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RESUMO

A obtenção de informações sobre áreas queimadas vem sendo estudada e
aprimorada nas últimas décadas, a grande questão está baseada na aquisição de
dados consistentes e detalhados sobre a ocorrência de queimadas de forma simples
e eficaz. Diante disso, o sensoriamento remoto se apresenta como uma ferramenta
de elevado de interesse, pois possibilita obter informações em áreas extensas e de
difícil acesso, sendo possível a identificação de áreas queimadas em função do
comportamento espectral das mesmas. Neste trabalho, o objetivo foi analisar o
desempenho de índices espectrais na identificação de área queimada em imagens do
satélite OLI/Landsat-8 em três regiões de cerrado Tocantinense. Para isso foram
calculados os índices espectrais em imagens antes e depois do fogo, os quais
utilizaram as bandas do vermelho e do infravermelho próximo: NDVI, MSAVI, SAVI,
GEMI; e as bandas do infravermelho próximo e do infravermelho de ondas curtas:
NBR, BAIMmod, MIRBImod. Posteriormente, foi calculada a diferença entre cada índice
pré e pós-fogo: dNDVI, dMSAVI, dSAVI, dGEMI, dNBR, dBAIMmod e dMIRBImod. A
partir desses índices, foram criadas seis diferentes composições (RGB) e que
posteriormente foram segmentadas e classificadas de forma supervisionada para a
extração da área de interesse (área queimada). Os resultados dessa classificação
foram validados com os dados de referência obtidos através da interpretação visual
de imagem, em que os métodos apresentaram semelhança entre si, havendo uma
pequena diferença no desempenho dos métodos nas áreas estudadas, com uma
porcentagem de acerto variando de 65,83 a 83,01% para a Área 1, de 62,9 a 76,3%
para a Área 2 e de 85,54 a 92,46% na Área 3 e, segundo os valores Kappa obtidos, o
desempenho dos métodos é classificado de muito bom a excelente.
Palavras-chave: fogo; comportamento espectral; dados orbitais.

ABSTRACT

Obtaining information on burned areas has been studied and improved in the last
decades, and the biggest question is to acquire consistent and detailed information
about the occurrence of burnings in a simple and effective way. In view of this remote
sensing is a very interesting tool because it allows obtaining information in large areas
and difficult to access. The identification of the areas burned by orbital data is directly
related to their spectral behavior. The objective of this work was to analyze the
performance of spectral indices in the identification of burned area in OLI / Landsat-8
satellite images to three areas of tocantinense Cerrado. For this the indexes for the
before and after fire images were calculated, using bands of red and near infrared:
NDVI, MSAVI, SAVI, GEMI and bands of near infrared and short wave infrared: NBR,
BAIMmod, MIRBImod, as well as to calculate the difference between pre and post-fire
index: dNDVI, dMSAVI, dSAVI, dGEMI, dNBR, dBAIMmod and dMIRBImod. From these
indices, six different compositions (RGB) were created and later they were segmented
and classified in a supervised way and soon after the extraction of the area of interest.
The results of this classification were validated with the reference data obtained
through the visual interpretation of the image, where the methods showed a great
similarity between them, has been a small difference in performance of methods in the
areas estudieds, wuth percentage of accuracy ranging from 65,83 to 83,01% to area
1, to area 2 from 62,9 to 76,3% and in the area 3 from 85,54 a 92,46% and according
Kappa value, the performance of methods is classified form very good to excellent.
Keywords: fire; spectral behavior; orbital data.

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 7

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................................................... 9

2.1 FOGO NO CERRADO ........................................................................................................................................ 9
2.2 SENSORIAMENTO REMOTO NO MONITORAMENTO DE ÁREAS QUEIMADAS ................................................................ 10
2.3 PROPRIEDADES ESPECTRAIS DAS ÁREAS QUEIMADAS ............................................................................................ 11
2.4 ÍNDICES ESPECTRAIS ...................................................................................................................................... 12
2.5 SEGMENTAÇÃO DE IMAGEM ........................................................................................................................... 14
2.6 CLASSIFICAÇÃO DIGITAL ................................................................................................................................. 15
2.6.1
Classificação supervisionada ......................................................................................................... 15
2.6.2
Classificação não-supervisionada .................................................................................................. 16
2.7 ACURACIDADE DA CLASSIFICAÇÃO .................................................................................................................... 17
3

MATERIAL E MÉTODOS .....................................................................................................................19

3.1 ÁREA DE ESTUDO ......................................................................................................................................... 19
3.2 AQUISIÇÃO E PRÉ-PROCESSAMENTO DE IMAGENS ............................................................................................... 20
3.3 PROCESSAMENTO DE IMAGENS ....................................................................................................................... 21
3.3.1
Metodologia de referência ............................................................................................................ 21
3.3.2
Metodologia semiautomática ....................................................................................................... 22
1.1.1.1
Cálculo de índices espectrais ..................................................................................................... 22
1.1.1.2
Composição colorida de índices ................................................................................................ 23
1.1.1.3
Segmentação e classificação de imagem.................................................................................. 24
3.4 ANÁLISE DE ACURÁCIA ................................................................................................................................... 25
3.5 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS QUEIMADAS POR CLASSE DE TAMANHO ..................................................................... 25
3.6 OBTENÇÃO DOS VALORES DE REFLECTÂNCIA....................................................................................................... 26
3.7 ÁREA QUEIMADA POR CLASSE DE COBERTURA DO SOLO ........................................................................................ 26
3.8 ERROS DE OMISSÃO E COMISSÃO POR CLASSE DE COBERTURA E USO DO SOLO ........................................................... 27
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO ...............................................................................................................28

4.1
4.2
4.3
4.4

DISTRIBUIÇÃO DOS POLÍGONOS DE ÁREAS QUEIMADAS POR CLASSE DE TAMANHO ..................................................... 33
REFLECTÂNCIA DAS CICATRIZES DE QUEIMADAS .................................................................................................. 36
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA QUEIMADA POR CLASSE DE COBERTURA E USO DO SOLO ................................................... 38
ERROS DE COMISSÃO E OMISSÃO POR CLASSE DE COBERTURA E USO DO SOLO ........................................................... 40

5

CONCLUSÕES.....................................................................................................................................44

6

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................................................45

LISTA DE TABELAS

TABELA 1. ÍNDICES ESPECTRAIS UTILIZADOS, SUAS RESPECTIVAS EQUAÇÕES E REFERÊNCIA ......................................................... 23
TABELA 2. IDENTIFICAÇÃO DO MÉTODO E SUA RESPECTIVA COMPOSIÇÃO ............................................................................... 24
TABELA 3. VALORES DO ÍNDICE KAPPA PARA A CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE SEGUNDO LANDIS E KOCH (1977). ..................... 25
TABELA 4. CLASSES DE TAMANHO DAS QUEIMADAS. .......................................................................................................... 26
TABELA 5. ÁREA QUEIMADA, EM HECTARES, IDENTIFICADA POR CADA MÉTODO, ÁREA DE INTERSECÇÃO ENTRE O MÉTODO E A
REFERÊNCIA (MANUAL), ERROS DE OMISSÃO E COMISSÃO E ÍNDICE KAPPA PARA A ÁREA 1. .............................................. 28
TABELA 6.
ÁREA QUEIMADA, EM HECTARES, IDENTIFICADA POR CADA MÉTODO, ÁREA DE INTERSECÇÃO ENTRE O MÉTODO E A
REFERÊNCIA (MANUAL), ERROS DE OMISSÃO E COMISSÃO E ÍNDICE KAPPA PARA A ÁREA 2. .............................................. 29
TABELA 7. ÁREA QUEIMADA, EM HECTARES, IDENTIFICADA POR CADA MÉTODO, ÁREA DE INTERSECÇÃO ENTRE O MÉTODO E A
REFERÊNCIA (MANUAL), ERROS DE OMISSÃO E COMISSÃO E ÍNDICE KAPPA PARA A ÁREA 3. .............................................. 30
TABELA 8. NÚMERO DE POLÍGONOS E ÁREA CORRESPONDENTE DISTRIBUÍDOS POR CLASSES DE TAMANHO PARA A ÁREA 1. .......... 33
TABELA 9. NÚMERO DE POLÍGONOS E ÁREA CORRESPONDENTE DISTRIBUÍDOS POR CLASSES DE TAMANHO PARA A ÁREA 2. .......... 34
TABELA 10.
NÚMERO DE POLÍGONOS E ÁREA CORRESPONDENTE DISTRIBUÍDOS POR CLASSES DE TAMANHO PARA A ÁREA 3. ..... 35
TABELA 11.
CLASSES DE COBERTURA E USO DO SOLO EM CADA ÁREA DE ESTUDO.............................................................. 39
TABELA 12.
ERROS DE COMISSÃO E OMISSÃO DE CADA MÉTODO DISTRIBUÍDO DE ACORDO COM AS CLASSES DE USO DO SOLO PARA
ÁREA 1. 41
TABELA 13.
ERROS DE COMISSÃO E OMISSÃO DE CADA MÉTODO DISTRIBUÍDO DE ACORDO COM AS CLASSES DE USO DO SOLO PARA
ÁREA 2. 41
TABELA 14.
ERROS DE COMISSÃO E OMISSÃO DE CADA MÉTODO DISTRIBUÍDO DE ACORDO COM AS CLASSES DE USO DO SOLO PARA
ÁREA 3. 42

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .................................................................................................................. 19
FIGURA 2. FLUXOGRAMA DAS METODOLOGIAS SEMIAUTOMÁTICAS AVALIADAS ....................................................................... 22
FIGURA 3. MAPA DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ÁREAS QUEIMADAS EM CADA ÁREA DE ESTUDO OBTIDAS PELA METODOLOGIA
REFERÊNCIA. .................................................................................................................................................... 32
FIGURA 4. REFLECTÂNCIA DOS POLÍGONOS DE ÁREA QUEIMADA PARA ANTES E DEPOIS DO FOGO NOS CANAIS ESPECTRAIS DO
VERMELHO, INFRAVERMELHO PRÓXIMO E INFRAVERMELHO DE ONDAS CURTAS, PARA AS TRÊS ÁREAS ESTUDADAS: A)
REFLECTÂNCIA DOS POLÍGONOS DE ÁREA QUEIMADA NA REGIÃO DO VERMELHO (BANDA 4) PARA CADA ÁREA DE ESTUDO; B)
REFLECTÂNCIA DOS POLÍGONOS DE QUEIMADAS NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO (BANDA 5) PARA CADA ÁREA DE ESTUDO E C)
REFLECTÂNCIA DOS POLÍGONOS DE QUEIMADAS NO INFRAVERMELHO DE ONDAS CURTA (BANDA 7) PARA CADA ÁREA DE
ESTUDO........................................................................................................................................................... 37
FIGURA 5. ÁREA QUEIMADA POR CLASSE DE COBERTURA E USO DO SOLO: A) ÁREA QUEIMADA REFERÊNCIA DISTRIBUÍDA POR CLASSE
DE COBERTURA E USO DO SOLO PARA ÁREA 1; B) ÁREA QUEIMADA DISTRIBUÍDA POR CLASSE DE COBERTURA E USO DO SOLO
PARA ÁREA 2; C) ÁREA QUEIMADA DISTRIBUÍDA POR CLASSE DE COBERTURA E USO DO SOLO PARA ÁREA 3. ......................... 39

7

1 INTRODUÇÃO
Os satélites captam informações da superfície da terra através dos sensores
sendo disponibilizados os dados na forma de imagens orbitais, representando assim
uma ferramenta de elevado interesse pela possibilidade de obtenção de informações
em áreas extensas e de difícil acesso (ROY et al., 2006). Nesse sentido, a utilização
do sensoriamento remoto tem sido bastante útil e eficaz na estimativa de áreas
atingidas pelo fogo (DUBININ et al., 2010), bem como na avaliação e monitoramento
dos incêndios florestais em diversas escalas (CHU e GUO, 2014), possibilitando o
avanço de estudos sobre a dinâmica dos incêndios florestais por meio do
monitoramento de mudanças na superfície da terra (KENNEDY, 2007).
A identificação das áreas queimadas a partir do sensoriamento remoto baseiase na análise do comportamento espectral das mesmas, em que após a passagem do
fogo é possível observar alterações que vão influenciar na sua resposta espectral
(CHUVIECO e CONGALTON, 1988). As principais alterações estão relacionadas a
deposição de cinzas e carvão, rebrota, redução ou remoção da vegetação
(BOSCHETTI et al., 2010), sendo que cada um desses fatores apresenta um valor de
reflectância na faixa do espectro eletromagnético.
Rivera-Lombardi (2005) ressalta que a extração das informações do
sensoriamento remoto pode ser realizada através de métodos de análise que podem
ser separados em dois grupos: análise digital e análise visual de imagens. A primeira
proporciona maior rapidez na obtenção dos dados, enquanto que a segunda exige
experiência do intérprete, sendo possível obter resultados satisfatórios (CHUVIECO,
1996), com muitos progressos observados desde o início do estudo de detecção de
áreas queimadas por meio de satélites (RICHARDS e MILNE, 1983).
No entanto, ainda existem várias limitações e lacunas a serem preenchidas,
além da falta de dados que descrevam detalhadamente a ocorrência do incêndio em
uma área de interesse (PLENIOU e KOUTSIAS, 2013). Portanto, o mapeamento de
área queimada continua sendo um tópico ativo em pesquisas que envolvem o
sensoriamento remoto (STROPPIANA et al., 2012).
Vários métodos têm sido propostos para mapear áreas queimadas de forma
eficiente e automática, seja de uma série temporal ou de uma única imagem
(STROPPIANA et al., 2012). A classificação supervisionada de imagens é bastante
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eficiente na extração de informações de imagens de satélite, onde são utilizados
algoritmos para reconhecer as classes dentro de um conjunto de dados que
consideram as características espectrais do pixel e agrupa-os de acordo com os
valores presentes em cada um (GAROFALO et al., 2015).
Um ponto importante neste processo é o uso de índices espectrais, que são de
fácil obtenção e proporcionam redução no tempo de processamento eliminando a
subjetividade na discriminação das áreas afetadas pelo fogo (VERAVERBEKE et al.,
2011). Os estudos de mapeamento de fogo utilizando índices espectrais mostram que
o Normalized Burned Ratio (NBR), que tenta maximizar a mudança de reflectância
devido ao incêndio (LOZANO et al., 2007), destaca-se no objetivo esperado, embora
o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) seja de maior precisão geral na
delineação de áreas queimadas versus não queimadas (NORTON et al., 2009).
Cabe destacar que estes índices são sensíveis às mudanças ocorridas nas
diferentes fisionomias, pois resultam de expressões matemáticas que utilizam valores
de reflectância (PEREIRA et al., 2015). Por exemplo, o Índice de Vegetação por
Diferença Normalizada (NDVI) é sensível à clorofila da vegetação ou à ausência dela
no caso das áreas queimadas, sendo amplamente usado por ser obtido de forma
simples (STROPPIANA et al., 2012). No que se refere ao procedimento de diferença
de imagens bi temporais (pré e pós-fogo), o mesmo é amplamente utilizado, inclusive
para os índices espectrais, e se baseia na escolha de imagens de pré-fogo que melhor
enfatizam as feições de áreas queimadas (CARVALHO, 2015).
No Cerrado, o fogo pode ocorrer de forma natural, pois faz parte da ecologia
deste bioma (COUTINHO, 2006), porém o aumento da frequência e a recorrência do
fogo nessa região modifica as florestas e causa perturbações na ecologia dos
ecossistemas (FRIZZO, 2011). Além disso, as práticas antrópicas devido ao manejo
intensivo do solo em região de Cerrado, a qual possui uma estação seca bem definida,
resulta no aumento da susceptibilidade dessas áreas a ocorrência do fogo (PIVELLO,
2011).
Diante disso, este trabalho tem por objetivo: avaliar o desempenho de índices
espectrais na identificação de cicatrizes de áreas queimadas através de análise
temporal e classificação supervisionada de imagens do satélite OLI/Landsat-8 em três
locais (oeste, centro e leste) no Cerrado Tocantinense; analisar o comportamento
espectral destas áreas e; associar as áreas queimadas com os dados de classe de
cobertura e uso do solo.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

Fogo no Cerrado
O fogo faz parte da ecologia do Cerrado, assim como é comum em ecossistemas

savânicos, seja de forma natural ou antrópica, e ocorre há milhares de anos. Há
registros da presença do homem no Brasil central à cerca de 11.000 a 12.000 anos
atrás, segundo o estudo realizado por Cooke (1998). No entanto, em trabalho de
análise palinológica feito por Vicentini (1993), foi constatado registros de fogo há
32.400 anos atrás em Cromínea, Goiás.
Estudos antropológicos apontam que o fogo era utilizado por comunidades
indígenas para estimular a frutificação de espécies arbóreas, caça e controle de
plantas daninhas, sendo que parte do conhecimento sobre o fogo foi repassada para
agricultores e pecuaristas (MISTRY et al., 2005; HECHT, 2009). Ao passar dos anos,
com a ocupação do homem no Cerrado, o fogo começou a fazer parte de suas
atividades bem como das técnicas de manejo empregadas (PEREIRA, 2017).
Foi iniciado então um aprimoramento das técnicas já utilizadas para aumentar
os benefícios do fogo, utilizando-o de forma mais intensa, resultando então em
frequentes casos de ocorrência destes eventos, causando a degradação do ambiente
através do esgotamento das terras, erosão, remoção da vegetação, extermínio de
espécies nativas e invasão de espécies ruderais (COUTINHO, 1982; RAMOS-NETO
e PIVELLO, 2000). Nesse sentido, com a expansão das fronteiras agrícolas, o ciclo
natural das queimadas no Cerrado foi modificado, com o recorrente uso do fogo na
agricultura (MISTRY et al., 2005; NASCIMENTO, 2001).
No entanto, o fogo contribui para a manutenção do ciclo de algumas espécies
vegetais do Cerrado que são adaptadas e dependentes do mesmo para brotar,
florescer e se desenvolver (FRANÇA, 2001; COUTINHO, 1977), sendo que o fogo
também influencia na dinâmica de nutrientes para as plantas (FIDELIS e PIVELLO,
2011). Mesmo assim, com a maior frequência das queimadas a vegetação do Cerrado
tende a tornar-se mais aberta e com predominância de gramíneas (PIVELLO e
COUTINHO, 1992; KEELEY e RUNDEL, 2005) pela alta mortalidade da camada
lenhosa, alta taxa de destruição de meristemas, diminuição do número de plântulas
estabelecidas, e desenvolvimento da vegetação herbácea (FELFILI et al., 2005;
MIRANDA et al., 2009).
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O aumento na frequência das queimadas também modifica o ciclo dos
nutrientes, fluxo das águas, fluxo do carbono, dentre outros, diminuindo a qualidade
de vida das populações, o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade das atividades
econômicas e sociais da região (FELFILI et al., 2005; MIRANDA et al., 2009).
Com relação ao período em que são registrados os maiores números de focos
ativos nesse bioma, o mesmo inicia em maio (final do período chuvoso) e se intensifica
entre os meses de agosto e setembro (final da estação seca), período que coincide
com os menores valores de umidade relativa do ar (< 20%) (FRANÇA, 2001; RIVERALOMBARDI, 2003; EITEN, 1994).
2.2

Sensoriamento remoto no monitoramento de áreas queimadas
Os dados obtidos através do sensoriamento remoto possibilitam analisar e

monitorar sistematicamente mudanças ambientais ao longo do tempo, permitindo
então, acompanhar a evolução de determinados fenômenos (SILVA, 2015). Com o
auxílio do sensoriamento remoto, foram desenvolvidas várias linhas de pesquisas, tal
como o monitoramento de uso da terra e cobertura vegetal natural para os mais
variados ecossistemas do mundo, sendo que somente a partir da década de 70 foi
utilizado pela sociedade civil, com o advento das imagens de satélites (JENSEN,
2009).
Em virtude das restrições tecnológicas, os estudos sobre mapeamento de área
queimada eram feitos na sua maioria em escala regional. Nesse sentido, não se
tinham dados sobre estimativa de áreas queimadas para todo o território brasileiro,
pois essas se detinham a dados coletados nas Unidades de Conservação e pelas
empresas florestais, por meio de formulários (SOARES et al., 2006; SOARES e
SANTOS, 1997).
Ao se falar em monitoramento de incêndios florestais por meio de técnicas de
sensoriamento remoto, pode-se distinguir duas vertentes: uma relacionada a detecção
de focos ativos de incêndios, e outra destinada à identificação das áreas atingidas
pelos incêndios, com detalhes de extensão (SETZER et al., 2007; FRASER et al.,
2000).
Os focos ativos são detectados a partir da radiação emitida pelas altas
temperaturas dos incêndios florestais, portanto, essa identificação só é realizada
quando o momento de passagem do sensor coincide com o momento de ocorrência
de incêndios (MARTÍN e CHUVIECO, 1995), contribuindo então para o aumento dos
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erros de omissão das áreas queimadas (LENTILE et al., 2006). Apesar de não
possibilitar, pelo menos de forma direta, a quantificação da área queimada, (GIGLIO
et al., 2009; ROY et al., 2005), é possível obter uma informação rápida e precisa a
respeito do local de ocorrência de um incêndio (PEREIRA, 2003).
Na identificação de áreas atingidas pelo fogo, a detecção é feita a partir das
alterações provocadas pelo fogo, tais como a deposição de cinzas e carvão
provenientes da queima da vegetação. O tempo de permanência dessas alterações é
superior ao do sinal de um foco ativo (FRASER et al., 2000; BASTARRIKA et al.,
2011), sendo assim, um incêndio que não foi identificado por focos ativos tem maior
chance de ser identificado sob a forma de área queimada, possibilitando também uma
análise mais detalhada. Conhecendo a extensão de uma área afetada por incêndio
florestal, torna-se possível a estimação da quantidade de biomassa queimada,
analisar as alterações causadas pelo fogo, possibilitando então realizar análises mais
robustas, tais como aquelas destinadas a estimar o grau de severidade dos incêndios
(ESCUIN et al., 2008; MILLER e THODE, 2007; PEREIRA, 2003).
As áreas com maior quantidade de biomassa queimada absorvem mais a
radiação dos comprimentos de onda do infravermelho próximo (NIR). Nessa banda,
os níveis de cinza mais baixos se referem à queimada recente, enquanto nos
comprimentos de onda maiores é possível observar a diferença espectral entre
queimadas recentes e antigas (aproximadamente 15 a 20 dias) (PEREIRA e
SELTZER, 1993; RIVEIRA-LOMBARDI, 2003).
Mesmo com os diversos estudos utilizando o sensoriamento remoto para
mapeamento de áreas queimadas, ainda é considerado um desafio a automação
completa desse procedimento, sem a necessidade da intervenção de um usuário
(BOSCHETTI et al., 2015). Isso se deve principalmente a fatores como a grande
diversidade dos ecossistemas e seus diferentes comportamentos em relação ao fogo,
diferentes usos do solo, semelhança espectral das queimadas com diferentes alvos
(sombra, corpos d’água, rochas), tempo de permanência das cicatrizes de queimadas
e persistência de nuvens nas imagens (PEREIRA, 2003).
2.3

Propriedades espectrais das áreas queimadas
As alterações ocorridas após a ação do fogo são o ponto de partida para os

estudos a respeito das áreas queimadas, possibilitando a caracterização espectral
dessas áreas (CHUVIECO e CONGALTON, 1988). Essas alterações incluem a
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retirada ou diminuição da vegetação, alterações na estrutura do solo, deposição de
cinzas e carvão e regeneração da vegetação (ROY et al., 2002; PEREIRA et al., 1997;
EPTING et al., 2005; BOSCHETTI et al., 2010).
O comportamento espectral do carvão apresenta baixos valores de
reflectância em toda a faixa do espectro eletromagnético, mostrando valores mais
baixos na região do visível e um pequeno aumento em direção ao infravermelho de
ondas curtas (SILVA, 2015). Porém, como afirma Pessoa (2014), as áreas atingidas
pelo fogo em imagens orbitais, nem sempre são compostas por pixels puros de
carvão, sobretudo quando tais imagens apresentam baixa resolução espacial. É
frequente notar que esses pixels incluem além do carvão, vegetação seca, exposição
do substrato (solo ou rocha), parte de vegetação não queimada, dentre outros tipos
de cobertura (EVA e LAMBIN, 1998; SMITH et al., 2010; VERAVERBEKE et al., 2012).
A identificação das cinzas e do carvão pode ser limitada, mesmo com sua
observação em conjunto, pois em geral as cinzas apresentam uma distribuição
espacial desigual e descontínua, enquanto que o carvão pode ser encontrado sob a
forma de cobertura contínuas (ROY et al., 2010), o que favorece sua identificação.
O aumento do tempo decorrido do início do incêndio até sua detecção
influencia no comportamento espectral de áreas (PESSOA, 2014). É esperado que
uma área atingida recentemente pelo fogo apresente acúmulo de cinzas e carvão
originados da queima da vegetação, porém, este material tende a ser removido pelo
vento ou pela chuva com o decorrer do tempo (TRIGG e FLASSE, 2000; GIGLIO et
al., 2009), isto aumenta a exposição do solo e, contribui para que o comportamento
espectral da área queimada se diferencie cada vez mais do comportamento típico do
carvão.
Além disso, o aumento da mistura de alvos para a alteração do
comportamento espectral das áreas afetadas é influenciado também pelo início do
processo de rebrota (CORONA et al., 2008; BOSCHETTI et al., 2010), podendo
comprometer ainda mais as análises que dependem do reconhecimento dos sinais da
presença do carvão.
2.4

Índices espectrais
Os índices espectrais resultam de formulações algébricas entre bandas

espectrais,

informações

captadas

pelos

sensores

na

faixa

do

espectro

eletromagnético, possibilitando destacar determinados alvos para análise. A partir das
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operações realizadas é possível diminuir a variabilidade ocasionada por fatores
externos, por exemplo, sombras ou espalhamento atmosférico, e assim maximizar a
resposta dos alvos pretendidos (SAMPAIO, 2007). Estes são baseados na
interpretação da resposta espectral dos alvos que interagem com a radiação solar
incidente (VERSTRAETE e PINTY, 1996), mostrando-se muito úteis para a análise de
dados de sensoriamento remoto. Ainda, mostram maior sensibilidade no mapeamento
de diferentes alvos que bandas espectrais individuais (BANNARI et al., 1995).
Uma diversidade de índices espectrais tem sido proposta e utilizada na
identificação de áreas queimadas nos diversos ecossistemas. Os índices de
vegetação baseados na absorção da clorofila têm sido amplamente utilizados, o
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI); Global Environmental Monitoring
Index (GEMI) (PINTY e VERSTRAETE, 1992); Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)
(HUETE, 1988), Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) (QI et al., 1994);
Enhanced Vegetation Index (EVI) (HUETE et al., 2002).
Além dos índices de vegetação, foram propostos também índices específicos
para a detecção de áreas queimadas, tais como: Burned Area Index (BAI) (MARTÍN e
CHUVIECO, 1995), Normalized Burned Ratio (NBR) (KEY e BENSON, 1999), Char
Soil Index (CSI) (SMITH et al., 2007), e Mid Infrared Burn Index (MIRBI) (TRIGG e
FLASSE, 2001). Dentre os índices descritos, o NBR e a sua diferença pré e pós-fogo
(dNBR) são os mais utilizados. No entanto, algumas proposições foram feitas visando
ajustar algumas deficiências do índice dNBR, tais como: relative dNBR (RdNBR)
(MILLER et al., 2007) e Relativized Burn Ratio (RBR) (PARKS et al., 2014).
A diferença de imagens bi temporais (pré e pós-fogo) é utilizada de forma
ampla, estendendo-se para todos os índices citados. Geralmente, as análises
baseadas em dados discretos no tempo (duas imagens) permitem uma escolha das
imagens de pré-fogo que melhor enfatizem as feições de áreas queimadas (PEREIRA,
2015).
O espaço espectral do infravermelho de ondas curtas-infravermelho próximo
(SWIR-NIR) é considerado por diversos autores com uma alta capacidade de
discriminar áreas queimadas (BASTARRIKA, 2009; MELCHIORI et al., 2015;
PEREIRA et al., 2015). Os valores de reflectância na banda SWIR aumentam após
um incêndio devido essa ser responsável pela absorção da água presente na
vegetação, e que pode ser diferente em função das características da vegetação
(KOUTSIAS, 2010).
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2.5

Segmentação de imagem
Os processos de segmentação baseiam-se nas propriedades espectrais e

espaciais da imagem, com o objetivo de simular o comportamento do fotointérprete
no reconhecimento de áreas homogêneas (SPRING, 1998). O processo consiste em
agrupar pixels com características similares em termos tonais e texturais, formando
regiões homogêneas.
Este processo, em geral, é a primeira etapa na análise de imagens, onde é
feita a subdivisão da imagem em suas partes ou objetos constituintes (GONZALES e
WOODS, 2000), preparando-a para a classificação.
Os processos de segmentação e extração de regiões são propostos para a
fase anterior à classificação. Esta metodologia supera as limitações da análise pontual
baseada unicamente em atributos espectrais apresentada na classificação estatística
convencional, utilizada em análises de imagens digitais (DLUGOSZ, 2005).
Neste processo são extraídos os objetos relevantes, com base na técnica de
crescimento de regiões, através da segmentação das imagens em regiões
homogêneas de atributos comuns, como média do nível de cinza, forma e textura
(CORR et al., 1989). Entende-se por regiões, um conjunto de pixels contíguos, que se
espalham bidirecionalmente e que apresentam uma uniformidade (DLUGOSZ, 2005).
Para realizar a segmentação são definidos dois limiares: (a) limiar de
similaridade – distância euclidiana entre a média do número digital de duas regiões,
abaixo do qual estas são agrupadas; e (b) limiar de área – área mínima a ser
considerada como uma região, baseado no número de pixels.
As etapas de segmentação e extração de regiões de uma imagem podem ser
sumarizadas da seguinte forma: (a) segmentação da imagem em regiões, que podem
ser apenas um pixel ou um agrupamento de pixels; (b) comparação de cada segmento
com seus vizinhos, e reunindo os grupos que são estatisticamente mais similares em
relação as médias dos valores de níveis de cinza; (c) crescimento destes grupos de
segmentos em relação aos novos vizinhos, até que nenhum segmento a mais seja
agrupado, de modo que se forma uma região que será então rotulada; (d) análise dos
outros segmentos ainda não rotulados, repetindo a sequência inteira até que todas as
regiões tenham se formado (NASCIMENTO e ALMEIDA FILHO, 1996).
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2.6

Classificação digital
A identificação de diferentes alvos a partir do sensoriamento remoto é possível

devido aos distintos comportamentos ao longo do espectro eletromagnético
(CROSTA, 1992). Categorizar de forma automática todos os pixels de uma imagem
em classes ou temas distintos é o principal objetivo dos procedimentos de
classificação de imagens (LILLISAND e KIRFER, 1994).
O reconhecimento dos objetos em uma imagem é feito a partir da quantificação
dos níveis de cinza (NOVO, 1992), realizado por meio de um processo de decisão no
qual um grupo de pixels é definido como pertencente a determinada classe
(VENTURIERI e SANTOS, 1998) em função da semelhança das características
espectrais e que segundo Centeno (2003) torna a interpretação da imagem mais
simples.
A divisão dos métodos de classificação se refere ao nível de interação do
analista no processo de reconhecimento da assinatura espectral das classes, definido
como treinamento, o processo pode ser definido como supervisionado ou nãosupervisionado (PESSOA, 2014).
2.6.1 Classificação supervisionada
Nesse tipo de classificação a busca de classes pelo classificador é feita a
partir amostras de treinamento feitas anteriormente em classes de interesse na
imagem (DLUGOSZ, 2005). O sucesso na classificação usando amostras de
treinamento está ligado a obtenção de forma homogênea e representativa das classes
de interesse (NOVO, 1992).
O agrupamento de pixels desconhecidos pode ser comparado com observações
de campo feitos na mesma época da passagem do satélite (CRÓSTA, 1992). Além
disso, Mather (1999) cita as fotografias aéreas, e mapas como possíveis fontes de
auxílio na definição das amostras de treinamento.
Venturieri e Santos (1998) comentam que em relação ao número de amostras,
não é possível definir um número ideal para representar as classes de interesse,
porém, estas devem refletir a variabilidade de cada categoria dentro da área de
estudo. Esses autores indicam um valor mínimo de 3N, onde o N é o número de
bandas que compõe a imagem amostras no caso de classificações supervisionadas
de temas agrícolas e florestais em regiões tropicais.
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Para Campbell (1996), selecionar um maior número de amostras pequenas
ao invés de poucas amostras grandes dá maior representatividade as classes. Em
relação a distribuição sobre a imagem, não se deve formar agrupamentos em um local
para não proporcionar condições que não são representativas, que tendem a
subestimar a variabilidade dentro de cada classe e a superestimar o grau de distinção
entre categorias (DLUGOSZ, 2005). Para uma melhor classificação, é importante
verificar que as amostras não devem incluir pixels de borda e se essas estão
distribuídas de forma homogênea.
Os classificadores podem ser divididos em: pixel a pixel e classificadores por
regiões, com os classificadores pixel a pixel utilizando de forma isolada apenas a
informação espectral de cada pixel para achar regiões homogêneas (SPRING, 1998).
Os procedimentos de classificação por regiões (LILLESSND e KIEFER, 1994) ou
classificadores por regiões são processos que utilizam além de informação espectral
de cada pixel, a informação espacial que envolve a relação entre pixels e seus
vizinhos. A informação de borda é utilizada inicialmente para separar as regiões e as
propriedades espaciais e espectrais que irão unir áreas com mesma textura (SPRING,
1998).
Os algoritmos de classificação supervisionada mais conhecidos são: “Máxima
Verossimilhança”, “Paralelepípedo” e “Distância Mínima”. O algoritmo classificador
Máxima Verossimilhança, que trabalha com regiões, utiliza como amostras de
treinamento regiões geradas no processo de segmentação e selecionadas pelo
analista (MOREIRA, 2001).
2.6.2 Classificação não-supervisionada
A classificação não supervisionada não requer a definição prévia de
categorias pertencentes a imagem, sendo definida também como clustering
(MATHER, 1999). Nesse processo, o algoritmo classificador faz o reconhecimento das
classes presentes na imagem, sendo que cada grupo representa a distribuição de
probabilidade de uma classe (SPRING, 1998).
Os pixels com valores semelhantes determinam a união dos dados, levando
em consideração sua distribuição (NOVO, 1992). Em uma etapa seguinte os termos
para identificação dos grupos são inseridos em que este limiar estabelece quais as
concentrações de pixels devem ser tratadas como grupos distintos (RICHARDS,
1986).
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Os algoritimos clustering ou de agrupamento mais comuns são o “K-médias”
e o “Isodata” para classificações por pixel, e o “Isoseg” para classificação por regiões
com este último sendo um algoritmo de agrupamento de dados não-supervisionado,
aplicado sobre o conjunto de regiões definidas pela técnica de segmentação. Segundo
Moreira (2001), este é o algoritmo de classificação por regiões mais utilizado no
mapeamento de áreas com vegetação.
2.7

Acuracidade da classificação
De acordo com CAMPBELL (1996), qualquer tipo de classificação apresenta

erros que quando decorrentes de processamento automatizado, os erros são
resultantes de interações complexas entre as estruturas espaciais da própria
classificação. Cabe destacar que a mais simples das causas de erro está relacionada
ao errôneo assinalamento de categorias informacionais às categorias espectrais.
Após a classificação de uma imagem, deseja-se conhecer a confiabilidade
(qualidade) do mapa temático produzido. Uma avaliação pode ser feita através de
simples comparação visual com uma referência, ou de forma mais rigorosa, avaliando
amostras de determinadas regiões na imagem. Nesse sentindo, conforme Jesen
(1996), as unidades amostrais de uma classe específica podem ser pixels, grupos de
pixels ou polígonos.
O meio mais comum de expressar a acurácia de uma classificação temática
consiste na elaboração de uma matriz de erros ou também conhecida como matriz de
confusão e, ainda tabela de contingência. Esta matriz compara, classe a classe, o
relacionamento entre os dados de referência conhecidos (“verdade de campo”) e os
correspondentes resultados de uma classificação automática, expressando, desta
forma, a maioria das características sobre a performance da classificação
(LILLESAND e KIEFER, 1994).
Segundo Jensen (1996), é a maneira mais efetiva de expressar a
acuracidade, mostrando para cada classe os erros de inclusão e omissão. A matriz de
erros é uma matriz quadrada, de dimensão c x c, onde c é o número de classes. Nas
colunas está representado o número de pontos, segundo a verdade de campo,
amostrado para cada classe. Nas linhas está o número de pontos encontrado para
cada classe segundo a classificação automática. Dessa forma, a diagonal principal da
matriz conterá o número de pixels classificados corretamente para cada categoria
(ROSOT, 2001).
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Através da matriz de erros é possível também utilizar a técnica de análise
multivariada para determinar a concordância do mapeamento com a verdade de
campo. Neste sentido, o coeficiente kappa (K), vem sendo o mais usado para
determinar a acurácia da classificação (MOREIRA, 2001).
Tal coeficiente compara o relacionamento entre dados de referência
(“verdades de campo”) e os dados alcançados pela classificação (OLIVEIRA, 1999).
De acordo com Moreira (2001), esse método apresenta vantagem por incluir todos os
elementos da matriz de erros e não somente os da diagonal principal, como no caso
da exatidão global.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1

Área de estudo
A área de estudo é composta por três locais distintos dentro do Cerrado

Tocantinense, à oeste se localiza a área 1, a qual pertence a órbita/ponto 223/67; ao
centro a área 2 na órbita/ponto 222/68 e; ao leste a área 3, na órbita/ponto 221/68
(Figura 1). Estes locais foram escolhidos para gerar uma comparação em relação a
ocorrência do fogo e desempenho dos métodos testados, baseando-se nas diferentes
características da vegetação presente em cada local.

Figura 1. Localização da área de estudo
A área 1 está entre as coordenadas 10º 44’ 0” – 9º 01’ 30” S; 50º 10’ 00” – 48º
07’ 00” W, e nela estão inseridos os municípios de Chapada da Areia, Marianópolis,
Monte Santo e Pium, com extensão total de 1.554.453 ha. A temperatura média anual
é de 26 ºC e a precipitação média anual é de 2.000 mm, com o clima da região
segundo a classificação de Thornthwaite caracterizado como clima úmido subúmido
com moderada deficiência hídrica no inverno (C2wA´a´´). Os plintossolos são
predominantes nessa área e quanto à vegetação, esta é formada em sua maioria por
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formações savânicas, cerrado sentido restrito, contendo também formações florestais
(mata de galeria, floresta estacional semidecidual). Por fim, a área também possui
uma grande diversidade biológica e é de grande importância para a conservação pois
abrange parte da Área de proteção ambiental Ilha do Bananal, parte do Parque
Nacional do Araguaia (PNA) e o Parque Estadual do Cantão (PEC).
A área 2, está situada entre as coordenadas 12º 03’ 20” – 11º 02’ 00” S; 48º 48’
00” – 47º 26’ 00” W, abrangendo os municípios de Chapada da Natividade, Santa
Rosa e São Valério da Natividade os quais somam uma área de 546.923,67 ha. A
temperatura média anual do ar é de 25 ºC, com precipitação média de 1.500 mm,
clima conforme a classificação de Thornthwaite é classificado como clima úmido
subúmido com moderada deficiência hídrica no inverno (C2wA´a´´). Os solos são
constituídos de latossolos e plitossolos, predominando a vegetação de Formações
savânicas, pastagem natural e plantada.
A área 3 está localizada entre as coordenadas 10º 52’ 50” – 12º 23’ 50” S e 47º
37’ 20” – 46º 05’ 20” W, possui uma extensão de 1.267.913,78 ha, abrangendo os
municípios de Almas, Dianópolis, Novo Jardim, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Alegre
do Tocantins, Rio da Conceição e Taipas do Tocantins. Nesta local se encontra cerca
de 11 % da área da unidade de conservação Estação Ecológica Serra Geral do
Tocantins (ESCEC) e 35 % da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Mombuca,
além de abranger a área prioritária para implantação de unidade de conservação do
Vale do Rio Palmeiras. A precipitação média anual é de 1.600 mm, a temperatura
média do ar é de 26ºC e o clima é caracterizado como C2w2A´a`. Os solos
predominantes são: neossolos, argissolos, plintossolos e a vegetação encontrada é
formada quase na sua totalidade por formações savânicas que incluem: campo
rupestre, vereda, parque de cerrado e cerradão (SEPLAN, 2012).
3.2

Aquisição e pré-processamento de imagens
Para a execução do trabalho foram utilizadas duas imagens para cada área,

provenientes do sensor Operational Land Imager (OLI) a bordo do satélite Landsat-8,
com 30 metros de resolução espacial, adquiridas pela base de dados da USGS
(United State Geological Survey). As imagens referem-se a três locais distintos,
designados por órbita/ponto e descritos anteriormente: 223/67 com imagens nas datas
dos dias 17/06/2016 (pré-fogo) e 21/09/2016 (pós-fogo); 222/68, nos dias 11/08/2015
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(pré-fogo) e 14/10/2015 (pós-fogo) e; 221/68 nas datas 19/06/2016 (pré-fogo) e
07/09/2016 (pós-fogo).
Inicialmente foi feita a calibração radiométrica, onde foi feita a conversão dos
valores dos pixels da imagem em valores de radiância, com base nos parâmetros
encontrados em arquivo de metadados. Sequencialmente, foi realizada a correção
atmosférica utilizando o algoritmo FLAASH (Fast Line-of-sigh Atmospheric Analysis of
Spectral Hypercube), que utiliza o código de transferência radiativa MODTRAN,
conforme descrito na metodologia utilizada por Xaud e Epiphanio (2014). Essa
correção foi feita para minimizar os efeitos da atmosfera na imagem e colocar os
dados numa mesma escala, visto que estes efeitos afetam a radiância refletida
(SANCHES et al., 2011, SONG et al., 2001).
3.3

Processamento de imagens

3.3.1 Metodologia de referência
Para a obtenção de dados a partir desse método, utilizou-se a interpretação
visual de cicatrizes de queimadas. Esta interpretação é uma técnica tradicionalmente
utilizada na detecção de áreas queimadas, que embora se mostre um processo
demorado, é considerado relativamente simples e permite obter resultados confiáveis
(BASTARRIKA et al., 2011). Geralmente, os dados obtidos são utilizados para validar
e avaliar a precisão dos algoritmos de área queimada, conforme observado nos
trabalhos de Bastarrika et al. (2014), Fraser et al. (2000) e Melchiori et al. (2014).
Para delimitar as cicatrizes presentes na imagem pós-fogo de cada área de
estudo, foi utilizada a composição colorida: RGB, formada pelas bandas 7
(infravermelho de ondas curtas), 5 (infravermelho próximo) e 4 (vermelho),
respectivamente, com a qual foi possível distinguir as cicatrizes de queimadas de
alvos parecidos e realizar o mapeamento de todas essas cicatrizes contidas na
imagem. A escala utilizada para realizar a delimitação manual das cicatrizes foi de
1:50.000, correspondendo a uma área mínima de mapeamento igual a 0,02 km²,
conforme descrito em trabalho realizado por Rivera-Lombardi (2005). A partir das
delimitações foi criado um arquivo vetorial contendo todas as informações de área
queimada referente a imagem pós-fogo.
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3.3.2 Metodologia semiautomática
O processamento das imagens para obtenção da área queimada foi realizado
por meio da metodologia semiautomática, a qual foi dividida em três fases, detalhadas
nos próximos subitens como pode ser observada na figura 2.

Figura 2. Fluxograma das metodologias semiautomáticas avaliadas
1.1.1.1 Cálculo de índices espectrais
A primeira fase consistiu no cálculo de índices espectrais mais utilizados na
literatura para a discriminação de áreas queimadas, os quais foram divididos em dois
grupos de acordo com a combinação de bandas utilizadas e calculados de acordo
com sua equação. Na tabela 1 estão apresentados os índices que foram utilizados e
suas respectivas equações e referências, sendo que os índices BAIMmod e MIRBImod
foram modificados para a utilização nesse trabalho, alterando as equações originais
dos índices BAIM e MIRBI, respectivamente.
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Tabela 1. Índices espectrais utilizados, suas respectivas equações e referência
Índice

Equação

Referência

Nº

NIR − R
NIR + R

(ROUSE et al., 1973)

1

(QI et al., 1994)

2

(HUETE, 1988)

3

(PINTY;
VERSTRAETE, 1992)

4

(a) R + NIR
𝑵𝑫𝑽𝑰
𝑴𝑺𝑨𝑽𝑰
𝑺𝑨𝑽𝑰

𝑮𝑬𝑴𝑰

2 ∗ NIR + 1 − √2(NIR + 1)2 − 8 ∗ (NIR − R)
2
(1 + L) ∗ (NIR − R)
(NIR + R + L)
n(1 − 0,25n) − (R − 0,125)
(1 − R)
2
2(NIR − R2 ) + 1,5NIR + 0,5R
𝑛=
(𝑅 + 𝑁𝐼𝑅 + 0,5)

(b) NIR + SWIR2
(KEY; BENSON,
1999)

5

𝑩𝑨𝑰𝑴𝒎𝒐𝒅

NIR − SWIR2
NIR + SWIR2
(NIR − cNIR)2 + (SWIR2 − cSWIR2)²

(MARTÍN et al., 2006)

6

𝑴𝑰𝑹𝑩𝑰𝒎𝒐𝒅

(10 ∗ SWIR2) − (9,8 ∗ NIR) + 2

(TRIGG et al., 2001)

7

𝑵𝑩𝑹

Nota: R= vermelho; NIR= infravermelho próximo; SWIR2= infravermelho de ondas curta; L=0,5; cNIR=
0,05 e cSWIR2= 0,2

Os sete índices foram calculados para as imagens pré-fogo e pós-fogo e a partir
desses, foi obtida a imagem diferença para cada índice pela operação entre as duas
imagens: dNDVI, dMSAVI, dSAVI, dGEMI, dNBR, dBAIMmod e dMIRBImod, sendo
possível analisar as mudanças ocorridas no período analisado.
1.1.1.2 Composição colorida de índices
Na segunda etapa, foi realizada a confecção de composições coloridas (RGB),
feitas a partir das combinações entre os índices espectrais gerados. Essa composição
teve por objetivo realçar ás áreas atingidas pelo fogo e assim facilitar os processos
seguintes de segmentação e classificação, já que a partir desse método as cicatrizes
de áreas queimadas ocorridas num determinado período são destacadas de outras
feições que podem ter características semelhantes às das áreas queimadas. Por se
tratar de uma análise temporal, a composição colorida apresenta feições em função
da variação ocorrida no período considerado. Sendo assim, os alvos mais constantes
ao longo do tempo, como corpos d’água e áreas de solo exposto apresentam-se de
forma distinta às cicatrizes de queimadas, já que estas resultam de variações bruscas
na vegetação (CÂNDIDO, 2014).
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Foram feitas seis composições a partir dos índices gerados, portanto seis
métodos diferentes para obter a área queimada em cada área de estudo. A
combinação da composição foi feita com base no trabalho realizado por Cândido
(2014), que utilizou este tipo de composição (com índices) para realçar as áreas
atingidas pelo fogo. Neste trabalho citado, a composição colorida foi realizada
utilizando o índice NBRpós no canal R, dNBR no G e dNDVI no B, assim, com base
nessa combinação de índices e em testes realizados com os índices gerados durante
o processamento de imagens, padronizou-se a formação das composições, utilizando
o dNBR no canal (R) e NBRpós (G). No canal (B), foi utilizada a imagem diferença
entre pré e pós-fogo de cada índice.
Tabela 2. Identificação do método e sua respectiva composição
Método

Composição de índices RBG

M1
M2
M3
M4
M5
M6

(R) dNBR (G) NBRpós (B) dNDVI
(R) dNBR (G) NBRpós (B) dMSAVI
(R) dNBR (G) NBRpós (B) dSAVI
(R) dNBR (G) NBRpós (B) dGEMI
(R) dNBR (G) NBRpós (B) dBAIMmod
(R) dNBR (G) NBRpós (B) dMIRBImod

1.1.1.3 Segmentação e classificação de imagem
Na terceira etapa realizou-se a segmentação da composição feita com os
índices e posteriormente a classificação da imagem segmentada. Foi utilizado o
algoritmo de segmentação mean shift, o qual realiza o agrupamento por regiões
levando em consideração o valor médio dos pixels (CHENG, 1995), com o
estabelecimento de limiares de entrada (18, 4, 10) para agrupamento e segmentação
da imagem.
A imagem segmentada passou por uma fase de treinamento, onde foram feitas
amostras das classes presentes na imagem e de interesse, sendo que nesse trabalho
foram utilizadas três classes: (1) queimado, (2) não queimado e (3) vegetação. A
classificação supervisionada foi realizada através da interação das classes
amostradas com o algoritmo Máxima Verossimilhança (Classification Maximum
Likehood) que classificou a imagem em três classes distintas, conforme as classes de
treinamento amostradas, sendo então possível extrair a classe de interesse, que
foram as áreas queimadas a qual posteriormente foi convertida em arquivo vetorial de
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polígono para extração das informações de interesse (área queimada). Por fim, foi
realizada a intersecção dos polígonos obtidos pela segmentação com os polígonos
gerados manualmente (metodologia de referência).
3.4

Análise de acurácia
Para estimar a acurácia dos métodos, foi calculado o índice Kappa que é

utilizado para avaliar a proximidade entre a referência e os demais métodos testados
(CARVALHO, 2015). Este foi obtido através de uma matriz de confusão gerada pela
comparação dos dados de referência que foram determinados como “verdade de
campo” em relação aos dados gerados pela classificação supervisionada. Essa matriz
foi feita a partir da alocação de pontos de forma sistemática na área de estudo, que
posteriormente foram classificados como coincidindo ou não com os polígonos
atingidos pelo fogo que cada método detectou, sendo atribuído 0 para área não
queimada e 1 para área queimada. Na tabela 2 observa-se os intervalos do índice
Kappa que foram utilizados para comparar a qualidade dos métodos.
Tabela 3. Valores do índice Kappa para a classificação de qualidade segundo
Landis e Koch (1977).

3.5

Valor

Qualidade de classificação

<0
0 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 – 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,0

Péssima
Ruim
Razoável
Boa
Muito boa
Excelente

Caracterização das áreas queimadas por classe de tamanho
Para caracterizar de forma quantitativa, as cicatrizes de queimadas obtidas

pela metodologia referência e pela metodologia automática foram separadas por
classe de tamanho, o que possibilita identificar possíveis padrões que possam explicar
os resultados. Vários trabalhos abordam as classes de tamanho das áreas
queimadas, como os realizados por Lima e Soares (2002), Medeiros e Fiedler (2003),
porém essas classes são adequadas de acordo com a realidade de cada área de
estudo. Neste trabalho, adotou-se um intervalo de classes considerando o tamanho
nominal do pixel dos sensores, normalmente utilizados em trabalhos sobre
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monitoramento orbital de queimadas (Pereira et al., 2012), sendo então definidas
quatro classes de tamanho (Tabela 4).
Tabela 4. Classes de tamanho das queimadas.

3.6

Classes

Área (ha)

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV

< 25 ha
25 a 100 ha
100,01 a 1.600 ha
> 1.600 ha

Obtenção dos valores de reflectância
Para analisar o comportamento espectral das áreas queimadas foram

extraídos os valores de média e desvio padrão da reflectância dos polígonos de área
queimada em relação às bandas utilizadas na composição dos índices, banda 4
(vermelho), banda 5 (infravermelho próximo) e banda 7 (infravermelho de ondas
curtas).
3.7

Área queimada por classe de cobertura do solo
Foi feita a intersecção das cicatrizes de áreas queimadas obtidas pela

metodologia referência com os dados vetoriais de classe de cobertura e uso do solo,
obtidos na base de dados da Dinâmica do Uso e Cobertura da Terra do estado do
Tocantins para o ano de 2015, sendo esses disponibilizados pela Secretaria do
Planejamento do Tocantins (SEPLAN-TO). Foi realizada a atualização da base de
dados do ano de 2007 para 2015, utilizando a interpretação visual em imagem do
sensor OLI a bordo do satélite Landsat-8. Nesse processo de atualização, foram
identificadas as mudanças presentes na cobertura e uso do solo em 2015 e então feita
a modificação dos polígonos que continham as informações do ano de 2007.
Foram consideradas as seguintes classes para o melhor entendimento a
respeito das classes atingidas pelo fogo: Áreas antrópicas agrícolas (AAA); Áreas
antrópicas não agrícolas (ANA); Cerrado sentido restrito (Csr); Corpos d’água
continental (CodC); Formações campestres (FC); Formações florestais de cerrado
(FFC); Formações florestais (FF) e Praia e duna (PD), segundo agrupamento
apresentado por Seplan (2012). Com a base de dados atualizada foi então calculada
a área queimada para cada classe de cobertura e uso do solo em cada área de estudo.
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3.8

Erros de omissão e comissão por classe de cobertura e uso do solo
Os

erros

apresentados

pelas

metodologias

semiautomáticas

foram

distribuídos de acordo com a sua ocorrência em cada classe de cobertura e uso do
solo. Este resultado foi obtido através da intersecção entre as cicatrizes da referência,
do método semiautomático e da classe de cobertura e uso do solo foi possível
identificar em quais classes ocorreram os erros.
Com relação aos erros de omissão e comissão, o primeiro se refere as áreas
onde a metodologia referência identificou uma cicatriz de queimada, mas que as
demais metodologias omitiram, enquanto que a comissão se refere as áreas que
foram identificadas pelas metodologias em teste e que não correspondem a uma
cicatriz na metodologia referência (MELCHIORI et al., 2014).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a área 1, os resultados encontrados na tabela 5 mostram que a área
queimada identificada pela metodologia referência foi de 205.751,95 ha, enquanto que
os métodos semiautomáticos identificaram de 174.586,77 a 259.078,02 ha, obtidos
pelos métodos M6 (dNBR, NBRpós, dMIRBImod) e M2 (dNBR, NBRpós, dMSAVI)
respectivamente. Esses métodos apresentaram também a menor e maior
porcentagem de acerto em relação aos dados de referência, variando de 65,83 a 83,01
%.
Os erros de omissão variaram de 16,99 % no M2 (dNBR, NBRpós, dMSAVI)
a 34,17 % no M6 (dNBR, NBRpós, dMIRBImod), já os erros de comissão foram de 14,61
a 34,08 %, nos métodos M5 (dNBR, NBRpós, dBAIMmod) e M2 (dNBR, NBRpós,
dMSAVI) respectivamente. O valor Kappa, o qual avalia a qualidade do método em
identificar as áreas queimadas, variou de 0,65 (M2) a 0,78 (M3 e M4), sendo
considerada muito boa.
Tabela 5. Área queimada, em hectares, identificada por cada método, área de
intersecção entre o método e a referência (manual), erros de omissão e
comissão e índice Kappa para a área 1.
Método
Referência
M1
M2
M3
M4
M5
M6

AQ (ha)
205.751,95
202.944,47
259.078,02
178.636,83
193.889,31
196.957,67
174.586,77

% acerto
76,92
83,01
74,14
75,80
77,15
65,83

OM (%)
23,08
16,99
25,86
24,20
22,85
34,17

CO (%)
22,02
34,08
14,61
19,57
19,40
22,42

Kappa
0,70
0,65
0,78
0,78
0,72
0,72

Nota: M1: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dNDVI; M2: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMSAVI; M3: (R) dNBR
(G) NBRpós (B) dSAVI; M4: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dGEMI; M5: (R) dNBR (G) NBRpós (B)
dBAIMmod; M6: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMIRBImod; AQ (ha): área queimada identificada por cada
método; Acerto (%): porcentagem de área congruente entre os métodos testados e a metodologia de
referência; CO (%): erros de comissão; OM (%): erros de omissão e Kappa: índice Kappa.

A tabela 6 mostra os resultados para a área 2, nos quais pode ser observado
que a metodologia de referência quantificou 46.671,91 ha de área queimada, sendo
utilizado na validação e comparação com os métodos testados. A área queimada
identificada pelos métodos semiautomáticos variou de 45.922,20 a 71.232,29 ha, os
quais foram obtidos pelos métodos M2 (dNBR, NBRpós, dMSAVI) e M1 (dNBR,
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NBRpós, dNDVI) respectivamente, sendo dois métodos que utilizaram as bandas do
vermelho e do infravermelho próximo.
Em relação a porcentagem de acerto dos métodos avaliados, obtida pela
interseção do método testado e da referência, houve um acerto de 62,88 a 76,28%
registrado pelos métodos M4 (dNBR, NBRpós, dGEMI) e M3 (dNBR, NBRpós, dSAVI)
respectivamente. Esse resultado de intersecção mostra a capacidade dos métodos
em delimitar corretamente as cicatrizes de queimadas.
Os erros de omissão variaram de 23,72 a 37,12%, identificados nos métodos 3
(dNBR, NBRpós, dSAVI) e 4 (dNBR, NBRpós, dGEMI), em que o método 3 apresentou
maior porcentagem de acerto e menor erro de omissão e o método 4, menor área de
acerto e maior omissão. Já os erros de comissão variaram de 26,60 a 55,09%,
identificados nos métodos M2 (dNBR, NBRpós, dMSAVI) e M1 (dNBR, NBRpós,
dNDVI), respectivamente.
O valor Kappa, calculado para medir a acurácia dos mesmos, variou de 0,61 a
0,87, obtido pelos métodos M4 (dNBR, NBRpós, dGEMI) e M6 (dNBR, NBRpós,
dMIRBImod), respectivamente.
Tabela 6.

Área queimada, em hectares, identificada por cada método, área de
intersecção entre o método e a referência (manual), erros de omissão e
comissão e índice Kappa para a área 2.

Método

AQ (ha)

% acerto

OM (%)

CO (%)

Kappa

Referência

46.671,91

-

-

-

-

M1

71.232,29

68,5

31,46

55,09

0,70

M2

45.922,20

72,2

27,78

26,60

0,79

M3

55.714,74

76,3

23,72

36,10

0,81

M4

50.722,99

62,9

37,12

42,14

0,61

M5

49.521,24

73,2

26,80

31,01

0,71

M6

46.164,85

72,4

27,62

26,83

0,87

Nota: M1: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dNDVI; M2: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMSAVI; M3: (R) dNBR
(G) NBRpós (B) dSAVI; M4: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dGEMI; M5: (R) dNBR (G) NBRpós (B)
dBAIMmod; M6: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMIRBImod; AQ (ha): área queimada identificada por cada
método; Acerto (%): porcentagem de área congruente entre os métodos testados e a metodologia de
referência; AQ (ha): área queimada identificada por cada método; Acerto (%): porcentagem de área
congruente entre os métodos testados e a metodologia de referência; CO (%): erros de comissão; OM
(%): erros de omissão e Kappa: índice Kappa.

Para a área 3, como observado na tabela 7, a metodologia de referência
quantificou 128.351,50 ha de área queimada. Enquanto que, a área queimada
identificada pelos métodos semiautomáticos variou de 151.468,06 a 179.232,27 ha,
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os quais foram obtidos pelos métodos M2 (dNBR, NBRpós, dMSAVI) e M3 (dNBR,
NBRpós, dSAVI) respectivamente, em que os dois métodos utilizaram as bandas do
vermelho e do infravermelho próximo. Em relação à porcentagem de acerto dos
métodos avaliados, obtida pela intersecção dos mesmos com a referência, houve um
acerto de 85,54 a 92,46 %, registrado pelos métodos M5 (dNBR, NBRpós, dBAIMmod)
e M3 (dNBR, NBRpós, dSAVI), respectivamente.
Os erros de omissão variaram de 7,54 a 14,46 %, identificados nos métodos
M3 (dNBR, NBRpós, dSAVI) e M1 (dNBR, NBRpós, dBAIMmod) respectivamente,
enquanto que os erros de comissão variaram de 22,17 a 33,79 %, identificados pelos
métodos M2 (dNBR, NBRpós, dMSAVI) e M3 (dNBR, NBRpós, dSAVI). Em relação à
porcentagem de acerto, o método 3 além de apresentar maior valor de acerto,
apresentou menor erro de comissão.
O valor Kappa foi calculado para cada método, visando medir a acurácia dos
mesmos, em que foi possível observar variação entre 0,70 a 0,89, obtido pelos
métodos 5 (dNBR, NBRpós, dBAIMmod) e 6 (dNBR, NBRpós, dMIRBImod),
respectivamente, que são classificados como muito bom a excelente.
Tabela 7. Área queimada, em hectares, identificada por cada método, área de
intersecção entre o método e a referência (manual), erros de omissão e
comissão e índice Kappa para a área 3.
Método

AQ (ha)

% acerto

OM (%)

CO (%)

Kappa

Referência

128.351,50

-

-

-

-

M1

162.859,98

90,60

9,40

28,60

0,86

M2

151.468,06

91,85

8,15

22,17

0,88

M3

179.232,27

92,46

7,54

33,79

0,85

M4

159.275,99

90,30

9,70

27,23

0,85

M5

165.334,79

85,54

14,46

33,59

0,70

M6

154.588,63

92,41

7,59

23,27

0,89

Nota: M1: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dNDVI; M2: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMSAVI; M3: (R) dNBR
(G) NBRpós (B) dSAVI; M4: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dGEMI; M5: (R) dNBR (G) NBRpós (B)
dBAIMmod; M6: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMIRBImod; AQ (ha): área queimada identificada por cada
método; Acerto (%): porcentagem de área congruente entre os métodos testados e a metodologia de
referência; CO (%): erros de comissão; OM (%): erros de omissão e Kappa: índice Kappa.

Vários trabalhos utilizando índices espectrais para discriminação de áreas
queimadas (e.g. VAN WAGTENDONK et al., 2004; KEY e BENSON, 2006; MILLER
et al., 2009), constataram que o dNBR e NBR se sobressaem em relação aos outros
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índices devido em sua essência trabalhar com as bandas do infravermelho próximo e
o infravermelho de ondas curtas.
A utilização de índices espectrais na identificação de áreas queimadas nessas
regiões de Cerrado se mostrou eficiente, favorecendo o destaque das mesmas para
posterior identificação, e apesar de possuir uma vegetação mais aberta, a saturação
espectral não foi um fator limitante, o que permitiu reconhecer pequenas diferenças
na quantidade relativa de biomassa verde (SCANLON et al., 2002; TODD et al., 1998).
Nesse trabalho não houve grande diferença entre os métodos, apresentandose bem semelhantes na identificação de áreas queimadas, quanto a porcentagem de
acerto e valor Kappa. No entanto, o método M2 se destacou para a área 1, com
83,01% de acerto e 0,65 de valor Kappa, o método M3, apresentou melhor
desempenho na área 2, com 73,3% de acerto de 0,81 de valor Kappa e o método M6,
com 92,46 % e valor Kappa de 0,85. Em geral quanto a porcentagem de acerto, essa
foi bastante satisfatória e quanto à qualidade da classificação indicada pelo valor
Kappa, foi considerada de muito boa a excelente segundo Landis e Koch (1977).
O método M6 que na sua composição leva a diferença do índice MIRBImod, foi
proposto por Trigg e Flasse (2001) e adaptado para este trabalho, já havia se
mostrado capaz de reduzir a confusão entre áreas queimadas e vegetação em
trabalho realizado por Stroppiana et al. (2009). Com relação ao método M2, o qual
utilizou o dSAVI, seu resultado é ligado ao fato de que esse índice inclui um fator de
ajuste que está relacionado à direção da linha do solo, ou seja, a linha de regressão
da reflectância do solo na relação banda 4 (R) e banda 5 (NIR) (BARET e GUYOT,
1991; QI et al., 1994; RONDEAUX et al., 1996). Em trabalho recente, Veraverbeke et
al. (2012) constatou que o SAVI superou o NDVI em ambientes com um único tipo de
vegetação, tornando-se claro que ele tenta minimizar a variabilidade de fundo.
Um outro fator que contribuiu para a semelhança entre os métodos e seu bom
desempenho é o fato de ter utilizado para todos os métodos os índices dNBR e NBR,
os quais em vários trabalhos utilizando índices espectrais para discriminação de áreas
queimadas constataram estes se sobressaem em relação aos outros índices devido
trabalhar com as bandas do infravermelho próximo e o infravermelho de ondas curtas
(MILLER e THODE, 2007; VERAVERBEKE et al., 2012).
Na figura 3 é apresentada espacialmente a distribuição das áreas queimadas
nas regiões estudadas, obtidas pela metodologia referência.
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Figura 3. Mapa da distribuição espacial das áreas queimadas em cada área de estudo obtidas pela metodologia referência.
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4.1

Distribuição dos polígonos de áreas queimadas por classe de tamanho
As cicatrizes foram divididas em classes de tamanho, como pode ser observado

nas tabelas 8, 9 e 10, para permitir a avaliação da influência do tamanho das áreas
queimadas na detecção utilizando índices espectrais, em razão da resolução espacial
dos sensores utilizados e/ou pela baixa energia emitida nestes eventos.
Observa-se na tabela 8, que há maior frequência de polígonos na classe I, em
áreas menores que 25 ha, que representam 80 % dos polígonos identificados pela
referência, em média 92% entre os métodos M1 a M5 e 55 % para o método M6.
Mesmo o maior número de polígonos se concentrando na área 1, estes representam
em média 3% da área mapeada. A medida que aumenta a área dos polígonos, diminui
o número de polígonos, nas classes II e III se encontram 4 e 13 % da área queimada
respectivamente. E na classe IV (>1.600 ha), se encontram de 72 a 85,84 % da área
queimada.
Tabela 8. Número de polígonos e área correspondente distribuídos por classes de
tamanho para a área 1.
Classe de tamanho
Método

(I) < 25 ha
nº polig.

(II) 25 a 100 ha

(III) 100,01 a 1.600 ha

(IV) > 1.600 ha

área (ha) nº polig. área (ha) nº polig.

área (ha)

nº polig.

área (ha)

Referência

806

5.630,88

138

7.040,43

56

15.697,87

11

172.006,38

M1

2.806

4.492,62

115

6.255,28

91

21.763,24

14

170.433,33

M2

4.163

7.846,09

189

9.724,87

107

29.860,68

17

211.646,38

M3

2.818

5.240,06

136

7.095,27

82

23.809,47

12

142.492,03

M4

3.413

6.580,17

131

6.709,07

87

28.217,55

13

152.382,52

M5

2.551

4.704,76

130

6.683,42

97

27.156,89

13

158.412,6

M6
370
6.737,71
180
9.201,62
106
32.816,13
14
125.831,31
Nota: M1: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dNDVI; M2: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMSAVI; M3: (R) dNBR
(G) NBRpós (B) dSAVI; M4: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dGEMI; M5: (R) dNBR (G) NBRpós (B)
dBAIMmod; M6: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMIRBImod.

O maior número de polígonos se concentrou na classe I (menor que 25 ha),
que representam em média cerca de 90 % do total de polígonos obtidos, no entanto,
para esta mesma classe, o método referência identificou aproximadamente 77 % dos
polígonos dentro dessa classe. Dessa forma, houve superestimação de polígonos nas
áreas menores que 25 ha, contabilizando então em média 79 % de polígonos
marcados a mais que pertencem a classe I.

34

Nas demais classes de tamanho, o número de polígonos diminuiu de acordo
com o aumento da área, em que para as classes II, III e IV a média de número de
polígonos foi de 14,0%, 8,0% e 0,3% para os polígonos de referência e de 6,0 %, 3,0
% e 1,0 % respectivamente, para os métodos avaliados. Em relação a área queimada,
tanto para a referência quanto para os demais métodos, cerca de 40 % desta se
encontra dentro da classe III (entre 100,00 e 1600 ha), seguido da classe IV, onde se
encontram em média 34 % da área queimada.
Observa-se que a medida que diminuiu o número de polígonos há um
aumento na área queimada. O número de polígonos e a distribuição da área queimada
entre as classes são semelhantes em todos os métodos, tendo também uma grande
semelhança em proporção com os dados de referência.
Tabela 9. Número de polígonos e área correspondente distribuídos por classes de
tamanho para a área 2.
Classe de tamanho
Método

(I) < 25 ha
nº polig

(II) 25 a 100 ha

(III) 100,01 a 1.600 ha

(IV) > 1.600 ha

área (ha) nº polig

área (ha)

nº polig

área (ha)

nº polig

área (ha)

Referência

536

3.657,91

98

4.676,12

57

19.038,95

2

19.273,92

M1

4.697

12.367,7

184

8.551,35

86

27.266,2

2

23.047,03

M2

2.256

5.606,31

93

4 601,09

66

20.610,39

1

15.104,41

M3

3.125

7.170,2

134

6.735,22

80

25.446,21

3

16.354,12

M4

2.186

4.045,54

108

5.349,04

66

22.409,06

4

18.919,35

M5

2.252

5.628,77

114

6.038,85

73

20.322,27

3

17.536,82

M6
2.253
5.274,96
100
5.092,32
65
19.116,95
1
16.680,62
Nota: M1: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dNDVI; M2: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMSAVI; M3: (R) dNBR
(G) NBRpós (B) dSAVI; M4: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dGEMI; M5: (R) dNBR (G) NBRpós (B)
dBAIMmod; M6: (R) dNBR (G) NBRpós (B) dMIRBImod.

Para todos os métodos testados, o maior número de polígonos se concentrou
na classe I (menor que 25 ha) que representaram cerca de 90% do total de polígonos
identificados, enquanto que nos dados de referência, os polígonos da mesma classe
representaram em torno de 60 % do total. Dessa forma, foi possível observar
superestimação em número de polígonos nas áreas menores que 25 ha, porém
quando compara-se a área correspondente ao número de polígonos da classe I, ela
representa em média apenas 3 % do total da área identificada tanto para os métodos
quanto para a referência.
Nas demais classes de tamanho (II, III e IV), o número de polígonos diminuiu
de acordo com o aumento da área, sendo que a média de número de polígonos para
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estas classes foi de 20 %, 18 % e 1 % para os polígonos de referência e para os
métodos foi de aproximadamente 4 %, 4 % e 1 % respectivamente. Em relação a área
queimada, cerca de 25% da área obtida pelos métodos testados e 54 % para a
referência se encontram na classe III (entre 100,00 e 1.600 ha). Na classe IV, os
valores foram de 36 % da área pelo método de referência e 68% em média para os
métodos testados.
Tabela 10. Número de polígonos e área correspondente distribuídos por classes de
tamanho para a área 3.
Classe de tamanho
Método

(I) < 25 ha

(II) 25 a 100 ha

nº polig área (ha) nº polig área (ha)

(III) 100,01 a 1.600 ha

(IV) > 1.600 ha

nº polig

área (ha)

nº polig

área (ha)

Referência

560

4129,49

179

8530,33

167

65892,57

10

43790,19

M1

2460

5036,14

126

6388,08

105

40717,81

17

110717,96

M2

2351

3667,06

89

4535,22

80

35444,33

15

107821,45

M3

3705

6713,15

148

6915,44

116

43959,25

18

121644,43

M4

2520

4349,59

101

5093,95

99

39091,05

17

110741,39

M5

3222

5656,14

164

8264,79

125

48617,75

13

102796,11

M6
1878
3729,23
106
5995,99
85
38685,99
14
106727,42
Nota: M1: (R) dNBR (G) NBRpos (B) dNDVI; M2: (R) dNBR (G) NBRpos (B) dMSAVI; M3: (R) dNBR
(G) NBRpos (B) dSAVI; M4: (R) dNBR (G) NBRpos (B) dGEMI; M5: (R) dNBR (G) NBRpos (B)
dBAIMmod; M6: (R) dNBR (G) NBRpos (B) dMIRBImod

Segundo Soeres e Santos (2002), a distribuição das queimadas por classe de
tamanho mostra a eficiência do combate aos incêndios, quanto maior a porcentagem
de incêndios na classe de tamanho I maior a eficiência do controle. Assim como em
Pereira (2009) e Gontijo (2011), este trabalho comprova que apesar de baixa
frequência das queimadas de maior dimensão, estas são responsáveis por grande
parte da área queimada total. No caso deste estudo, para os três locais cerca de 50 a
80% das áreas queimadas são maiores que 1.600 ha.
Dessa forma, é necessário investigar as causas dos grandes incêndios e
trabalhar na prevenção dos mesmos. Estes resultados mostram a importância de
direcionar esforços para concentrar as queimadas nas classes de menores tamanhos,
diminuindo a área total queimada, e por consequência reduzindo os malefícios que
elas representam ao meio ambiente, quando se tornam frequentes e recorrentes.
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4.2

Reflectância das cicatrizes de queimadas
Para tentar compreender o comportamento espectral das áreas queimadas é

necessário analisar os valores de reflectância das bandas espectrais antes (pré-fogo)
e após as queimadas (pós-fogo) a fim de identificar em quais bandas há maior
sensibilidade na resposta espectral das áreas atingidas pelo fogo. Os diferentes locais
estudados permitiram observar a influência da cobertura vegetal na variabilidade das
características espectrais das áreas queimadas.
O cálculo dos índices espectrais é realizado com base nos valores de
reflectância das bandas dos sensores orbitais, nesse sentido as características da
vegetação influenciam de forma direta nas variações temporais desses valores. Os
pigmentos presentes nas folhas são responsáveis pelas mudanças no espectro do
visível, pois a clorofila absorve a energia solar na região do azul e do vermelho e assim
a cor verde é refletida com intensidade (PONZONI et al. 2012).
Geralmente, as áreas queimadas apresentam valores menores no espetro do
visível e esses valores vão aumentando de acordo com o deslocamento para os
comprimentos de ondas maiores, com esse aumento devido a características físicoquímica da vegetação queimada e a contribuição do solo (PEREIRA et al., 2007).
Dentro do observado na literatura, espera-se que o comportamento espectral
das áreas queimadas seja explicado pela diminuição dos valores de reflectância no
canal do NIR (infravermelho próximo) (PEREIRA, 1999; LIBONATI et al., 2010). No
entanto, as condições de vento e chuva aliados a baixa densidade da biomassa
queimada e solos arenosos, acarretam em um rápido desaparecimento das cinzas o
que deixa o solo exposto e com valores altos de reflectância no NIR (PEREIRA et al.,
2016). Na figura 4 estão apresentados os valores de reflectâncias dos polígonos de
queimada nas bandas do vermelho, infravermelho próximo e infravermelho de ondas
curtas, para antes e depois do fogo nas três áreas estudadas.
Os valores na banda 4 para a área 1 foram de 0,025 antes do fogo e 0,059
após e fogo; para a área 2 foi de 0,060 antes do fogo e 0,070 após o fogo e; para a
área 3 foram de 0,055 antes do fogo e 0,100 após o fogo (figura 4. a). Na banda 5 os
valores para a área 1 variaram de 0,255 antes do fogo a 0,200 após o fogo; para a
área 2 variaram de 0,240 antes do fogo a 0,190 depois do fogo (figura 4. b). E na
banda 7 os valores foram de 0,028 antes do fogo e 0,060 depois do fogo para a área
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1; de 0,040 antes do fogo e 0,062 depois do fogo para a área 2 e de 0,035 antes do
fogo e 0,070 depois do fogo para a área 3 (figura 4. c).

Figura 4. Reflectância dos polígonos de área queimada para antes e depois do fogo
nos canais espectrais do vermelho, infravermelho próximo e infravermelho
de ondas curtas, para as três áreas estudadas: a) Reflectância dos polígonos
de área queimada na região do vermelho (banda 4) para cada área de
estudo; b) Reflectância dos polígonos de queimadas no infravermelho
próximo (banda 5) para cada área de estudo e c) Reflectância dos polígonos
de queimadas no infravermelho de ondas curta (banda 7) para cada área de
estudo.
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Neste trabalho, os valores de reflectância na região do vermelho (banda 4)
apresentaram um acréscimo após o fogo, sendo confirmado por França (2004) que
afirmou que no Cerrado, onde os incêndios ocorrem, em grande parte no período
seco, a vegetação apresenta valores de reflectância superior aos normais na faixa do
visível devido ao início da senescência foliar.
Quanto a região do infravermelho próximo (NIR), os valores tendem a diminuir
após a ocorrência de uma queimada, em que essa região apresenta uma baixa
absorção de energia solar pelas folhas e por consequência uma alta reflectância
(PONZONI et al., 2012). O trabalho de França (2004) constatou um decréscimo desse
valor após o evento de queimada no NIR em diferentes tipos de vegetação (FRANÇA,
2004), porém alguns resultados diferentes foram encontrados em trabalhos realizados
por Pereira et al. (2016); Silva et al., (2005), onde constataram um aumento no valor
de reflectância nesse canal, em região de savana.
Esse aumento pode ser explicado pela presença de solos secos e de cores
esbranquiçadas (neossolos), material combustível fino, dispersão das cinzas e
regeneração da vegetação (PEREIRA, 2017). No presente trabalho observou-se um
decréscimo dos valores de reflectância na banda 5 (infravermelho próximo) nas áreas
1 e 2 e na área 3 o resultado se mostrou semelhante ao de Pereira et al. (2016) o qual
constatou uma baixa variação nos valores de NIR para a região do Jalapão.
No comprimento de ondas do infravermelho de ondas curtas (SWIR), a
reflectância é caracterizada pela presença de água na folha, dessa forma a perda de
água contida nos tecidos das plantas determina o aumento da reflectância nesse canal
após uma queimada (FRANÇA, 2004). Neste trabalho a banda 7 (infravermelho de
ondas curtas) apresentou um acréscimo no valor de reflectância, corroborando com
trabalho realizado por Pereira et al., (2016), onde foram identificadas pequenas
mudanças desses valores, com um sutil acréscimo após a ocorrência de uma
queimada. Vale ressaltar ainda sobre o espectro do SWIR que foi descrito por Koutsias
et al. (2010), de que esse comprimento de onda não segue um padrão espectral único,
sendo que o sinal espectral depende, sobretudo, do tipo de vegetação queimada.
4.3

Caracterização da área queimada por classe de cobertura e uso do solo
A tabela 11 mostra as classes de uso do solo e sua respectiva extensão dentro

de cada área de estudo.
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Tabela 11. Classes de cobertura e uso do solo em cada área de estudo.
Classes de Cobertura e Uso do Solo
Áreas antrópicas agrícolas (AAA)

A1 (223/67)

A2 (222/68)

A3 (221/68)

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

501.560,72

32,27

185.760,02

33,96

199.029,92

15,70

Áreas antrópicas não agrícolas (ANA)

37.754,34

2,43

6.722,11

1,23

2.268,75

0,18

Cerrado Sentido Restrito (Csr)

561.954,80

36,15

205.272,84

37,53

378.623,58

29,86

Corpos D'Água Continental (CodC)

26.280,05

1,69

3.182,12

0,58

4.152,83

0,33

Formações campestres (FC)

29.691,04

1,91

68.141,72

12,46

526.867,38

41,55

Formações Florestais de Cerrado (FFC)

169.166,89

10,88

64.968,05

11,88

146.736,56

11,57

Formações Florestais (FF)

223.362,20

14,37

12.815,91

2,34

9.998,70

0,79

4.683,60

0,30

60,91

0,01

236,06

0,02

1.554.453,65

100

546.923,67

100

1.267.913,78

100

Praia e Duna (PD)
TOTAL

Na área 1, predomina o Cerrado sentido restrito e as Áreas antrópicas
agrícolas (Agropecuária e Capoeira), compondo cerca de 68 % dessa área. Essas
duas classes citadas também são predominantes na área 2, constituindo 71 % desse
local. Já a área 3 é formada em 41 % pelas Formações campestres (Campo e Campo
rupestre), seguido do Cerrado sentido restrito com 15,7 %.
As cicatrizes de área queimada obtidas pela metodologia referência foram
associadas às classes de cobertura e uso do solo, onde pode-se analisar as classes
mais atingidas pelo fogo. Na figura 5 é possível observar a porcentagem queimada
distribuída por classe.
a)

Figura 5. Área queimada por classe de cobertura e uso do solo: a) Área queimada
referência distribuída por classe de cobertura e uso do solo para área 1; b)
Área queimada distribuída por classe de cobertura e uso do solo para área
2; c) Área queimada distribuída por classe de cobertura e uso do solo para
área 3.
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As classes apresentaram extensão queimada proporcional à área que
ocupam (Figura 5), sendo a área 1, o Cerrado sentido restrito a classe mais atingida
pelo fogo, com cerca de 85 % das queimadas identificadas dentro dessa classe. Na
área 2, as classes mais atingidas pelo fogo foram: Cerrado sentido restrito (49 %),
Áreas antrópicas agrícolas (35 %), Formações campestres (8 %) e Formações
florestais de cerrado (6 %). Já na área 3, as classes que mais foram atingidas pelo
fogo foram as Formações campestres (47 %), Formações florestais de cerrado (17,5
%), Cerrado Sentido Restrito (7 %) e Áreas antrópicas agrícolas (4,7 %).
Segundo Coutinho (1984), os efeitos do fogo são maiores sobre a vegetação
arbórea do cerrado, uma vez que as cinzas com alto teor de nutrientes são absorvidas
pela estrutura herbácea, pois as raízes desse tipo de vegetação são mais superficiais.
As áreas de pastagens cultivadas são responsáveis por grandes incêndios e,
consequentemente, pelos maiores registros de recorrências no bioma Cerrado devido
a maior disponibilidade de material combustível fino com elevada inflamabilidade
durante a estação seca (ARAÚJO, 2015). Como visto na figura 5, que mostra os dados
da área 2, na classe de Áreas antrópicas agrícolas (AAA), que inclui áreas de cultivo,
foram identificadas grande área queimadas nessa classe (em torno de 35 %).
Em trabalhos de mapeamento de áreas queimadas no Cerrado realizados por
Santos, (2004); Soares e Santos (2002); Daldegan, (2012), foi constatado que as
classes mais atingidas pelo fogo nessa região foram as Formações Savânicas, que
incluem as fisionomias de Campo, Campo Rupestre, Cerrado Sentido Restrito em
função de serem compostas em grande parte por espécies gramíneas e arbustivas,
que são os combustíveis mais consumidos pelo fogo no Cerrado. Em trabalho de
Araújo, (2015), realizado em 2002 no Cerrado brasileiro, também foram encontrados
resultados semelhantes, com 47 % de áreas queimadas no Cerrado Sentido Restrito
e 41 % nas Formações Florestais.
4.4

Erros de comissão e omissão por classe de cobertura e uso do solo
Além de obter a área queimada dentro das classes de cobertura e uso do solo,

foi possível analisar também a distribuição dos erros em relação às classes, que
possibilita entender em quais classes o método subestimou (omissão) e superestimou
(comissão), decorrente de uma eventual confusão de espectro.
Na tabela 12 observa-se esses erros para cada método, distribuídos por
classe de cobertura e uso do solo dentro da área 1. Os erros de comissão foram
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maiores no Cerrado Sentido Restrito (de 35,34 a 58,71 %), seguido das Áreas
antrópicas agrícolas (46,91 a 27,84 %) e os maiores erros de omissão forma
encontrados no Cerrado Sentido Restrito (de 69,24 a 80,37 %), seguido das
Formações Florestais (9,33 a 17,91 %).
Tabela 12. Erros de comissão e omissão de cada método distribuído de acordo com
as classes de uso do solo para área 1.
Métodos
Classes
AAA

M1

M2

M3

M4

M5

M6

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

30,56

4,73

27,84

4,77

43,50

4,90

46,53

5,21

41,91

5,61

46,91

4,65

ANA

3,80

3,51

2,95

3,35

5,17

5,12

3,53

4,65

5,36

2,69

3,12

3,10

Csr

55,08

71,46

58,71

69,24

38,40

70,90

35,34

74,07

42,01

74,72

37,63

80,37

CodC

0,52

1,70

1,04

2,25

0,49

1,56

1,34

1,60

0,53

1,73

0,89

1,19

FC

1,37

0,14

0,99

0,21

2,41

0,12

2,82

0,16

1,32

0,18

2,16

0,09

FFC

3,00

2,02

2,69

2,11

4,69

1,48

4,90

1,47

3,24

1,71

3,99

1,19

FF

5,58

16,31

5,48

17,91

5,28

15,79

5,18

12,71

5,42

13,23

5,07

9,33

PD
0,10
0,14
0,30
0,16
0,07
0,14
0,37
0,13
0,19
0,14
0,23
0,09
AAA: Áreas antrópicas agrícolas; ANA: Áreas antrópicas não agrícolas; Csr: Cerrado Sentido Restrito; CodC:
Corpos D'Água Continental; FC: Formações Campestres; FFC: Formações Florestais de Cerrado; FC: Formações
Florestais; PD: Praia e Duna.

A tabela 13 mostra os erros dos métodos na área 2, a maior parte da comissão
e se concentrou nas Áreas antrópicas agrícolas, variando de 29,83 % (M4) a 63,50 %
(M5), seguido do Cerrado Sentido Restrito (de 1,36 a 40,96 %). A classe onde houve
maior erro de omissão foi no Cerrado Sentido Restrito (44,97 a 46,53 %), seguido das
Áreas antrópicas agrícolas (31,35 a 33,94 %).
Tabela 13. Erros de comissão e omissão de cada método distribuído de acordo com
as classes de uso do solo para área 2.
Métodos
Classes

M1

M2

M3

M4

M5

M6

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

AAA

50,97

33,68

58,38

33,72

60,30

31,35

29,83

37,10

63,50

32,29

51,55

33,94

ANA

0,18

0,20

0,11

0,24

0,33

0,22

0,54

0,20

8,18

0,25

0,25

0,25

Csr

27,76

46,25

19,79

45,03

19,96

46,53

40,96

47,29

1,36

44,97

23,69

45,22

CodC

1,71

0,62

1,41

0,74

1,45

0,72

1,79

0,43

0,58

0,75

2,31

0,62

FC

11,49

11,08

13,73

12,00

11,22

13,07

13,79

9,46

4,77

13,27

13,59

12,15

FFC

6,73

7,96

5,48

8,02

5,61

7,88

10,26

5,41

17,60

8,18

7,90

7,52

FF

1,16

0,22

1,09

0,25

1,10

0,23

2,76

0,10

4,00

0,28

0,70

0,30

PD
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AAA: Áreas antrópicas agrícolas; ANA: Áreas antrópicas não agrícolas; Csr: Cerrado Sentido Restrito; CodC:
Corpos D'Água Continental; FC: Formações Campestres; FFC: Formações Florestais de Cerrado; FC: Formações
Florestais; PD: Praia e Duna.
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Para a área 3, os resultados são apresentados na tabela 14, os erros comissão
se concentrou nas Formações Campestres representando quase metade das
superestimações, variando de 42,61 a 51,03 %, em seguida nas Áreas Antrópicas
agrícolas (de 12,31 a 38,04%) e no Cerrado Sentido Restrito (de 13,25 a 21,93 %).
Os erros de omissão foram maiores, também nas Formações Campestres (de 25,80
a 50,06 %), seguido da das Formações Florestais de Cerrado (de 15,15 a 29,72 %) e
Cerrado Sentido Restrito (de 22,59 a 27,94 %).
Tabela 14. Erros de comissão e omissão de cada método distribuído de acordo com
as classes de uso do solo para área 3.
Métodos
Classes

M1

M2

M3

M4

M5

M6

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

CO

OM

AAA

28,91

6,44

12,31

11,14

21,37

7,38

28,46

6,04

38,04

6,91

17,20

8,02

ANA

0,05

0,03

0,13

0,02

0,05

0,03

0,03

0,02

0,03

0,01

0,04

0,00

Csr

17,25

27,94

21,93

23,51

17,37

22,59

15,44

27,89

13,25

26,57

20,50

23,26

CodC

0,69

0,06

0,18

0,07

0,27

0,07

0,51

0,05

0,63

0,04

0,56

0,08

FC

44,17

36,72

46,86

50,06

51,03

48,44

47,39

36,21

42,61

25,80

49,61

45,92

FFC

8,66

28,74

17,99

15,15

9,65

21,42

7,88

29,72

5,29

40,63

11,81

22,63

FF

0,25

0,06

0,57

0,05

0,23

0,08

0,24

0,07

0,14

0,05

0,26

0,08

PD

0,02

0,01

0,04

0,00

0,02

0,01

0,05

0,01

0,02

0,00

0,03

0,00

AAA: Áreas antrópicas agrícolas; ANA: Áreas antrópicas não agrícolas; Csr: Cerrado Sentido Restrito;
CodC: Corpos D'Água Continental; FC: Formações Campestres; FFC: Formações Florestais de
Cerrado; FC: Formações Florestais; PD: Praia e Duna.

Comparando as três áreas estudadas, é possível notar que os erros ocorrem
proporcionalmente a área que ocupa. Sendo que os maiores erros de comissão são:
Área 1: Cerrado Sentido Restrito (58,71 %), Área 2: Áreas antrópicas agrícolas (63,50
%), Área 3: Formações campestres (51,03 %). Os maiores erros de omissão são: Área
1: Cerrado Sentido Restrito (80,37 %), Área 2: Cerrado Sentido Restrito (46,53 %),
Área 3: Formações campestres (50,06 %).
O comportamento espectral desses alvos pode explicar a presença dos erros.
Em áreas mais densas pode haver uma queima incompleta do combustível disponível,
havendo então numa mesma área (pixel) uma misturar de alvos, o que pode
influenciar na identificação de áreas queimadas já que há uma maior facilidade em
identificar pixels puros de área queimada resultado da queima completa da biomassa.
As áreas antrópicas agrícolas, onde estão incluídas áreas de agropecuária e terra
cultivadas são áreas que apresentam resposta espectral semelhante as áreas
queimadas, devido à ausência de vegetação.
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Dessa forma os erros podem ser atribuídos a mistura espectral de elementos
que envolvem vegetação seca, parte de vegetação não queimada, solo exposto,
dentre outros tipos de cobertura (EVA e LAMBIN, 1998; SMITH et al., 2010;
VERAVERBEKE et al., 2012), assim o conjunto de pixels que formam uma cicatriz de
queimada pode não ser identificado pela influência espectral desses outros alvos.
Além disso, o tempo decorrido desde o início de um incêndio até a sua
detecção pelos sensores influencia no comportamento espectral do mesmo. Pois
quanto maior o tempo na detecção maiores as alterações que essa determinada área
pode sofrer após o fogo, podendo diminuir o sinal espectral deste. Sendo que o início
do processo de rebrota também contribui para aumentar a mistura de alvos, bem como
no comportamento espectral das áreas afetadas (CORONA et al., 2008; BOSCHETTI
et al., 2010; EVA e LAMBIN, 1998; JUSTICE et al., 2002).
Os processos de deposição de cinzas e do carvão e o de rebrota estão
relacionados como o tipo de vegetação atingida. Em regiões de Cerrado, a baixa
disponibilidade de biomassa, comparado com regiões de florestas, faz com que haja
pouca quantidade de cinzas e carvão, acarretando uma rápida remoção destes pela
chuva ou pelo vento (PEREIRA, 2003). Em relação à rebrota no Cerrado, esta ocorre
de forma rápida após o fogo, contribuindo para que estas áreas fiquem identificáveis
por menor tempo na imagem de satélite (PEREIRA, 2003).
A redução da cobertura de carvão e consequente aumento na exposição do
solo, pode comprometer o desempenho de metodologias que se baseiam no
comportamento espectral típico da biomassa queimada, pois o seu comportamento é
influenciado pelo comportamento do solo exposto.
De maneira geral, quanto maior for o tempo entre a ocorrência de um incêndio
e o imageamento da área, menor será a probabilidade desta área ser identificada
(CORONA et al., 2008), resultando em erros de omissão no mapeamento de áreas
queimadas (HUDAK e BROCKETT, 2004). Este problema é ainda mais sério no caso
das savanas, pois a permanência do sinal espectral é baixa nessas áreas e, portanto,
o bom desempenho da identificação de áreas queimadas se torna dependente de
imageamentos frequentes (PEREIRA, 2003).
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5 CONCLUSÕES
A análise dos resultados desse trabalho permitiu concluir que:


Os índices espectrais analisados apresentaram resultados satisfatórios
na identificação de cicatrizes de queimadas, devido a porcentagem de
acerto maior que 70 % nas três áreas estudadas, sendo que houve um
destaque dos métodos na área 3 com porcentagem de acerto de 85 a
90 %.



Em relação ao tamanho das queimadas, essas apresentaram maior
número com área menor que 25 ha, porém representam em média
apenas 5% da área total queimada, sendo que cerca de 70 a 80 % da
área total de polígonos de queimada são de grande extensão.



As classes de cobertura e uso do solo apresentaram extensão
queimada proporcional à área que ocupam em cada local, sendo que
na área 1 e 2 o Cerrado Sentido Restrito foi o mais atingido e na área
3 as Formações Campestres.
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