, além de fungos liquenizados que recobrem as rochas nuas 

(CONCEIÇÃO et al., 2005). Bem como, podem ocorrer em valas ou fendas nas rochas, 

normalmente profundas, que permitem o desenvolvimento de uma vegetação de porte arbustivo 

e arbóreo. Em tais locais, onde as condições permitem maior acúmulo de solo, pode se constituir 

em uma verdadeira floresta, a chamada mata de grotão (CONCEIÇÃO, 2003).  

Os dados apresentados por Funch (2006) mostram a existencia de áreas de cerrado senso 

estrito na borda oeste do PNCD. Além disso, as áresa conhecidas localmente como gerais, 

foram caracterizos por Harley et al. (2005) como campo limpos ou campo sujos, formando a 

segunda cobertura vegetal em extensção no PNCD (13,4%) (ICMBIO, 2007). A vegetação 

apresenta espécies herbáceo-arbustiva com muitas ervas, arbustos, palmeiras e árvores esparsas 

com trocos tortuosos e revestidos com espessa cortiça. As principais espécies de cerrado 

encontradas na Chapada Diamantina são: mangabeira (Hancornia speciosa), jatobá (Hymenaea 

stigonocarpa), murici (Byrsonima verbascifolia), barbatimão (Stryphnodendron adstringens) e 

o ferreiro (Sclerolobium paniculatum). O extracto herbáceo é muito semelhante ao encontrado 

nos campos gerais com presença das sempre-vivas. 

Os campos gerais, ou simplesmente gerais, caracterizam-se por vegetação herbácea 

sobre solos arenosos profundos e planos acima de 1000 metros de altitude. As espécies, em 

gerais, são rasteiras com, até 30 centímetros de altura. Árvores e arbustos são quase sempre 

inexistentes. Os solos nessas regiões são ácidos e possuem fertilidade muito baixa 

disponibilizando pouquíssimos nutrientes para as plantas. Apesar dos campos gerais parecerem 

com gramados ou pastagem, observando-se mais de perto é possível constatar que as espécies 

possuem folhas rígidas e revestidas por sílica sendo impropriarias para o consumo pelo gado. 

As espécies mais comuns neste ambiente são do grupo das monocotiledóneas, predominando 

Graminae, Cyperaceae, e Eriocaulaceae (sempre-vivas). 

A caatinga é uma vegetação caracteristica de regiões semiáridas, geralmente ocorrem 

em áreas com baixa altitude, inferiores a 500 metros de altitude e com precipitação inferior a 

800 mm. Na Chapada Diamantina a Caatinga ocorre nas vertentes ocidentais, uma vez que, boa 

parte da umidade proveniente do Oceano Atlântico é barrada pela parte oriental das serras. A 

fisionomia é dominada por árvores, arbustos espinhosos, como por exemplo, as catingueiras 

(Caesalpinia pyramidades e C. calycina) da família Leguminosae, plantas lenhosas, e plantas 

suculentas, em especial os cactos, dentre eles o facheiro (Pilosocereus pachyclaudus) e o 

cabeça-de-frade (Melocactus zehntneri).  
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A cobertura florestal do PNCD esta ligada à precensa de curso d’água e a ambientes 

mais altos, bem como a solos desenvolvidos. Dessa forma, as florestas ocorrem nos vales e em  

algusn topos de serra, há  ainda, uma extensa área florestal que acompanha a borda leste da 

serra do Sincorá. Para tanto, as áreas de florestas cobrem 13,1% da parea do Parque. As 

diferentes tipologia encontradas são: matas ciliares, matas de encosta, matas de grotão, matas 

de planalto (ICMBIO, 2007; FUNCH, 2008).      

 O Parque Nacional apresenta algumas áreas alagadas, que cobrem 0,7% de sua área. 

Com uma vegetação predominantemente herbácea presente em solos hidromórficos 

denominados brejos, são áreas onde o lençol freático está muito próximo a superfície ou onde 

os solos apresentam pouca permeabilidade. As espécies desse tipo de terreno apresentam 

adaptações para solos com pouco oxigénio. Como  exemplo,  famílias como Pontederiaceae ( 

Eichorniatricolor), Typhaceae (Typha dominguensis) e Onagraceae ( Ludwigia sp.). Na 

Chapada Diamantina também é possível encontrar brejos a mais de 1000 metros de altitude. 

Esses ocupam áreas relativamente pequenas e estão sobre solos ácidos e escuros, semelhantes 

aos de turfa (ICMBIO, 2007; FUNCH, 2008).       

 Cerca de 7,3% da área do Parque são ocupadas por ambinetes de transição natural. Na 

opinião de Funch (2006), grande parte destas formações é de oriegem antrópica, fruto da 

remoção de camadas de solo, durante os processos de mineração de diamante e da ação 

continuada de incedios floretais (ICMBIO, 2007). Áreas de transição entre vegetações 

diferentes encontradas na Chapada diamantina: Transição Campo Rupestre - Gerais; Transição 

Campo Rupestre - Cerrado; Transição Floresta - Campo Rupestre. 
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Figura 8: Mapa de Vegetação da Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
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2.4 Ocupação humana e uso da Terra no PNCD  

 

O PNCD está situado na parte central do estado da Bahia, a 425 km de Salvador (capital 

do estado), inserido nos municípios de Andaraí, Ibicoara, Lençóis, Mucugê e Palmeiras, sendo 

esse último sua sede administrativa. As vilas de Caité-Açu (Vale do Capão), Igatú (Xique-

Xique de Andaraí) e Barro Branco estão no entorno do Parque Nacional. Existem dois núcleos 

agrícolas dentro dos limites do Parque Nacional, o Paty e o Baixão, ambos situados em vales. 

Ainda existe roças isoladas e moradias espalhadas em algumas áreas do Parque, especialmente 

próximos ao Marimbus. A ocupação humana na reserva chega aproximadamente a um total de 

300 pessoas.  

O Parque Nacional foi implantado numa área com uma história secular de ocupação e 

exploração, que hoje é destinada à proteção e conservação (Figura 9). As principais atividades 

desenvolvidas historicamente pelas populações que habitam a serra do Sincorá são: os 

garimpos; uso do pasto nativo; atividades agrícolas; a coleta de flores naturais; a caça de 

animais nativos; e a retirada de “pedras” (FUNCH, 2008). No entanto, com a criação do PNCD 

algumas dessas atividades deixaram de ser praticadas. 

É importante considerar que a intensa ação humana na serra do Sincorá, provocou 

diversos problemas, sendo esses, relacionados a erosão do solo, danos diretos à vegetação 

nativa, introdução de plantas invasoras, tráfico de animais silvestres e plantas endêmicas. Bem 

como, efeitos ligados ao uso constante do fogo, tanto pelos garimpeiros, caçadores, turistas e 

vaqueiros. Nesse último caso, o fogo era utilizado para queimar o capim nativo maduro para 

fazê-lo brotar, pois, os brotos apresentam-se como um alimento mais adequado para o gado. 
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Figura 9: Mapa de uso e ocupação do solo no Parque Nacional da Chapada Diamantina.
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2.5 Histórico de incêndios no PNCD  

 

No Brasil pouco se conhece sobre a dinâmica dos incêndios em regiões como a Chapada 

Diamantina, onde predominam os campos rupestres, considerando que a ocorrência de 

incêndios nesse ecossistema pode ser uma perturbação natural, bem como a ação antrópica 

tendem a ampliar a recorrência e a extensão deste fenômeno (SANTOS; SOARES; BATISTA, 

2006). No caso do PNCD, alguns estudos apontam que, embora a unidade de conservação tenha 

sofrido queimadas depois da sua criação, determinadas regiões do Parque não são afetadas por 

incêndios há muitos anos (MESQUITA et al., 2011). 

Apesar disso, historicamente o uso indiscriminado do fogo na serra do Sincorá é muito 

comum e tão frequente que anualmente a reserva sofre com queimadas (FUNCH, 2008). O uso 

do fogo está ligado a quase todas as atividades tradicionais da região, econômicas ou não, 

inclusive no interior do Parque Nacional. Os incêndios ocorrem principalmente no período de 

agosto a março. Apesar da época seca ser de agosto a novembro, o período de maior risco se 

prolonga até março, pois o ambiente precisa ter recebido chuva suficiente para não pegar fogo 

(ICMBIO, 2007).  

Os incêndios no Parque são predominantemente de origem antrópica, com motivações 

variadas, sendo também causados por fatores naturais e comumente ocorrem devido relâmpagos 

e ocorrem na maioria das vezes nos topos das serras e geralmente são extintos pela chuva, eles 

não chegam a 1% das ocorrências (ICMBIO, 2007). Entre as causas antrópicas podem ser 

destacados os incêndios causados por piromaníacos, criadores de gado, coletores de sempre-

vivas, coletores de lenha, caçadores, agricultores, turistas, garimpeiros, incêndios de beira de 

estrada e até mesmo disputa entre pessoas.   

Diante disto, em algumas áreas do Parque é possível perceber a predominância de alguns 

agentes causadores de incêndios, como exemplo aborda o ICMBIO (p. 185, 2007).  

 

A maioria dos incêndios ocorridos na porção oeste do PNCD e nas cercanias 

de Mucugê é causada por criadores de gado bovino que insistem em usar os 

campos gerais como pastagem. Eles ateiam fogo na vegetação para a rebrota 
do capim, pois o capim velho não é consumido pelos animais. Vários dos 

incêndios na região sul são provocados por coletores de sempre-vivas que, 

após a coleta, ateiam fogo nas áreas de ocorrência destas plantas com o 
propósito de que isso produz boas flores no próximo ano. Incêndios causados 

por agricultores não são muito significativos em número, porém atingem áreas 

sensíveis como as exuberantes matas da região da Chapadinha (Município de 
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Itaetê) e na área do marimbus. Na região leste do Parque, em áreas da porção 

norte e nas proximidades do Capão, alguns dos incêndios são causados, 

possivelmente, por garimpeiros que ainda trabalham na serra. Nas 
proximidades do Capão, de Mucugê, da Volta da Serra (Município de 

Palmeiras) são comuns os incêndios causados por disputas ou por 

piromaníacos. Criadores de muares têm sido apontados como os responsáveis 

por incêndios nas proximidades do Pati, Gerais do Rio Preto, Gerais dos 
Vieiras e do morro do Selim (Morrão).       

 

Diante desse contexto, estudos sobre a vegetação do Parque tem demonstrado que, em 

algumas áreas dessa Unidade de Conservação, a vegetação tem capacidade de se regenerar 

rapidamente após a ocorrência de incêndios (MESQUITA et al., 2011). Já as áreas com maior 

recorrência coincidem com regiões onde havia a criação de gado bovino ou ainda a criação de 

equinos (GONÇALVES et al., 2011). Também coincidem com áreas onde ocorre há campos de 

Sempre-Viva de Mucugê (Syngonanthus mucugensis). 

 

Antigos coletores deste tipo de Sempre-Viva que atualmente trabalham como 

brigadistas relatam que há o costume de se colocar fogo nos campos onde essa 

espécie ocorre para que haja, na opinião deles, renovação de suas populações. 

Porém faltam estudos sobre a biologia desta espécie para avaliar se existe 
algum fundamento científico em tal prática (GONÇALVES et al., 2011, 

p.175). 

 

Os dados relativos ao tempo decorrido entre as queimadas também indicam a existência 

de grandes diferenças entre as várias áreas do PNCD. Algumas regiões do PNCD, embora 

tenham sofrido queimadas depois da criação da unidade de conservação, não são afetados por 

incêndios há muitos anos (MESQUITA et al., 2011). A mesma diversidade de ambiente pode 

ser verificada nos ambientes submetidos aos regimes de queima com menos recorrência, até 

quatro, por exemplo. Desta forma, é provável que a recorrência dos incêndios florestais esteja 

mais ligada a fatores antrópicos (uso do Parque pelas comunidades, proximidades de 

assentamentos humanos, atividade turística) do que aos aspectos naturais como os raios do 

início da estação chuvosa. 

A área objeto de estudo no Parque Nacional da Chapada Diamantina historicamente teve 

grandes extensões de vegetação campestre, conhecidas localmente como “pastos nativos”, 

utilizadas como uma fonte natural de alimento para pecuária extensiva e chegaram a comportar 

milhares de cabeças de gado e outros animais de criação (ICMBIO, 2007). A partir de 2003 o 

IBAMA, até então gestor do parque, iniciou a retirada de boa parte desses rebanhos e instalou 
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um sistema de registro e combate a incêndios que apontou nos anos seguintes uma queda 

considerável no número de queimadas nestes locais (ICMBIO, 2007). 

Paradoxalmente, o grande incremento de biomassa proporcionado pelo fim do pastejo 

(estima-se que 32.400 toneladas de matéria seca deixaram de ser consumidas por ano 

(GONÇALVES et al., 2011) é apontado como um dos principais responsáveis pela temporada 

de incêndio mais severa já registrada, entre 2008/2009, quando 41% do parque foram atingidos, 

sendo as regiões mais afetadas justamente aquelas onde os animais foram retirados em 2003 

(MESQUITA et al., 2011). 

A partir do trabalho desenvolvido por Mesquita et al. (2011), utilizando imagens de 

satélite no período entre 1973 e 2010, foi avaliado a extensão das áreas afetadas pelos incêndios 

no Parque e em sua área em torno (10 km). Os resultados mostraram que em 37 anos 61% da 

área do Parque e 37,6% da área em torno foram afetados por incêndios. Também foi indicada 

uma possível relação entre a ocorrência do fenômeno EL Ninõ com eventos mais severos de 

incêndio nesse Parque.  

É importante observar que no período entre 1985 e 2010 cerca de 39,57% das áreas do 

PNCD não foram afetadas por incêndios (MESQUITA et al., 2011), no restante do Parque 

foram identificadas até nove ocorrências em uma mesma área. Em 59,41% da unidade de 

conservação registraram-se até quatro ocorrências de incêndios. Mas como já foi dito apenas 

na temporada de 2008 que 41,93% da área do Parque foram atingidas por incêndios. 

Utilizado sem as devidas precauções, o fogo trouxe grandes problemas para todo o 

PNCD, bem como para a região (ICMBIO, 2007). No caso dos incêndios no PNCD, os quais, 

em sua grande maioria, não são naturais, já há indícios de que algumas espécies mais sensíveis 

estão sendo substituídas por outras mais resistentes e de menor importância ecológica. Neste 

processo, algumas espécies raras, suscetíveis ou endêmicas perdem espaço para outras mais 

comuns ou até mesmo exóticas, invasoras ou contaminantes biológicas. Do mesmo modo, áreas 

de matas ciliares e outras florestadas, mais diversificadas, são substituídas por ambientes 

abertos e menos diversificados, como os campos gerais. Mesmo sendo ambientes naturais, 

nativos da região, os campos invadem as bordas da mata queimada tomando seu lugar, devido 

à sua rápida regeneração e necessidade de alta radiação solar. 

Por sua vez, os campos gerais também sofrem significativos impactos ambientais 

negativos com os incêndios. Exemplo disso está na alteração do regime hidrológico destas 

áreas. Normalmente, os campos são locais de acúmulo de água e, quando queimados, perdem a 

proteção formada pela vegetação, deixando o solo exposto e enegrecido. Tais condições 
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aumentam a incidência do sol e a ação do vento, causando intensa evaporação e consequfente 

diminuição do volume de água. O resultado é a diminuição significativa do volume de alguns 

cursos d´água e até mesmo sua extinção, fenômeno relatado por algumas comunidades do 

entorno do Parque, as quais, após sucessivos grandes incêndios, tiveram o seu abastecimento 

de água comprometido pela extinção de nascentes. 
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CAPÍTULO 3 
Quantificação e análise dos focos de calor no Parque Nacional da 

Chapada Diamantina e sua área em torno 
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3 QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS FOCOS DE CALOR NO 

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA E SUA ÁREA EM 

TORNO 
 

 

RESUMO 

Compreender a dinâmica dos incêndios na vegetação é essencial na avaliação dos impactos 

gerados pela ação do fogo. Neste trabalho utiliza-se uma metodologia voltada à quantificação 

e análise espacial dos focos de calor provenientes de sensores a bordo do satélite NOAAs e 

AQUA_M-T com o objetivo de quantificar e analisar o comportamento espacial e temporal dos 

focos de calor detectados na área do Parque Nacional da Chapada diamantina e sua área em 

torno para os anos de 2005 a 2015. Para atingir esse objetivo em ambiente SIG foi modelado o 

padrão de distribuição espacial dos focos de calor, utilizando o estimador de densidade Kernel. 

Com o tratamento empregado, pôde-se estimar as áreas atingidas por incêndios e compará-las, 

através de análise espacial, observando-se assim o comportamento espacial e temporal do 

fenômeno. Conclui-se que cada ciclo anual apresenta altas densidades de focos de incêndios 

em regiões distintas, além dos dados revelarem um padrão de distribuição que varia também ao 

longo dos meses. 

 

Palavras-chave: Incêndios na vegetação, monitoramento, geotecnologias, unidade de 

conservação. 
 

ABSTRACT 

Compreender a dinâmica dos incêndios na vegetação é essencial na avaliação dos impactos 

gerados pela ação do fogo. Neste trabalho utiliza-se uma metodologia voltada à quantificação 

e análise espacial dos focos de calor provenientes de sensores a bordo do satélite NOAAs e 

AQUA_M-T com o objetivo de quantificar e analisar o comportamento espacial e temporal dos 

focos de calor detectados na área do Parque Nacional da Chapada diamantina e sua área em 

torno para os anos de 2005 a 2015. Para atingir esse objetivo em ambiente SIG foi modelado o 

padrão de distribuição espacial dos focos de calor, utilizando o estimador de densidade Kernel. 

Com o tratamento empregado, pôde-se estimar as áreas atingidas por incêndios e compará-las, 

através de análise espacial, observando-se assim o comportamento espacial e temporal do 

fenômeno. Conclui-se que cada ciclo anual apresenta altas densidades de focos de incêndios 

em regiões distintas, além dos dados revelarem um padrão de distribuição que varia também ao 

longo dos meses. 

 

Keywords: Incêndios na vegetação, monitoramento, geotecnologias, unidade de conservação. 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

O fogo faz parte da ecologia de muitos ecossistemas (BENTO-GONÇALVES et al., 

2012) e sempre esteve presente na história e desenvolvimento da sociedade, uma vez que, ao 
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longo do tempo, tem sido utilizado para abertura de clareira na floresta, tanto para o 

desenvolvimento da agricultura como de pastagem, assumindo assim o papel de "fator 

ecológico" crucial para o desenvolvimento ou regressão dos sistemas florestais em todo o 

mundo (FERREIRA-LEITE et al., 2013). O fogo, no entanto, também pode se configurar como 

uma grande ameaça em muitos ecossistemas (GRANGED et al., 2011), sendo considerado um 

dos temas que oferece desafios às ciências ambientais. 

Nota-se que nos dias atuais, os estudos que buscam entender a dinâmica que envolve os 

incêndios e o ambiente estão cada vez mais relevantes. Esta preocupação por parte da sociedade 

está tendo como consequência benéfica o desenvolvimento de ferramentas mais eficientes que 

contribuem para o entendimento dessa problemática, considerando que a queima de biomassa 

nos ecossistemas tem sido apontada como um dos principais fatores que causam impactos no 

clima e na biodiversidade. 

No Brasil, o Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) é uma das regiões mais 

assoladas por constantes queimadas (SILVA et al, 2013; GONÇALVES et al., 2011; 

MESQUITA et al., 2011). A elevada frequência do fogo é preocupante, pois esta é uma região 

de grande diversidade de paisagem no Brasil (FUNCH et. al., 2008). Alguns estudos apontam 

que, embora a unidade de conservação venha sofrendo queimadas depois da sua criação, 

determinadas regiões do PNCD não são afetadas por incêndios há muitos anos (MESQUITA et 

al, 2011).  

Historicamente, o Parque Nacional da Chapada Diamantina teve grandes extensões de 

vegetação campestre, conhecidas localmente como “pastos nativos”, utilizadas como uma fonte 

natural de alimento para pecuária extensiva e chegaram a comportar milhares de cabeças de 

gado e outros animais de criação (ICMBIO, 2007; GONÇALVES, 2003). A partir de 2003 o 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), até então 

gestor do Parque, iniciou a retirada de boa parte desses rebanhos e instalou um sistema de 

registro e combate a incêndios que apontou nos anos seguintes uma queda considerável no 

número de queimadas nestes locais (ICMBIO, 2007). 

As áreas de vegetação camprestres, assim como outras tipologias savânicas, sofrem 

recorrentes incêndios ao longo do PNCD (FUNCH et al., 2009; NEVES & CONCEIÇÃO 2010; 

GONÇALVES et al., 2011; MESQUITA et al., 2011). Logo, a diversidade de ambiente 

campestre existente na área estudada pode ser considerada uma das causas para a existência de 

recorrentes incêndios. No entanto, a frequência dos incêndios, assim com sua intensidade, tanto 

pode ser atribuída à fenômenos naturais, a exemplo dos períodos de estiagem, quanto à 
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intervenção antrópica (uso do Parque pelas comunidades, proximidades de assentamentos 

humanos, atividade turística, bem como a proximidade com estradas de grande circulação de 

veículos). 

Para tanto, as geotecnologias como o Sensoriamento Remoto e o Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) surgem como ferramentas com capacidade de fornecer a 

informação necessária para o processo de mapeamento e interpretação de dados provenientes 

de focos de calor e possíveis incêndios. Assim, mapear os incêndios ocorridos ao longo do 

tempo possibilita gerar um banco de dados histórico que permite acompanhar as tendências e 

as causas das modificações do uso do solo e, assim, estabelecer políticas públicas voltadas à 

proteção e à recuperação dos remanescentes florestais (CARVALHO et al., 2008).  

As técnicas de sensoriamento remoto para a detecção de queimadas foram introduzidas 

nos Estados Unidos, com o programa Project Fire Scan, no início da década de 1960 (1961-

1962), utilizando sensores aerotransportados. Durante oito anos de pesquisa, estudaram-se as 

características espectrais das queimadas, dos sensores e alvos, até o desenvolvimento, em 1962, 

de um sistema de imageamento aerotransportado biespectral (3 a 4 μm e 8,5 a 11 μm) para a 

detecção de queimadas (HIRSCH, 1971). 

No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desenvolve trabalhos de 

monitoramento desde a década de 1980 (SOUZA et al., 2004), sendo disponibilizado, na 

internet, um banco de dados com informações sobre focos de calor 

(http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/). Tais informações são utilizadas por diferentes 

usuários, como instituições governamentais, pesquisadores, mídia, entre outros. Dentre os 

usuários, estão os responsáveis pelo combate e o monitoramento de incêndios, como o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO); Sistema Nacional de Prevenção 

e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo), vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a nível estadual, o Programa Bahia 

Sem Fogo vinculado ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).  

Silva et al., 2013 analisou o comportamento espacial e temporal dos focos de calor 

detectados na área do PNCD durante os anos de 2000 a 2011, evidenciando o padrão 

espaço/temporal na área de ocorrência. Concluiu que, a disponibilidade de informações 

detalhadas e atualizadas sobre a localização e extensão das áreas queimadas são fundamentais 

para monitorar mudanças no uso e cobertura da terra, elaborar modelos atmosféricos e de 

impactos climáticos devidos à queima de biomassa, e assim entender a dinâmica de ocorrência 

dos incêndios (SILVA et al., 2013).  
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Considerando que, 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, 

no monitoramento e no combate destes eventos, concebeu-se como objetivo desse trabalho, 

quantificar e analisar o comportamento espacial e temporal dos focos de calor detectados na 

área do PNCD e sua área em torno para os anos de 2005 a 2015, definindo assim uma série 

histórica de dez anos e também atualizando e expandindo o trabalho desenvolvido por Silva et 

al. (2013).  

 

3.2  METODOLOGIA   

3.2.1 Área De Estudo  

 

O recorte espacial para o desenvolvimento desse estudo contempla o Parque Nacional 

da Chapada Diamantina e sua área em torno (Figura 10), criado pelo Decreto Federal n° 91.655, 

de 17 de setembro de 1985, com o objetivo de proteger áreas representativas da Serra do 

Sincorá, assegurando assim a preservação de seus recursos naturais e proporcionando 

oportunidades controladas para a visitação, a pesquisa cientifica, a conservação de sítios e a 

estruturação de interesses histórico-culturais (ICMBIO, 2007). 

 

Figura 10: Mapa de Localização da área de estudo. Parque Nacional da Chapada Diamantina e os 

municípios que o compõem. 
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O Parque compreende uma área de aproximadamente 152.400 hectares, tendo 110 km 

de comprimento e 27 km de largura máximos, sendo seu perímetro externo cerca de 370 km. 

Está situado na parte central do Estado da Bahia, a 425 km de Salvador (capital do estado), 

inserido nos municípios de Andaraí, Ibicoara, Itaitê, Lençóis, Mucugê e Palmeiras, sendo esse 

último sua sede administrativa (Figura 10). 

Em relação às suas características físicas, o PNCD corresponde à porção norte da Cadeia 

do Espinhaço, uma das regiões mais elevadas do Estado da Bahia, formada por um conjunto de 

suas serras que em sua maioria possui mais de 500 m de altitude (FUNCH et al., 2008). O 

embasamento rochoso da Chapada Diamantina se constitui, basicamente, de rochas 

metassedimentares dos grupos Chapada Diamantina e Bambuí (FRANCA-ROCHA et al., 

2004). 

O PNCD compreende a zona núcleo de três Reservas da Biosfera: Mata Atlântica, 

Cerrado e Caatinga (ICMBIO, 2007). Na área estudada, prevalece a vegetação de campo 

rupestre, que é um dos tipos vegetacionais encontrados nas savanas brasileiras (BATALHA 

2011). Os campos rupestres, assim como outras tipologias savânicas, sofrem recorrentes 

incêndios (FUNCH et al., 2009; NEVES & CONCEIÇÃO 2010; GONÇALVES et al., 2011; 

MESQUITA et al., 2011) e possuem espécies capazes de recolonizar áreas queimadas. Outro 

aspecto importante a ser considerado é a hidrografia da região, visto que estão localizadas as 

nascentes dos rios das bacias do Paraguaçu, do Jacuípe e do Rio de Contas (FUNCH et al, 

2008). 

3.2.2 Coleta De Dados E Processamento De Dados  

 

A análise e coleta de dados foi organizada a partir do planejamento e aplicação das 

etapas expostas no fluxograma metodológico (Figura 11). Para tanto, foi realizado o 

levantamento dos dados geográficos referentes ao limite da área estudada e dos focos de calor, 

em formato vetorial, existentes para o PNCD e sua área entorno (10 km) e estruturou-se uma 

base de dados geográficos. Os dados de focos de calor se baseiam em pontos que contém 

informações sobre os focos, possuindo as seguintes variáveis: coordenadas geográficas (latitude 

e longitude), data da observação do foco de calor (dia, mês e ano), tipo de satélite e município.  

Os dados de focos de calor utilizados nesta pesquisa foram provenientes de sensores a 

bordo dos satélites de referência utilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), que são os satélites cujos dados diários de focos detectados são usados para compor a 

série temporal ao longo dos anos e assim permitir a análise de tendências nos números de focos 
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para mesmas regiões em períodos de interesse, tendo para os anos de 2005 a 2009 o satélite 

NOAAs e para os anos de 2010 a 2015 o satélite AQUA_M-T (Tabela 1), computados e 

disponibilizados 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.  

 

Figura 11: Fluxograma metodológico. 

 

Tabela 1: Características dos satélites de referência utilizados pelo INE para identificação dos Focos 
de Calor. 

Satélite Órbita Resolução 

espacial (Km) 

Resolução 

temporal 

Canal termal 

AQUA/TERRA Polar 1 x 1 2x2/dia 20 (3.66-3.84 µm 

NOAAs  Polar 1,1 x 1,1  2x2/dia 3 (3,55-3,93um) 

 Fonte: Pereira, 2009. 

 

Em seguida, em ambiente SIG, foi modelado o padrão de distribuição do conjunto de 

pontos, utilizando-se o estimador de densidade (Kernel). Este interpolador desenha uma 

vizinhança circular ao redor de cada ponto da amostra, correspondendo ao raio de influência, e 

então é aplicada uma função matemática de 1, na posição do ponto, a 0, na fronteira da 

vizinhança, o valor para a célula é a soma dos valores kernel sobrepostos, e divididos pela área 

de cada raio de pesquisa (SILVERMAN, 1986). Para tanto, este estimador é comumente 

utilizado para gerar uma superfície continua através de dados amostrais (SILVA et al., 2013).  

http://www.cptec.inpe.br/queimadas
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Este processo possibilita uma visão qualitativa dos focos de calor em uma dada região 

de interesse. Para o processamento foi utilizado o software ArcGIS 10.3 e a sua extensão Spatial 

Analyst. Para fins de melhor representação e análise dos resultados da interpolação, foram 

definidas seis classes de densidade: 1) sem registro de ocorrência, 2) muito baixa, 3) baixa, 4) 

média, 5) alta e 6) muito alta.  

Para a identificação dos índices pluviométricos da área estudada, foram utilizados dados 

de valores acumulados mensais de pluviosidade da estação meteorológica de Lençóis – Ba para 

os anos de 2005 a 2015, obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

(BDMEP), no endereço eletrônico http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCURSÕES  

 

Durante os anos de 2005 a 2015 foram registrados 1.325 pontos de focos de calor para 

as áreas do PNCD e sua área em torno, assim, foi estruturada uma tabela com o número de 

focos anuais para cada mês (Tabela 2) e se verificou que os anos de maior incidência de focos 

de calor na área de estudo são 2008, com 475 focos detectados, seguido de 2015, com 250 focos 

detectados e 2012, com 163 focos. O valor registrado em 2008 representa 35,8% do total de 

focos de calor, já o registrado em 2015 representa de 18,9%. Este fato pode ser relacionado aos 

fenômenos meteorológicos ocorridos nestes anos, com o longo período de estiagem e O El 

Niño, um fenômeno climático que no Brasil produz secas extremas bem como eleva as 

temperaturas, como avaliado por Silva et al. (2013). Já o ano de 2012 registrou 12,3% do total 

de focos de calor, para os outros anos foram registrados valores que variam desde 8% à 1% dos 

focos registrados.  

 

http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/
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Tabela 2: Focos de calor detectados entre 2010 e 2015 no PNCD e área em torno pelos satélites NOAAs e Aqua_M-T. 

 

Ano 

Mês 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média mensal 

Janeiro 0 13 2 16 0 0 0 0 11 0 11 4,0 

Fevereiro 2 15 4 9 0 1 0 5 0 1 0 2,8 

Março 2 0 5 1 1 0 0 28 27 1 3 5,1 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1,1 

Maio 0 1 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0,6 

Junho 0 0 5 0 1 0 2 8 2 2 0 1,5 

Julho 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0,5 

Agosto 4 0 1 12 1 2 3 5 3 0 0 2,3 

Setembro 6 2 8 10 13 7 8 4 5 8 25 7,2 

Outubro 64 10 29 100 4 32 4 73 12 5 19 26,6 

Novembro 23 0 49 324 0 6 0 2 2 2 94 37,9 

Dezembro 6 6 7 0 0 2 0 16 0 2 98 10,3 

Média anual 8,2 3,5 8,4 35,8 1,5 3,8 1,3 12,3 4,8 1,6 18,9  

Fonte: CPTEC, INPE. 



 

63 
 

A figura 12, compreende toda a série histórica do período estudado, onde se tem os totais 

de focos de 2005 a 2015 para cada mês, nela visualiza-se conjuntamente todo o número de focos 

detectados. Ao serem analisados, estes dados revelam um padrão de distribuição ao longo dos 

meses, onde se verifica uma tendência de crescimento do número de focos entre os meses de 

setembro a novembro com um declínio entre os meses de novembro e dezembro, corroborando 

com a delimitação de uma temporada de incêndios para a região do PNCD. Para o período 

estudado o mês de setembro representa 7,2% do total dos focos de calor, outubro 26,6 % dos 

focos, novembro 37,9 % dos focos e dezembro 10,3% dos focos (Tabela 2). 

 

 

Figura 12: Distribuição mensal total dos focos de calor no PNCD e área em torno para os anos de 2005 

a 2015. A linha em vermelho representa os dados de focos de calor por mês. A linha em vermelho 

pontilhado representa a linha de tendência linear.  

Fonte: CPTEC – INPE. 

 

Neste período do ano, o material combustível torna-se altamente inflamável, pois há 

uma redução acentuada nos níveis de umidade, bem como, aumento da temperatura. Fato 

relacionado aos níveis de precipitação nos meses anteriores ao início da temporada de incêndio, 

os quais apresentam níveis baixos de precipitação entre os meses de maio a setembro, tal como 

o aumento da temperatura máxima entre os meses de julho, agosto, setembro e outubro (Figura 

13), possibilitando assim condições propícias para a ocorrência de incêndios.  
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Figura 13: Precipitação e temperatura média mensal total para estação de Lençóis – Ba, Brasil. Em 

azul está representado os dados pluviométricos. A linha vermelha representa os dados de temperatura. 

Fonte: INMET. 
 

A ocorrência anual dos focos registrados pelos sensores revela o comportamento 

espacial dos mesmos na área estudada ao longo de uma escala temporal. Para tanto, a ocorrência 

dos focos para a área do PNCD e da área em torno variam ao longo dos anos (Tabela 3). Logo 

é importante chamar atenção para os anos que apresentaram maior número de focos 2008 e 

2015 sendo os únicos apresentarem maior número de ocorrência dentro dos limites do PNCD 

em relação a área em torno. Em 2008 para o total dos focos identificados, 51,9% são na área do 

PNCD e 47,1% na área da área em torno. Já para ano de 2015, 71,2 % dos focos ocorreram 

dentro dos limites do PNCD e 28,8% na área da área em torno. O que chama atenção para o 

fato dos dois anos que representam o maior número de focos identificados apresentarem 

maiores ocorrência dentro dos limites do Parque Nacional. 

    

Tabela 3: Porcentagem da ocorrência dos focos de calor detectados entre 2010 e 2015 para a área do 

PNCD e para a área da área em torno pelos satélites NOAAs e Aqua_M-T. 

         Ano 

Focos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% PNCD 41,7 16,7 28,1 51,9 4,8 24,5 11,8 24,5 55,6 61,9 71,2 

% área em 

torno
1
 

58,3 83,3 71,9 48,1 95,2 75,5 88,2 75,5 44,4 38,1 28,8 

Fonte: CPTEC, INPE. 

                                                             
1 Buffer de 10Km em torno do limite do PNCD. 
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Nos mapas de distribuição espacial dos focos (Figura 14), aplicou-se o estimador de 

densidade Kernel o qual se faz interessante neste estudo, pois, fornece uma visão geral da 

distribuição espacial dos pontos, sendo possível apurar a intensidade pontual dos focos de calor 

de toda área do PNCD e área em torno e com isso verificar as regiões críticas dentro desta 

delimitação para o período abrangido neste trabalho, que vai de janeiro de 2005 a dezembro de 

2015.  

 

Figura 14: Mapas de distribuição espacial dos focos de calor detectados pelos sensores dos satélites 
NOAAs e AQUA_M-T para os anos de 2005 a 2015. Em vermelho os focos de calor detectados dentro 

do limite do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Em laranja os focos de calor detectados na área 

em torno. 
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Os mapas de Kernel para os anos de 2005 a 2015 (Figura 15) apresentam os resultados 

da interpolação dos focos de calor, estimando a densidade, considerando que melhoram a 

análise em relação a sua distribuição. Logo, os dados apurados demonstram que para cada ciclo 

anual se apresentam densidades em regiões distintas, posto que, para cada ano manchas com 

diferentes densidades estão localizadas em diferentes locais.  

 

Figura 15: Mapa de densidade dos focos de calor detectados pelos sensores dos satélites NOAAs e 

AQUA_M-T para os anos de 2005 a 2015. 
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Para tanto, foram identificadas manchas com densidade muito alta, em tom de 

avermelhados, densidade alta representada por manchas em tom de vermelho-alaranjado, 

manchas com densidade média, em tom de laranja mais forte, as classes de densidade baixa e 

muito baixa, representadas por manchas em tom de laranja claro e amarelo, respectivamente, e 

foram encontradas ainda, área sem registro de ocorrências dos focos de calor, estas aparecem 

na cor branca ao longo da área do PNCD e área em torno. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Observou-se que que os focos de calor se concentraram em diferentes áreas ao longo 

dos anos estudados. Na análise do comportamento temporal dos focos, concluiu-se que meses 

com maior número de focos de calor são os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, 

e que os anos que apresentam maior números de focos são 2008 e 2015 que correspondem aos 

anos de ocorrência de El Niño.  

O estimador de densidade Kernel, na análise do comportamento espacial dos focos de 

calor, teve grande relevância e a partir da sua aplicação foi possível obter informações 

qualitativas sobre a distribuição dos focos na área de estudo. Porém, é necessário realizar 

estudos comparativos para tentar entender o padrão de distribuição, considerando a análise de 

sobreposição de áreas com diferentes densidades para os diferentes anos.  

Cabe ressaltar que os dados de focos de calor são indicadores de queimadas, apesar 

disso, não fornecem informações diretas sobre a extensão da área queimada. No entanto, tais 

produtos representem bem aspectos da distribuição espacial e temporal dos focos e podem ser 

usados como elemento de análise, especialmente na ausência de registros de queimadas. 

Por fim, o desenvolvimento desse estudo demonstra a necessidade de entender melhor 

a dinâmica dos incêndios na região do Parque Nacional da Chapada Diamantina e sua área em 

torno em função das atividades humanas e da vegetação e fazer análises comparativas. 
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CAPÍTULO 4 
Identificação de queimadas no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina e sua área entorno, através do índice espectral NBR 
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4 IDENTIFICAÇÃO DE QUEIMADAS NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA 

DIAMANTINA E SUA ÁREA ENTORNO, ATRAVÉS DO ÍNDICE ESPECTRAL NBR 

 

 

RESUMO  

 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) é uma Unidade de Conservação de proteção 

integral inserida na zona núcleo de três Reservas da Biosfera (Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga). 

No PNCD prevalece a vegetação de campo rupestre, uma tipologia savânica, que sofre recorrentes 

incêndios, mas que possui espécies capazes de recolonizar áreas queimadas. A detecção dos 

incêndios por dados orbitais, como, por exemplo, as imagens de satélite, pode ser feita com uso de 

técnicas específicas, como o índice de queimada por razão normalizada (Normalized Burn Ratio - 

NBR) que auxilia na classificação de áreas queimadas, uma vez que as áreas afetadas apresentam 

respostas espectrais especificas. O objetivo desse trabalho é identificar áreas queimadas no PARNA 

Chapada Diamantina e em sua área em torno no ano de 2015, através do cálculo do índice espectral 

NBR, utilizando imagens OLI do Landsat 8. Para atingir esse objetivo foram adquiridas imagens 

gratuitas, através do catálogo de imagens do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). As 

imagens selecionadas correspondem a órbita/ponto 217/069 e foi utilizado como critério para 

seleção das mesmas o período da temporada de incêndios para a região, bem como, a menor 

cobertura de nuvem. Os dados obtidos foram sistematizados e com o tratamento empregado pode-

se calcular o índice de queimada por razão normalizada, observando assim os resultados para 

classificação de queimadas para as imagens selecionadas. Conclui-se que o emprego do NBR 

constitui uma importante ferramenta que pode ser utilizada para a classificação de áreas queimadas 

na região estudada, observou-se que os grandes incêndios ocorridos em 2015 foram devidamente 

identificados com valores negativos para o NBR.    
 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Processamento Digital de Imagens; Sensor OLI 

Landsat 8; Índice NBR.  
 

ABSTRACT  

 

The Chapada Diamantina National Park (PNCD) is a federal conservation unit equivalent to an 

IUCN protected area category II which is part of the core zone of three Biosphere Reserves 

(Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga). In PNCD prevails rupestrian vegetation a savanna type 

which suffers recurrent fires but has species able to recolonize burned areas. The detection of 

fires by orbital data, such as, for example, satellite images can be made with the use of special 

techniques, such as Normalized Burn Ratio (NBR) that assists in the classification of burnt 

areas, once the affected areas have specific spectral responses. The aim of this study is to 

identify burned areas in PNCD and its buffer zone in 2015, by calculating the NBR spectral 

index using Landsat 8 OLI images. To achieve this goal were acquired free images, through the 

catalog images of the United States Geological Survey (USGS). The selected images 

correspond to orbit / point 217/069 and was used as a criterion for the selection of the same 

period of the fire season for the area, as well as the lower cloud cover. The data were 

systematized and the employee treatment can calculate the NBR index, thus observing the 

results to fire classification for the selected images. It is concluded that NBR is an important 

tool that can be used for classification of burned areas in the region studied, it was observed 

that major fires in 2015 were properly identified with negative values for the NBR. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) é uma Unidade de Conservação de 

proteção integral inserida na zona núcleo de três Reservas da Biosfera (Mata Atlântica, Cerrado 

e Caatinga), e é uma região bastante assolada por constantes queimadas (SILVA et al, 2013; 

GONÇALVES et al., 2011; MESQUITA et al., 2011). A elevada frequência do fogo é 

preocupante, devido ser uma região de grande diversidade de paisagem no Brasil (FUNCH et. 

al., 2008). Alguns estudos apontam que, embora a unidade de conservação venha sofrendo 

queimadas depois da sua criação, determinadas regiões do PNCD não são afetadas por 

incêndios há muitos anos (MESQUITA et al, 2011).  

No PNCD prevalece áreas de vegetação campestres, que assim como em outras 

tipologias savânicas sofrem recorrentes incêndios, mas possuem espécies capazes de 

recolonizar áreas queimadas (FUNCH et al., 2009; NEVES e CONCEIÇÃO, 2010; 

GONÇALVES et al., 2011; MESQUITA et al., 2011). Logo, a diversidade de ambientes 

campestres existente na Unidade de Conservação estudada pode ser considerada uma das causas 

para a existência de recorrentes incêndios. No entanto, a frequência dos incêndios, assim como 

sua intensidade, tanto pode ser atribuída à fenômenos naturais, a exemplo dos períodos de 

estiagem, quanto à intervenção antrópica (uso do Parque pelas comunidades, proximidades de 

assentamentos humanos, atividade turística, bem como a proximidade com estradas de grande 

circulação de veículos). 

Assim, a realização de estudos que busquem entender a dinâmica das queimadas na 

região mostra-se de suma importância. Nesse sentido, a aplicação de Geotecnologias como o 

Sensoriamento Remoto surge como ferramenta com capacidade de fornecer informações 

necessárias para o processo de mapeamento e identificação de queimadas. Em outras palavras, 

o Sensoriamento Remoto fornece abordagens viáveis para descrever padrões de fogo nos 

diversos ecossistemas, considerando que as imagens de satélite são muitas vezes usadas para 

delinear perímetros de fogo e caracterizar mosaicos de gravidade do mesmo (KEY e BENSON, 

2006; MENG e MEENTEMEYER, 2011; SUNDERMAN e WEISBERG, 2011; 

VERAVERBEKE et al., 2014; PARKER et al., 2015). 

Portanto, a detecção das queimadas por dados orbitais, como, por exemplo, as imagens 

de satélite, pode ser feita com uso de técnicas específicas, como o cálculo do índice de queimada 
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por razão normalizada (Normalized Burn Ratio - NBR) que auxilia na classificação de áreas 

queimadas, uma vez que, as áreas afetadas apresentam respostas espectrais especificas. O Índice 

de queimada por razão normalizada (NBR) foi desenvolvido pela primeira vez por Garcia e 

Caselles (1991) e mede a mudança da resposta espectral em áreas ardidas (PARKER et al., 

2015). A remoção da vegetação e a deposição de carvão pela ação do fogo geralmente resulta 

em uma redução de reflectância do infravermelho próximo (NIR) pós-fogo e elevada 

reflectância no infravermelho de ondas curtas (SWIR) pós-fogo (KEY e BENSON, 2006). 

Este índice é apropriado para a detecção de alterações da paisagem induzida pelo fogo 

e é considerado eficaz para a identificação de áreas ardidas. Uma vez que, as mudanças na 

reflectância do NIR geralmente indicam mudanças na vegetação fotossinteticamente ativa, que 

são suscetíveis de ser reduzida pelo fogo, enquanto que as mudanças na reflectância do SWIR 

são associadas com a redução da vegetação fotossinteticamente ativa, teor de umidade, a 

deposição de cinzas e aumento da exposição do solo (ROGAN e YOOL, 2001; KEY, 2006; 

WIMBERLY e REILLY, 2007; SUNDERMAN e WEISBERG, 2011; PARKER et al., 2015).  

Dessa forma, dados do sensor OLI, do satélite Landsat, são amplamente utilizados para 

calcular o índice radiométrico NBR (KEY e BENSON, 2006). Nesse sensor, a banda 5 (NIR) 

é sensível à quantidade de clorofila da vegetação frondosa e a banda 7 (SWIR) é adequada para 

a detecção de teores de umidade em ambas vegetação e solos (MENG e MEENTEMEYER, 

2011). Para tanto, concebeu-se como objetivo desse trabalho, identificar áreas queimadas no 

Parque Nacional da Chapada Diamantina e em sua área em torno no ano de 2015, através do 

cálculo do índice espectral NBR, utilizando imagens OLI do Landsat 8. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Área de estudo  

 

O recorte espacial para o desenvolvimento desse estudo contempla o Parque Nacional 

da Chapada Diamantina e sua área em torno, criado pelo Decreto Federal n° 91.655, de 17 de 

setembro de 1985, com o objetivo de proteger áreas representativas da Serra do Sincorá, 

assegurando assim a preservação de seus recursos naturais e proporcionando oportunidades 

controladas para a visitação, a pesquisa cientifica, a conservação de sítios e a estruturação de 

interesses histórico-culturais (ICMBIO, 2007). 

O Parque compreende uma área de aproximadamente 152.400 hectares, tendo 110 km 

de comprimento e 27 km de largura máximos, sendo seu perímetro externo cerca de 370 km. 
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Está situado na parte central do Estado da Bahia, a 425 km de Salvador (capital do estado), 

inserido nos municípios de Andaraí, Ibicoara, Itaitê, Lençóis, Mucugê e Palmeiras, sendo esse 

último sua sede administrativa (Figura 16). 

 

Figura 16: Mapa de Localização da área de estudo. Parque Nacional da Chapada Diamantina 

representado em verde. A linha tracejada corresponde ao buffer de 10 quilômetros (área em torno). O 
ponto em vermelho as sedes dos municípios que o compõem. 

 

Em relação às suas características físicas, o PNCD corresponde à porção norte da Cadeia 

do Espinhaço, uma das regiões mais elevadas do Estado da Bahia, formada por um conjunto de 

suas serras que em sua maioria possui mais de 500 m de altitude (FUNCH et al., 2008). O 

embasamento rochoso da Chapada Diamantina se constitui, basicamente, de rochas 

metassedimentares dos grupos Chapada Diamantina e Bambuí (FRANCA-ROCHA et al., 

2004). 

O PNCD compreende a zona núcleo de três Reservas da Biosfera: Mata Atlântica, 

Cerrado e Caatinga (ICMBIO, 2007). Na área estudada, prevalece a vegetação de campo 

rupestre, que é um dos tipos vegetacionais encontrados nas savanas brasileiras (BATALHA, 

2011). Os campos rupestres, assim como outras tipologias savânicas, sofrem recorrentes 

incêndios (FUNCH et al., 2009; NEVES e CONCEIÇÃO, 2010; GONÇALVES et al., 2011; 

MESQUITA et al., 2011) e possuem espécies capazes de recolonizar áreas queimadas. Outro 
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aspecto importante a ser considerado é a hidrografia da região, visto que estão localizadas a 

nascente do rio da bacia do Paraguaçu (FUNCH et al, 2008). 

 

4.2.2 Aquisição e processamento de dados 

 

A aquisição e processamento de dados foi organizada a partir do planejamento e 

aplicação das etapas expostas no fluxograma metodológico (Figura 17). Nesse sentido, para a 

execução do trabalho foram utilizadas três imagens do sensor Operational Land Imager (OLI) 

a bordo do satélite Landsat-8.  As cenas foram adquiridas gratuitamente, através do catálogo de 

imagens disponibilizadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, o United States 

Geological Survey (USGS), pelo endereço eletrônico (http://earthexplorer.usgs.gov/). 

As imagens selecionadas correspondem à órbita/ponto 217/069 e como critério para 

seleção das mesmas foi utilizado o período da temporada de incêndios na região (setembro a 

dezembro), bem como, a menor quantidade de nuvens para facilitar a identificação das 

queimadas ocorridas durante o ano de 2015. Dessa forma, foram escolhidas três imagens do 

sensor OLI, no ano de 2015, sendo estas de 25 de setembro, 14 de dezembro e 30 de dezembro. 

Para a etapa de geo-referenciamento e registro, pelo método imagem-imagem, das cenas, 

utilizou-se inicialmente a cena de 21 de maio de 2001, geo-referenciada e ortorretificada, 

disponível no site Global Land Cover Facility da Universidade de Maryland 

(http://glcf.umiacs.umd.edu/). 

 

Figura 17: Fluxograma metodológico. 
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Para a fase de pré-processamento foi realizada a transformação dos números digitais 

(ND) para valores de radiância, e após a conversão, as imagens foram corrigidas 

atmosfericamente, método que tem como objetivo a redução das distorções espectrais, causadas 

pelo espalhamento da radiação eletromagnética consequente da interação com a atmosfera. O 

método utilizado para a correção atmosférica foi o FLAASH (Fast Line of sight Atmospheric 

Analysis of Spectral Hypercubes), que se baseia no modelo de transferência radiativa 

MODTRAN para a remoção dos efeitos de espalhamento e absorção atmosférica (FELDE et 

al., 2003; ITT, 2009). Foi utilizada como altitude média 1.6 Km, com modelo de aerossol Rural, 

visibilidade de 40 Km e modelo atmosférico Tropical. 

Para identificação das áreas queimadas foi utilizado o índice espectral de queimada por 

razão normalizada (NBR). O NBR é um índice de diferença normalizada que se baseia nos 

dados de reflectância referente às bandas 5 e 7 do sensor OLI, no qual destacam-se as áreas 

queimadas. A equação 1 apresenta o NBR.   

𝑵𝑩𝑹 =   (𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅)/(𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅 ) Equação (1)    

 Ou seja,    𝑵𝑩𝑹 =   (𝑅5 − 𝑅7)/(𝑅5 + 𝑅7)   

Onde,  

R5 = Reflectância relativa à banda 5 do Landsat 8, sensor OLI; 

R7= Reflectância relativa à banda7 do Landsat 8, sensor OLI. 

 

Após o cálculo do índice em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) foi 

feita a vetorização das áreas queimadas e organização do mapa com espacialização das áreas 

queimadas durante os meses de setembro a dezembro de 2015.   

  

4.3 RESULTADOS E DISCURSÕES   

 

A partir do índice NBR foi possível identificar as áreas de queimadas ocorridas nos 

períodos propostos. A figura 18 apresenta o conjunto de cenas com aplicação do índice NBR, 

onde observa-se o avanço e o aumento das áreas queimadas entre setembro e dezembro. Como 

descrito por Key e Benson (2006), o índice incorpora a reflectância da banda 5, que reage 

natural e positivamente à área foliar e produtiva da planta, e a reflectância da banda 7, que 

responde positivamente para a secagem de algumas características da superfície sem vegetação. 

Além disso, a banda 7 tem baixa reflectância sobre a vegetação verde e sem umidade, incluindo 

solo úmido e nuvem, o oposto da banda 5.  
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Figura 18: Imagens índice resultante da aplicação do índice NBR, em tons de cinza mais escuros se 

encontram as cicatrizes de queimadas com valores de NBR negativos, e em tons de cinza mais claros 

constam vegetação, solo exposto, nuvens ou afloramento rochoso. O contorno em verde em ambas as 

imagens, refere-se à delimitação da área em torno do Parque, de tal modo, a área contornada em 
vermelho refere-se ao limite territorial do PNCD. 

 

Os valores encontrados com o cálculo do índice variam no intervalo de -1.0 a +1.0. Key 

e Benson (2006) alegam em seu estudo que a resposta é positiva quando a reflectância na banda 

5 é maior que a reflectância na banda 7, o que é o caso onde as áreas de vegetação são 

produtivas. Quando a resposta se aproxima do valor “0” a reflectância da banda 5 e da banda 7 

são aproximadamente iguais, como ocorrem com nuvens, vegetação improdutiva, solo exposto 

e afloramento rochoso. Por outro lado, quando o NBR é negativo, a reflectância na banda 7 é 

maior que a reflectância na banda 5, isto sugere um grande stress hídrico em plantas e o traço 

negativo criado dentro das áreas queimadas.  

Neste sentido, encontra-se a diminuição da densidade do vigor da vegetação que 

responde negativamente na banda 5, juntamente com o aumento do substrato exposto e material 

carbonizado que é registrado positivamente na banda 7. Key e Benson (2006) ainda avaliam 

que os resultados de queimadas recentes, normalmente se apresentam com valores negativos 
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próximos a zero para valores fortemente negativos de NBR, como se observa nas figuras 19 a 

21. 

 

Figura 19: Perfil espectral identificando área queimada em detalhe da cena de 25 de setembro de 2015, 

caracterizada por valores mais negativos de NBR. 

 

 

Figura 20: Perfil espectral em detalhe de área queimada (cena de 14 de dezembro de 2015) mostrando 
a tendência de valores de NBR menos negativos para as queimadas mais recentes. 

 

 



 

79 
 

 

Figura 21: Perfil espectral em detalhe de área queimada (cena de 30 de dezembro de 2015) mostrando 

a tendência de valores de NBR menos negativos para as queimadas. 

 

Consequentemente nas figuras 19, 20 e 21 destacam-se as áreas queimadas em tons de 

cinza mais escuros (ND próximos a 0), devido à redução de vegetação fotossinteticamente ativa, 

teor de umidade, deposição de cinzas e aumento da exposição do solo, pela ação do fogo, estas 

equivalem no gráfico do índice a valores negativos. Em contrapartida, as áreas não queimadas, 

em tons de cinza mais claro, ou seja, as áreas fotossinteticamente ativas, corresponde a valores 

positivos no gráfico. Tais observações também foram feitas em outros trabalhos desenvolvidos 

sobre o tema (ROGAN e YOOL, 2001; KEY, 2006; KEY e BENSON, 2006; WIMBERLY e 

REILLY, 2007; SUNDERMAN e WEISBERG, 2011; PARKER et al., 2015).  

Com a aplicação dos transectos de NBR foi possível avaliar os valores encontrados 

dentro de áreas queimadas, para tanto, destacam-se picos com valores positivos mais próximos 

a “0” e valores negativos que variam entre 0 e -0.4. Fato que pode ser explicado pela presença 

de vegetação em algumas manchas, solo exposto ou até mesmo afloramento rochoso, bem como 

em sua maioria do material carbonizado.  

Desta maneira, após a identificação das áreas queimadas, isto é, das cicatrizes de 

queimadas, confeccionou-se o mapa de Incêndios de 2015 para o Parque Nacional da Chapada 

Diamantina e sua área em torno (Figura 22), a partir da vetorização da área queimada estimada 

pelo índice NBR, para o período compreendido na temporada de incêndios na região (setembro 

a dezembro).    

A área estudada corresponde aproximadamente a 4475,9 Km², sendo que 1521,1 Km² 

representa a Unidade de Conservação (PNCD). Concomitantemente, as ocorrências de incêndio 

correspondem a 457,8 Km² sendo que 333,9 Km² destas encontram-se dentro dos limites do 
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Parque Nacional da Chapada Diamantina. Neste sentido, infere-se que 72,9% das queimadas 

ocorreram dentro do parque e 27,1% queimada na área da área em torno.  

Com base nos resultados supracitados, constata-se que a maior parte dos incêndios 

ocorrem dentro dos limites da Unidade de Conservação, de modo que este fato pode estar 

relacionado com o longo período de estiagem, bem como, a maior quantidade de biomassa 

existente, como já foi avaliado por Silva et al., (2013).  

 

Figura 22: Mapa de Incêndios em 2015, estimado pelo índice de queimada por razão normalizada 

NBR. Em laranja encontram-se as áreas queimada em 2015. Em verde a área do PNCD, em linha 
verde tracejada o limite da área em torno. 
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4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As técnicas de sensoriamento remoto, como ferramenta aplicada aos estudos que 

envolvem a identificação de cicatrizes de incêndios, apresentam um grande potencial, podendo 

facilitar a análise temporal e espacial da ocorrência de incêndios no Parque Nacional da 

Chapada Diamantina e sua área entorno.  

Embora, o presente trabalho não tenha conseguido obter imagens com qualidade o 

suficiente para o desenvolvimento do estudo, isto é, imagens sem cobertura de nuvens, foi 

possível a aplicação do índice NBR. Dessa forma, constatou-se que o emprego do NBR 

constitui um importante método que pode ser utilizada para a classificação de áreas queimadas, 

apresentando grande eficácia de aplicação na região estudada. 

Neste sentido, os grandes incêndios ocorridos em 2015 foram devidamente 

identificados, apresentando valores negativos para o NBR. Por conseguinte, é importante 

considerar que a metodologia proposta neste trabalho irá possibilitar a aplicação de outros 

índices espectrais que contribuem na caracterização do grau de severidade das queimadas, a 

exemplo do índice diferenciado de queimada por razão normalizada - dNBR (Roy et al., 2006) 

e do Índice Relativo Diferenciado de Queimada por Razão Normalizada – RdNBR (Miller e 

Thode, 2007) para avaliar a severidade e a rebrota, respectivamente.  
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CAPÍTULO 5 
 

Caracterização do grau de severidade e rebrota de três Incêndios 

ocorridos em 2015 no Parque Nacional da Chapada Diamantina, por 

meio do cálculo dos índices espectrais dNBR e RdNBR 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO GRAU DE SEVERIDADE E REBROTA DE TRÊS 

INCÊNDIOS OCORRIDOS EM 2015 NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA 

DIAMANTINA, POR MEIO DO CÁLCULO DOS ÍNDICES ESPECTRAIS dNBR E 

RdNBR 

 

RESUMO   

 

A detecção de incêndios por dados orbitais pode ser feita utilizando técnicas específicas, como 

a Normalized Burn Ratio (NBR), que auxilia na identificação de áreas queimadas, uma vez que 

as afetadas apresentam respostas espectrais características. Estudos mais sofisticados usam 

dados de satélite para mapear diferentes tipos de severidade de incêndio presentes nas áreas 

queimadas. O objetivo deste trabalho é caracterizar o grau de severidade e rebrota de três 

incêndios ocorridos no PNCD e sua área entorno, por meio dos índices espectrais dNBR e 

RdNBR, e outras ferramentas. Os dados obtidos foram pré-processados e devidamente 

preparados para o cálculo dos índices e os resultados para as diferentes imagens de satélite 

utilizadas foram confrontados visual e estatisticamente. Conclui-se que o uso do índice 

multitemporal dNBR e o índice relativo RdNBR são ferramentas importantes para a 

classificação da área queimada na área de estudo, bem como, constatou-se com a aplicação dos 

índices que a área queimada nos incêndios estudados um ano após o mesmo já mantinha taxas 

significativas de rebrota da vegetação.    

Palavras-chave: Incêndio na vegetação, Processamento Digital de Imagens, Landsat-8 sensor 

OLI, Índice espectral. 

ABSTRACT  

 

Fire detection by orbital data can be done using specific techniques such as the Normalized 

Burn Ratio (NBR), which assists in identifying burned areas as they are affected. More 

sophisticated studies use satellite data to map different types of fire severity present in burned 

areas. The objective of this work is to characterize the degree of severity and regrowth of three 

fires occurring no PNCD and its surrounding area, through the spectral indices dNBR and 

RdNBR. The obtained data were pre-processed and properly prepared for the calculation of the 

indices and the results for the different satellite images used for visually and statistically 

confronted. It is concluded that the use of the multitemporal index dNBR and the relative index 

RdNBR are important for an area of the burned area in the study area, as well as, it was verified 

with an application of the indices that the area burned in the fires studied one year after the 

same maintaining significant rates of regrowth of vegetation. 
 

Keywords: Fire in vegetation, Digital Image Processing, Landsat-8 OLI sensor, Spectral index. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2015 o Parque Nacional da Chapada Diamantina foi assolado por uma 

temporada de incêndios que durou entre os meses de setembro a dezembro, período 

característico de estação de incêndios na região, conforme demonstram estudos desenvolvidos 
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por SILVA et al., (2013) e SANTOS et al., (2016). Logo, para o manejo desse ambiente, é 

essencial analisar o impacto dos incêndios no mesmo, uma vez que, o aumento da frequência e 

intensidade do fogo tem sido documentado em vários ecossistemas e representa impacto 

significativo para o aquecimento global, uma vez que, os incêndios muitas vezes resultam em 

uma enorme perda de biomassa e de carbono, o que pode alterar o clima local (WESTERLING 

et al., 2006; ROBICHAUD et al., 2007;  FRENCH et al., 2008;  CHUVIECO et al., 2010; 

MENG; MEENTEMEYER, 2011; PARKER; LEWIS; SRIVASTAVA, 2015). 

Nesse sentido, os termos intensidade e severidade de incêndios muitas vezes são usados 

para definir globalmente o grau de mudança ambiental causado pelo fogo imediatamente após 

o mesmo (KEY; BENSON, 2006; VERAVERBEKE et al., 2010a; VERAVERBEKE; 

STAVROS; HOOK, 2014; PARKER; LEWIS; SRIVASTAVA, 2015). Assim, é considerado 

que a intensidade do fogo descreve a taxa em que um fogo produz energia térmica (BENTO-

GONÇALVES et al., 2012), ou seja, a liberação de energia, que é influenciada entre outros 

fatores pela quantidade de material combustível disponível para a queima.  

Enquanto que a severidade do incêndio pode ser definida como a magnitude da mudança 

causada no ecossistema por um evento de fogo, e sua relação aos impacto sobre o ambiente, em 

grande parte é determinada pelo gradiente térmico experimentado pelo solo (DE BANO; 

NEARY; FFOLLIOTT, 1998; KEY; BENSON, 2006; THOMAZ; ANTONELI; DOERR, 

2014; PARKER; LEWIS; SRIVASTAVA, 2015). Para tanto, a severidade de incêndio, a partir 

de uma perspectiva alargada pode ser definida como o grau de alteração do solo e da vegetação 

causada pelo fogo (ESCUIN et al., 2008) pois quantifica os efeitos de curto prazo do fogo como 

o consumo de combustível e alteração do solo (VERAVERBEKE; STAVROS; HOOK, 2014).  

O termo que é muitas vezes usado como sinônimo de severidade do incêndio é gravidade 

da queimada, que representa tanto os efeitos de curto e longo prazo, por exemplo, recuperação 

pós-fogo (KEY; BENSON, 2006; VERAVERBEKE; STAVROS; HOOK, 2014; PARKER; 

LEWIS; SRIVASTAVA, 2015). Logo, a severidade do incêndio descreve a resposta dos 

ecossistemas ao fogo e pode ser usado para descrever os efeitos do fogo sobre o solo (gravidade 

da queimada no solo), sistema de água, flora dos ecossistemas e da fauna, ambiente e sociedade 

(BENTO-GONÇALVES et al., 2012). De tal modo, a severidade do incêndio, é um produto da 

intensidade do incêndio, dado que a severidade é uma resposta à quantidade de energia (calor) 

liberado por um incêndio, que normalmente reflete a intensidade do fogo, no entanto, a relação 

entre a intensidade do incêndio e severidade permanece em grande parte incerta devido às 
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dificuldades encontradas em se relacionar as respostas encontradas (HUNGERFORD et al., 

1990; BENTO-GONÇALVES et al., 2012). 

Após um incêndio, uma série de mudanças ocorrem devido ao fogo consumir a 

vegetação deixando o solo nu e alterando a umidade do mesmo. Assim, o Sensoriamento 

Remoto fornece abordagens viáveis para descrever padrões de fogo nos diversos ecossistemas, 

considerando que as imagens de satélite são muitas vezes usadas para delinear perímetros de 

fogo e caracterizar mosaicos de gravidade do mesmo (KEY; BENSON, 2006; MENG; 

MEENTEMEYER, 2011; SUNDERMAN; WEISBERG, 2011; VERAVERBEKE et al., 2014; 

PARKER et al., 2015). 

Portanto, a detecção das queimadas por dados orbitais, como, por exemplo, as imagens 

de satélite, pode ser feita com uso de técnicas específicas, como o cálculo do índice de queimada 

por razão normalizada (Normalized Burn Ratio - NBR) que auxilia na identificação de áreas 

queimadas, uma vez que, apresentam respostas espectrais especificas. A remoção da vegetação 

e a deposição de carvão pela ação do fogo geralmente resulta em uma redução de reflectância 

do infravermelho próximo (NIR) pós-fogo e elevada reflectância no infravermelho de ondas 

curtas (SWIR) pós-fogo (KEY; BENSON, 2006). 

A diferença multitemporal do NBR é o índice diferenciado de queimada por razão 

normalizada (differenced Normalized Burn Ratio - dNBR) que  visa avaliar a extensão e a 

severidade da queimada por meio da relação entre o NBR antes da queimada e após o evento, 

ele permite compreender o gradiente de severidade (TEOBALDO; BAPTISTA, 2013) e foi 

assumido como sendo diretamente proporcional à intensidade do fogo e amplamente utilizado 

para mapear a severidade do fogo (KEY; BENSON, 2006; ROY et al., 2006).   

Já o RdNBR é o índice relativo do dNBR, o qual considera que as classificações de 

dados relativos de dNBR podem produzir precisões mais elevadas, em média, para a categoria 

de gravidade de queima alta do que as classificações de dNBR derivadas de um conjunto 

universal de limiares aplicados em múltiplos incêndios (Miller e Thode ,2007). É importante 

considerar a utilização de índice relativizado quando buscamos mapear incêndios o quais não 

temos dados de gravidade com base no campo para auxiliar na classificação (MILLER e 

THODE, 2007).  

Por todas estas razões, a análise de imagens de satélite, constitui uma ferramenta valiosa 

para o mapeamento de áreas queimadas e avaliação de severidade do fogo, pois oferece um 

espectro adequado e resolução espacial (ESCUIN et al., 2008). A determinação do perímetro 

da queimada, bem como a identificação dos níveis de severidade no seu interior, facilita o 
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processo de tomada de decisão destinados a restabelecer as áreas afetadas. Ele também permite 

uma análise dos efeitos do fogo sobre a vegetação de sucessão pós-fogo. Para tanto, o objetivo 

desse trabalho é caracterizar o grau de severidade e rebrota de três incêndios ocorridos no PNCD 

e sua área em torno, por meio dos índices espectrais dNBR e RdNBR, e outras ferramentas de 

SIG-SR. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

5.2.1 Área de estudo  

O desenvolvimento desse estudo é baseado em áreas queimadas em 2015 no Parque 

Nacional da Chapada Diamantina (Figura 23). Essas áreas correspondem a três incêndios 

ocorridos na temporada de 2015 (Santos et al., 2016), sendo os dois primeiros eventos 

localizados dentro do limite do Parque Nacional da Chapada Diamantina e o terceiro evento 

localizado na área do entorno da unidade de conservação.  

 

Figura 23: Localização da área de estudo. Em verde indica os limites do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina. A linha tracejada corresponde ao buffer de 10 quilômetros (área em torno). A área de 

estudo corresponde ao polígono vermelho, cicatrizes de incêndios identificados a partir da aplicação 

do índice espectral NBR.  
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A região em que o Parque Nacional da Chapada Diamantina está inserido numa área 

que corresponde ao prolongamento, no Estado da Bahia, do Sistema Orográfico do Espinhaço, 

que se inicia em Minas Gerais e penetra a Bahia. Para tanto, a unidade de conservação situa-se 

no planalto conhecido geograficamente como serra do Sincorá, com altitudes variando entre 

400 a 1700m (CPRM, 1994). Logo a diversidade de altitude e relevo influencia na ocorrência 

de de diferentes climas, segundo a classificação de Koppen na área estuda prevalecem os 

climas: clima quente de caatinga – BSwh; clima tropical de altitude – Cwb; e clima trapical 

subumido – Am’ (SEI, 1998). Para a estação meteorológica de Lençóis (12°33’ S, 41°22’O), 

pertencente ao Departamento Nacional de Meteorologia (DNMET), situada bem proximos aos 

seus limites, mas em altitude pouco superior a 400 m, para o ano de 2015 a média anual de 

tempoeratura é 31°C e a media anual de precipitação equivale a 47,1 mm (Figura 24). 

 

Figura 24: Climograma da estação meteorológica de Lençóis (12°33’ S, 41°22’O), para o ano de 2015. 
Em azul, dados de precipitação em milímetros e em vermelho dados de temperatura em °C. 

 

5.2.2 Aquisição e processamento de dados 

 

Para a avaliação dos efeitos pós fogo para as áreas seleciomadas foram utilizadas 

imagens do sensor Operational Land Imager (OLI) a bordo do satélite Landsat-8 (tabela 1).  As 

cenas foram adquiridas, por meio do catálogo de imagens disponibilizadas pelo Serviço 

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

eletrônico (http://earthexplorer.usgs.gov/). As imagens selecionadas correspondem à 

órbita/ponto 217/069 e como critério para seleção das imagens pós fogo foi utilizado o período 

da temporada de incêndios na região de setembro a dezembro (Santos et al., 2016), bem como, 
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a menor quantidade de nuvens para facilitar a identificação das áreas queimadas durante a 

temporada de incêndios de 2015.  

Dessa forma, foram escolhidas quatro imagens do sensor OLI, no ano de 2015, sendo a 

imagem pré fogo de 28 de agosto e as imagens pós fogo de 25 de setembro, 14 de dezembro e 

30 de dezembro (ver Tabela 4). Para a etapa de geo-referenciamento e registro, pelo método 

imagem-imagem, das cenas, utilizou-se inicialmente a cena de 21 de maio de 2001, geo-

referenciada e ortorretificada, disponível no site Global Land Cover Facility da Universidade 

de Maryland (http://glcf.umiacs.umd.edu/) e obteve-se erro médio quadrático (RMS) menor 

que 0,5 pixel. Todas as imagens foram registradas em UTM (Universal Transversal Mercator) 

zona 24 S, com WGS 84 (World Geodetic System 84) como datum geodésico. 

 

Tabela 4: Características das imagens OLI/LANDSAT-8. 

Incêndio Ponto/ 

órbita 

Imagem 

Pré-fogo 

Imagem 

Pós-fogo 

Imagem 

Rebrota 

Sensor 

Gerais do Vieira 217/069 28/08/2015 25/09/2015 30/11/2016 OLI/Landsat8 

Machobongo 217/069 28/08/2015 14/12/2015 30/11/2016 OLI/Landsat8 

Próximo a Mucugê  217/069 28/08/2015 30/12/2015 30/11/2016 OLI/Landsat8 

 

Para a fase de pré-processamento os números digitais (ND) foram escalados para valores 

de radiância (ver Equação 1) e após a conversão as imagens foram corrigidas atmosfericamente, 

método o qual tem como objetivo a redução das distorções espectrais, causadas pelo 

espalhamento da radiação eletromagnética consequente da interação com a atmosfera. O 

método utilizado para a correção atmosférica foi o FLAASH (Fast Line of sight Atmospheric 

Analysis of Spectral Hypercubes), que se baseia no modelo de transferência radiativa 

MODTRAN para a remoção dos efeitos de espalhamento e absorção atmosférica (FELDE et 

al., 2003; ITT, 2009). Foi utilizada como altitude média 1.6 Km, com modelo de aerossol Rural, 

visibilidade de 40 Km e modelo atmosférico Tropical. 

𝐿𝜆 = 𝐺𝑎𝑖𝑛 ∗ 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡  Equação (1) 

Onde, 

 𝐿𝜆 = Radiância em W/(m²*sr* µm);  

 Gains e offsets: estes dados correspondem aos valores de ganhos e deslocamentos para 

cada banda e estão disponíveis no metadados da imagem; 

 Pixel value: corresponde aos valores de numeros digitais da imagem.  

http://glcf.umiacs.umd.edu/
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5.2.3 Índices espectrais  

 

Para identificação do perimetro das áreas queimadas foi utilizado o índice espectral de 

queimada por razão normalizada (NBR). O NBR é um índice de diferença normalizada (ver 

Equação 2) que se baseia nos dados de reflectância referente às bandas 5 e 7 do sensor OLI, no 

qual destacam-se as áreas queimadas. Para avaliar a detecção de mudança bi-temporal, 

considerou-se o espaço bi-espectral SWIR-NIR (ver Figura 25) (KEY; BENSON, 2006; 

ESCUIN et al., 2008; VERAVERBEKE et al., 2010). Se um índice espectral é apropriado para 

a mudança física de interesse, neste caso a redução de vegetação induzida pelo fogo, existe uma 

relação clara entre a mudança e a direção do deslocamento no espaço de característica bi-

espectral (VERSTRAETE e PINTY, 1996; VERAVERBEKE et al., 2010). Em um cenário 

ideal, a trajetória bi-temporal de um pixel é perpendicular à primeira bissectriz do sistema de 

coordenadas cartesiano. Isso está ilustrado na figura 26 para o deslocamento de não queimado 

(U) para oticamente (O) detectado queimado (ESCUIN et al., 2008; VERAVERBEKE et al., 

2010). 

𝑵𝑩𝑹 =   (𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅)/(𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅 ) Equação (2) 

Onde, 

 NIR corresponde a banda 5 do sensor OLI Landsat-8; 

 SWIR corresponde a banda 7 do sensor OLI Landsat-8. 

 

Figura 25: Exemplo de trajetória pré / pós-fogo de um pixel no espaço de características SWIR-NIR. 

Um pixel desloca de não queimado (U) para queimado (B). O assemelhasse à posição de um pixel 

queimado sensível oticamente. O dNBR é sensível ao deslocamento | UO | e insensível ao 

deslocamento | OB |. 
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Após a derivação das imagens NBR OLI pré-processadas, estas camadas foram bi-

temporalmente diferenciadas. Esta diferenciação bi-temporal resultou em indices de severidade, 

sendo o dNBR (ver Equação 3) calculado por sua diferença multitemporal (KEY; BENSON, 

2006; ROY et al., 2006). Teobaldo e Baptista (2013) observaram que o dNBR realça as 

mudanças entre as cenas de NBRs, destacando a presença das queimas, dessa forma, houve a 

tentativa de estudar a capacidade de rebrota a partir desse mesmo índice, isto é, a subtração 

entre as imagens do pós-fogo e outra data posterior denominada rebrota (ver Equação 4). 

  

𝒅𝑵𝑩𝑹 =  𝑁𝐵𝑅𝑝𝑟é –  𝑁𝐵𝑅𝑝ó𝑠     Equação (3) 

  

𝒅𝑵𝑩𝑹 =  𝑁𝐵𝑅𝑝ó𝑠 –  𝑁𝐵𝑅𝑟𝑒𝑏𝑟𝑜𝑡𝑎    Equação (4) 

 

O RdNBR (ver Equação 5), o indice relativo do dNBR, usualmente usa a formulação 

matematica de um índice de variação relativa, que consiste em dividir o valor de mudança pelo 

valor do índice de pré-perturbação. O índice de variação absoluta é, portanto, convertido em 

um percentual e o índice de variação relativa resultante varia linearmente com a variável de 

interesse, que é a gravidade no nosso caso (MILLER e THODE, 2007). Para tanto, o RdNBR 

também foi utilizado para a verificação da rebrota nas áreas queimadas da unidade de 

conservação estudada. O RdNBR para a rebrota é apresentado na equação 6. 

 

RdNBR = (
𝑁𝐵𝑅𝑝𝑟é−𝑁𝐵𝑅𝑝ó𝑠

𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑅𝑜𝑜𝑡(𝐴𝐵𝑆(
𝑁𝐵𝑅𝑝𝑟é

1000
))

)     Equação (5) 

  

RdNBR = (
𝑁𝐵𝑅𝑝ó𝑠−𝑁𝐵𝑅𝑟𝑒𝑏𝑟𝑜𝑡𝑎

𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑅𝑜𝑜𝑡(𝐴𝐵𝑆(
𝑁𝐵𝑅𝑝ó𝑠

1000
))

)     Equação (6) 

 

Para a classificação dos índices de severidade e rebrota foram utilizados níveis de 

gravidade indicados por Key e Benson (2006) (Tabela 5). A largura e o número de níveis são 

inteiramente de acordo com o usuário, com base nos requisitos da aplicação. No entanto, 

comumente empregamos uma configuração de sete camadas comprovada útil em uma 

variedade de maneiras (KEY e BENSON, 2006). Os intervalos de valores de dNBR podem 
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variar entre cenas emparelhadas. Podem também ocorrer valores inferiores a cerca de -550, ou 

superiores a cerca de +1300. Se o fizerem, não serão considerados queimados. Em vez disso, 

eles são mascarados como anomalias causadas por falta de registro, nuvens ou outros fatores 

não relacionados a diferenças reais da cobertura da terra (KEY e BENSON, 2006). 

 

Tabela 5: Níveis de severidade e intervalo de dNBR e RdNBR (dNBR dimensionado por 103). 

Nível de severidade Legenda do mapa 
Intervalo do dNBR e 

RdNBR 

Alta rebrota  -500 a -251 

Baixa rebrota  -250 a -99 

Não queimada  -100 a +99 

Baixa severidade  +100 a +269 

Severidade moderada baixa  +270 a +439 

Severidade moderada alta  +440 a +659 

Alta severidade  +660 a +1300 

 

Os dois primeiros níveis de severidade (ver Tabela 5) refletem áreas onde a 

produtividade aumentou após a queima. Eles ocorrem quase que exclusivamente em 

comunidades de ervas onde dNBR pode ser fortemente negativo indicando áreas de 

produtividade aumentada após o fogo (o NBR pós-fogo é muito maior do que o pré-fogo). Os 

pixels não queimados típicos ocupam a escala perto de zero. Os últimos quatro níveis incluem 

todas as outras áreas queimadas onde dNBR é distintamente positivo (o NBR pós-fogo é muito 

menor do que o pré-fogo), eles cobrem o que é normalmente reconhecido como recentemente 

queimado (KEY e BENSON, 2006). 

 

5.3 RESULTADOS E DISCURSÕES   

5.3.1 Severidade e Rebrota dos incêndios  

 

Nos últimos tempos, a diferença multitemporal do NBR, ou seja, o índice dNBR e o 

índice relativo RdNBR, tornaram-se as medidas de severidade do fogo padrão, utilizando dados 

do satélite Landsat devido a sua facilidade de implementação, já que geralmente possuem 

grande separação espectral que pode ser alcançado entre as bandas de infravermelho próximo 

e o infravermelho de ondas curtas, bem como à combinação única de dados de resolução 

espacial moderada capturados nessas regiões (KEY; BENSON, 2006; FRENCH et al., 2008; 

VERAVERBEKE; STAVROS; HOOK, 2014; PARKER; LEWIS; SRIVASTAVA, 2015). 
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Consequentemente dados do sensor TM do satélite Landsat são amplamente utilizados 

para calcular o índice radiométrico NBR e suas variações, fato que contribui para o 

desenvolvimento de estudos com a aplicação em dados do sensor OLI, uma vez que, é a 

continuidade do sensor TM (KEY; BENSON, 2006). Para tanto, em dados da série Landsat a 

banda do NIR é sensível à quantidade de clorofila vegetação frondosa e banda do SWIR é 

adequada para a detecção de teores de umidade tanto na vegetação quanto no solos (MENG; 

MEENTEMEYER, 2011). 

A partir dos cálculos da equação 2, foi possível observar os valores de NBRpré, NBRpós 

e NBRrebrota para as imagens utilizadas. A aplicação do índice NBR é apropriado para a 

detecção de alterações da paisagem induzida pelo fogo e é considerado eficaz para a 

identificação de áreas ardidas, uma vez que, as mudanças na reflectância do NIR geralmente 

indicam mudanças na vegetação fotossinteticamente ativa, que são suscetíveis de ser reduzida 

pelo fogo, enquanto que as mudanças na reflectância do SWIR são associadas com a redução 

da vegetação fotossinteticamente ativa, teor de umidade, a deposição de cinzas e aumento da 

exposição do solo (ROGAN; YOOL, 2001; KEY, 2006; WIMBERLY; REILLY, 2007; 

SUNDERMAN; WEISBERG, 2011; PARKER et al., 2015). 

Os valores de NBR geralmente variam entre -1 a +1, para a análise dos dados 

escalonamos os valores de NBR por 103 para transformar os dados para o formato inteiro. 

Portanto os pixels com resposta positiva representam vegetação produtiva. NBR próximo a “0” 

indica que podem ocorrer nuvens, gramíneas, solo exposto ou afloramento rochosos. Bem 

como, se os pixels apresentam NBR negativos, isto sugere grave estresse hídrico em plantas e 

o traço negativo criado dentro de queimadas, sendo importante considerar que os resultados de 

recentes queimadas, normalmente variam de “0” para fortemente negativo (KEY e BENSON, 

2006). 

O dNBR (equação 3 e 4) integra os conjuntos de dados multitemporais do NBR em um 

único gradiente ou escala unidimensional, para tanto o dNBR tem um gama teórico de -2 a +2 

ou -2000 a +2000 escalonados por 103 (KEY e BENSON, 2006). Já para calcular o RdNBR 

(equação 5 e 6) caso o pré-fogo NBR esteja escalonado por 103, deve-se dividir o indice por 

1000 na fórmula do RdNBR, assim o valor absoluto do pré-fogo NBR no denominador permite 

calcular a raiz quadrada sem alterar o sinal do dNBR original, a função de valor absoluto no 

denominador é necessária uma vez que a raiz quadrada de um número negativo 

matemáticamente resulta em um número imaginário. Tanto os valores positivos de dNBR e 

RdNBR representam uma diminuição da vegetação, enquanto que valores negativos 
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representam um aumento da cobertura vegetal (KEY e BENSON, 2006; MILLER e THODE, 

2007).  

Para tanto, as análises do grau de severidade e de rebrota dos incêndios ocorridos no 

Parque Nacional da Chapada Diamantina e sua área em torno, estudados por meio dos índices 

espectrais dNBR e RdNBR serão apresentadas nos tópicos a seguir. 

5.3.1.1 Incêndio no Gerais do Vieira 

 

A região denominada de Gerais do Vieira com elevação entre 1200 a 1600 m, localiza-

se ao norte da unidade de conservação, a vegetação é do tipo campo limpo, campo rupestre e 

uma pequena área de floresta estacional.  

A figura 26 apresenta os histogramas NBRpré, NBRpós e NBRrebrota obtidos a partir 

do cálculo realizado na imagem Landsat-8. Para os dados de NBRpré (Figura26A) verificou-se 

que os pixels variaram entre -0.774, +0.799; já os dados de NBRpós (Figura26B) apresentaram-

se no intervalo entre -0.460, +0.792, os dados NBRrebrota (Figura26C) -0.149, +0.803 (ver 

Tabela 6). Outro aspecto a ser destacado na análise dos histogramas de pré-fogo e rebrota é que 

eles se apresentam assimétrico, já o histograma pós-fogo da imagem é bimodal. 

 

Figura 26: Histogramas computados dos dados obtidos a partir do cálculo do índice NBR para o incêndio 
do Gerais do Vieira. (A) NBRpré; (B) NBRpós; (C) NBRrebrota. 
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Tabela 6: Faixa teórica e observadas considerando os pixels correspondentes aos índices NBR para o 

incêndio do Gerias do Vieira. 

 Teórico OLI/Landsat-8 

NBRpré [-1.0, + 1.0] [-0.774, +0.799] 

NBRpós  [-1.0, + 1.0] [-0.460, +0.792] 

NBRrebrota [-1.0, + 1.0] [-0.149, +0.803] 

 

Com o cálculo do NBRpré, NBRpós e NBRrebrota pode-se realizar o estudo de detecção 

de mudança através de analise visual por visualização multitemporal, ou seja, foram 

organizadas figuras de composição RGB com as imagens índices (ver Figura 27B e 28B).  

 

Figura 27: (A) Imagem composição colorida correspondente a imagem pós-fogo para o incêndio do 
Gerais do Vieira, dados do sensor OLI Landsat-8 7-5-4 RGB. (B) Visualização multitemporal de área 

queimada no incêndio do Gerias do Vieira, NBRpré/NBRpós/NBRpós RGB.  

 

 

Figura 28 (A) Imagem composição colorida correspondente a imagem de rebrota para o incêndio do 

Gerais do Vieira, dados do sensor OLI Landsat-8 7-5-4 RGB. (B) Visualização multitemporal de área 

em rebrota (2016) correspondente ao incêndio do Gerias do Vieira, NBRpós/NBRrebrota/NBRrebrota 
RGB.  
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Na Figura 27B o canal Red foi relacionado ao índice NBRpré, os canais Green e Blue 

ao índice NBRpós. Essa técnica se mostra bem eficiente para a detecção de área queimada. 

Dessa forma podemos realizar o cálculo da área do incêndio que corresponde a uma área 

estimada de 1791,1 hectares. Já a figura 28B corresponde à visualização multitemporal da 

mudança de rebrota, o canal Red foi relacionado ao índice NBRpós e os canais Green e Blue 

ao índice NBRrebrota. 

Com o cálculo da equação 3 e 5 obtivemos os índices dNBR e RdNBR para as classes 

de severidade. Para tanto, a figura 29 apresenta as classes de severidade de queimada do 

incêndio do Gerais do Vieira obtido nas imagens utilizadas no desenvolvimento desse estudo. 

É importante considerar que os efeitos da severidade mostram variações dentro de uma mesma 

área queimada (ROY et al., 2006), e que a determinação do perímetro do fogo, bem como a sua 

distribuição e dos níveis de severidade em seu interior facilitam a tomada de decisões, uma vez 

que, esse tipo de informações são uteis para os gestores de unidades de conservação que querem 

entender os efeitos do fogo nos processos do ecossistema, por exemplo a recuperação da 

vegetação e sua sucessão pós-fogo (KEY e BENSON, 2006; ESCUIN et al., 2008).  

 

Figura 29: Severidade da queimada identificada pelo índice dNBR e RdNBR para incêndio do Gerias 

do Vieira (classificação Key e Benson, 2006). 

 

Logo, observamos que os resultados obtidos a partir dos dados do sensor OLI/Landsat-

8, mostram-se eficientes para a delimitação da área queimada bem como da classificação de 
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diferentes severidades (ver figura 29). Os resultados das análises do comportamento do dNBR 

e RdNBR, de acordo com o nível de severidade, demonstram que os índices NBR pré e pós 

fogo são adequados para a delimitação entre pixels não queimados e queimados por incêndios, 

enquanto o índice dNBR e RdNBR agregam a isso a discriminação dos graus de severidades 

experimentadas. 

Os conjuntos de dados contínuos dNBR e RdNBR podem ser estratificados em classes 

ordinal ou níveis de gravidade para simplificar a descrição e comparação de queimaduras. Logo, 

podemos perceber que os dados encontrados com o cálculo dos índices identificaram áreas 

desde a classe não queimada até a classe alta severidade para o incêndio do Geria do Vieira. 

Por meio dos resultados do processamento dos dados, foi possível quantificar as áreas de cada 

classe de dNBR e do RdNBR. As mesmas foram plotadas em gráfico apresentado na figura 30.  

 

 

Figura 30: Percentual de área queimada do incêndio no Gerais do Vieira no ano de 2015 para cada classe 
de severidade obtidas por meio dos índices dNBR e do RdNBR. Em laranja está representado o dNBR 

e em vermelho o RdNBR. 

Os dados de rebrota foram obtidos com o cálculo das equações 4 e 6. Nesse sentido, a 

análise da rebrota da vegetação do incêndio na região do Gerais do Vieira no Parque Nacional 

da Chapada Diamantina, visualizada pela figura 31, permite inferir que a capacidade de rebrota 

da queimada em 2015 foi bastante elevada.  
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Figura 31: Rebrota da área queimada identificada pelo índice dNBR e RdNBR para incêndio do Gerias 

do Vieira (classificação Key e Benson, 2006). 

Por meio dos resultados do processamento dos dados, foi possível quantificar as áreas 

de cada classe de rebrota para os índices dNBR e do RdNBR. As mesmas foram plotadas em 

gráfico apresentado na figura 32.  

 

Figura 32: Percentual de área rebrotada do incêndio no Gerais do Vieira para cada classe de rebrota 
obtidas por meio do dNBR e do RdNBR. Em verde claro está representado o índice dNBR e verde mais 

escuro o índice RdNBR. 

Percebe-se que o dNBR superestima a rebrota da área não queimada e baixa rebrota e 

subestima as demais classes, enquanto o RdNBR destaca a classe alta rebrota. Comparando-os, 
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observa-se, porém, que em algumas áreas o índice dNBR identifica como baixa rebrota onde o 

RdNBR quantifica como alta rebrota nas áreas anteriormente queimadas. 

 

5.3.1.2 Incêndio próximo à Mucugê 

 

O incêndio que ocorreu próximo ao município de Mucugê se localiza numa zona em 

torno da área central do PNCD a leste, numa área com elevação entre 1000 a 1300 m, com 

vegetação do tipo campo limpo e campo rupestre. 

A figura 33 apresenta o histograma NBR obtidos a partir do cálculo realizado na imagem 

Landsat-8. Para os dados de NBRpré (Figura 33A) verificou-se que os pixels variaram entre -

0.508, +0.718; os dados de NBRpós (Figura 33B) apresentaram-se no intervalo entre -0.616, 

+0.708; já os dados NBRrebrota (Figura 33C) apresentaram-se no intervalo entre -0.181, 

+0.732 (ver Tabela 7). Aspecto importante a ser destacado na análise do histograma de pré-

fogo e rebrota é que ele se apresenta assimétrico, já o histograma pós-fogo se apresenta bimodal. 

 

Figura 33: Histogramas computados dos dados obtidos a partir do cálculo do índice NBR para o incêndio 

próximo a Mucugê. (A) NBRpré; (B)NBRpós; (C) NBRrebrota. 
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Tabela 7: Faixa teórica e observadas considerando os pixels correspondentes aos índices NBR para o 

incêndio próximo a Mucugê.  

 Teórico OLI/Landsat-8 

NBRpré [-1.0, + 1.0] [-0.508, +0.718] 

NBRpós  [-1.0, + 1.0] [-0.616, +0.708] 

NBRrebrota [-1.0, + 1.0] [-0.181, +0.732] 

  

Bem como aplicado no resultado anterior foi realizada a análise de detecção de mudança 

através de analise visual por visualização multitemporal, ou seja, foi organizada uma figura de 

composição RGB com as imagens índices (ver Figura 34B e 35B). Dessa forma podemos 

realizar o calcula da área do incêndio que corresponde a uma área estimada de 2837 hectares. 

 

Figura 34: (A) Imagem composição colorida correspondente a imagem pós-fogo para o incêndio do 

Gerais do Vieira, dados do sensor OLI Landsat-8 7-5-4 RGB. (B) Visualização multitemporal de área 

queimada no incêndio próximo a Mucugê, NBRpré/NBRpós/NBRpós RGB. 

 

Figura 35: Imagem composição colorida correspondente a imagem de rebrota para o incêndio do Gerais 

do Vieira, dados do sensor OLI Landsat-8 7-5-4 RGB. (B) Visualização multitemporal de área em 

rebrota (2016) correspondente ao incêndio próximo a Mucugê, NBRpós/NBRrebrota/NBRrebrota RGB. 

Com o cálculo da equação 3 e 5 obtivemos os índices dNBR e RdNBR para as classes 

de severidade. A figura 36 apresenta as classes de severidade de queimada do incêndio próximo 
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a Mucugê obtido nas imagens utilizadas no desenvolvimento desse estudo. Para essa área 

encontramos dados em todas as classes descritas.   

 

Figura 36: Severidade da queimada identificada pelo índice dNBR e RdNBR para incêndio próximo a 

Mucugê (classificação Key e Benson, 2006). 

 

Por meio dos resultados do processamento dos dados, foi possível quantificar as áreas 

de cada classe de severidade para os índices dNBR e do RdNBR. As mesmas foram plotadas 

em gráfico apresentado na figura 37.  

 

Figura 37: Percentual de área queimada do incêndio próximo a Mucugê no ano de 2015 para cada classe 
de severidade obtidas por meio do dNBR e do RdNBR. Em laranja está representado o dNBR e em 

vermelho o RdNBR. 



 

103 
 

Os dados de rebrota foram obtidos com o cálculo das equações 4 e 6. A análise da rebrota 

da área queimada no incêndio próximo ao município de Mucugê é apresentada na figura 38. 

Por meio dos resultados do processamento dos dados, foi possível quantificar as áreas de cada 

classe de rebrota para os índices dNBR e do RdNBR. As mesmas foram plotadas em gráfico 

apresentado na figura 39.  

 

Figura 38: Rebrota da queimada identificada pelo índice dNBR e RdNBR para incêndio próximo a 
Mucugê (classificação Key e Benson, 2006). 

 

Figura 39: Percentual de área rebrotada do incêndio próximo a Mucugê para cada classe de severidade 

obtidas por meio do dNBR e do RdNBR. Em verde claro está representado o índice dNBR e verde mais 

escuro o índice RdNBR. 
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Como observado nos dados anteriores, percebe-se que o dNBR superestima a rebrota da 

área não queimada e baixa rebrota e subestima as demais classes, enquanto o RdNBR destaca 

a classe alta rebrota. Comparando-os, observa-se, porém, que em algumas áreas o índice dNBR 

identifica como baixa rebrota onde o RdNBR quantifica como alta rebrota nas áreas 

anteriormente queimadas. 

 

5.3.1.3 Incêndio no Gerais do Machobongo 

 

O incêndio que ocorreu na região do Gerais do Machobongo, localiza-se na região sul 

do Parque Nacional da Chapada Diamantina, numa área com elevação entre 700 a 1400 m, com 

uma vegetação do tipo campo limpo, campo rupestre e um apequena área de floresta estacional. 

A figura 40 apresenta o histograma NBR obtidos a partir do cálculo realizado na imagem 

Landsat-8.  

 

Figura 40: Histogramas computados dos dados obtidos a partir do calculo do índice NBR para o incêndio 

no Gerais do Machobongo. (A) NBRpré; (B)NBRpós; (C) NBRrebrota. 

Para os dados de NBRpré (Figura 40A) verificou-se que os pixels variaram entre -1.0, 

+0.851; os dados de NBRpós (Figura 40B) apresentaram-se no intervalo entre -1.0, +0.823; já 

os dados NBRrebrota (Figura 40C) apresentaram-se no intervalo entre -1.0, +0.885 (ver Tabela 
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8). Aspecto importante a ser destacado na análise do histograma de pré-fogo e rebrota é que ele 

se apresenta assimétrico, já o histograma pós-fogo se apresenta bimodal. 

Tabela 8: Faixa teórica e observadas considerando os pixels correspondentes aos índices NBR para o 

incêndio no Gerais do Machobongo. 

 Teórico OLI/Landsat-8 

NBRpré [-1.0, + 1.0] [-1.0, +0.851] 

NBRpós  [-1.0, + 1.0] [-1.0, +0.823] 

NBRrebrota [-1.0, + 1.0] [-1.0, +0.885] 

 

Bem como aplicado no resultado anterior foi realizada a análise de detecção de mudança 

através de analise visual por visualização multitemporal, ou seja, foi organizada figuras de 

composição RGB com as imagens índices (ver Figura 41B e 42B). Para tanto, foi realizado o 

cálculo da área do incêndio que corresponde a uma área estimada de 15931 hectares. 

 

Figura 41: (A) Imagem composição colorida correspondente a imagem pós-fogo para o incêndio do 
Gerais do Vieira, dados do sensor OLI Landsat-8 7-5-4 RGB. (B) Visualização multitemporal de área 

queimada no incêndio do Gerias do Machobongo, NBRpré/NBRpós/NBRpós RGB. 

 

Figura 42: Imagem composição colorida correspondente a imagem de rebrota para o incêndio do Gerais 
do Vieira, dados do sensor OLI Landsat-8 7-5-4 RGB. (B) Visualização multitemporal de área em 

rebrota (2016) correspondente ao incêndio do Gerias do Machobongo, NBRpós/NBRrebrota/ 

NBRrebrota RGB.  
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Para obter os dados de severidade usamos as equações 3 e 5 para calcular os índices 

dNBR e RdNBR. A figura 43 apresenta as classes de severidade de queimada do incêndio na 

região do Gerais do Machobongo.  

 

Figura 43: Severidade da queimada identificada pelo índice dNBR para incêndio do Gerias do 

Machobongo (classificação Key e Benson, 2006). 

 

Por meio dos resultados do processamento dos dados, foi possível quantificar as áreas 

de cada classe de severidade para os índices dNBR e do RdNBR. As mesmas foram plotadas 

em gráfico apresentado na figura 44.  

 

Figura 44: Percentual de área queimada do incêndio no Gerais do Machobongo no ano de 2015 para 

cada classe de severidade obtidas por meio do dNBR e do RdNBR. Em laranja está representado o 

dNBR e em vermelho o RdNBR. 
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Os dados de rebrota foram obtidos com o cálculo das equações 4 e 6. A análise da rebrota 

da área queimada no incêndio na região do gerias do Machobongo é apresentada na figura 45. 

Por meio dos resultados do processamento dos dados, foi possível quantificar as áreas de cada 

classe de rebrota para os índices dNBR e do RdNBR. As mesmas foram plotadas em gráfico 

apresentado na figura 46.  

 

Figura 45: Rebrota da queimada identificada pelo índice dNBR e RdNBR para incêndio do Gerias do 

Machobongo (classificação Key e Benson, 2006). 

 

Figura 46: Percentual de área rebrotada do incêndio no Gerais do Machobongo para cada classe de 

severidade obtidas por meio do dNBR e do RdNBR. Em verde claro está representado o índice dNBR e 

verde mais escuro o índice RdNBR. 
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Como observado nos dados anteriores, percebe-se que o dNBR superestima a rebrota da 

área não queimada e baixa rebrota e subestima as demais classes, enquanto o RdNBR destaca 

a classe alta rebrota. Comparando-os, observa-se, porém, que em algumas áreas o índice dNBR 

identifica como baixa rebrota onde o RdNBR quantifica como alta rebrota nas áreas 

anteriormente queimadas. 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O índice NBR mostrou-se sensível aos deslocamentos pré e pós fogo dos pixels afetados 

pelos incêndios no espaço SWIR-NIR. No entanto, o índice dNBR mostrou-se mais consistente 

quando obtido com dados da imagem Landsat-8. A partir da metodologia aplicada nesse 

trabalho pode-se perceber que o índice de diferença pré e pós fogo (dNBR) é adequado para 

realizar a discriminação entre pixels não queimados e pixels afetados pelo fogo. 

Bem como, conclui-se que o uso do índice multitemporal dNBR e o índice relativo 

RdNBR são ferramentas importantes para a classificação da área queimada na área de estudo. 

Para tanto, constatou-se que com a aplicação dos índices que a área queimada nos incêndios 

estudados um ano após o mesmo já mantinha taxas significativas de rebrota da vegetação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O estudo realizado através de dados orbitais, como por exemplo as imagens de satélite 

a partir da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto, permitiu uma maior compreensão 

acerca dos incêndios ocorridos no Parque Nacional da Chapada Diamantina e sua área entorno.  

 Através da pesquisa foi possível descrever o comportamento temporal dos focos de calor 

identificados por satélites. Para tanto, concluiu-se que os meses com maior número de focos 

são setembro, outubro, novembro e dezembro, e que os anos que apresentam maior números de 

focos são 2008 e 2015 que correspondem aos anos de ocorrência de El Niño. Logo, pode-se 

definir 2015 como um ano de grande relevância para o desenvolvimento do estudo acerca da 

identificação de áreas queimadas, suas severidades e rebrota da vegetação.   

 O mapeamento das áreas queimadas do Parque Nacional da Chapada Diamantina e sua 

área entorno, apresentam um grande potencial, podendo facilitar a análise temporal e espacial 

da ocorrência de incêndios na região. Embora, o presente trabalho não tenha conseguido obter 

imagens com qualidade o suficiente para o desenvolvimento do estudo em todos os meses do 

ano de 2015, isto é, imagens sem cobertura de nuvens, foi possível a aplicação do índice NBR, 

para os meses de setembro a dezembro. Assim, constatou-se que o emprego do NBR constitui 

um importante método que pode ser utilizada para a classificação de áreas queimadas, 

apresentando grande eficácia de aplicação na região estudada. 

Assim, a partir dos resultados obtidos através do índice espectral NBR foi possível 

calcular a sua diferença multitemporal (dNBR) e o seu índice relativizado (RdNBR). Portanto, 

conclui-se que o uso do índice multitemporal dNBR e o índice relativo RdNBR são ferramentas 

importantes para a classificação de índice de severidade e rebrota da área queimada na unidade 

de conservação estudada.  

Por fim, o desenvolvimento desse estudo demonstra a necessidade de entender melhor 

a dinâmica dos incêndios na região do Parque Nacional da Chapada Diamantina e sua área 

entorno em função das atividades humanas e da vegetação e a necessidade de se fazer análises 

comparativas. 

 


