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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório refere-se à primeira de duas etapas do Termo de Referencia PN 11.9035.4001.00,
contrato GIZ 83160677 vigente de 01 de dezembro de 2013 a 15 de abril de 2014, cujo objetivo é dar
continuidade à produção de dados de área queimada na região do Jalapão com a análise de imagens de média
resolução (30 metros), apoiando os desenvolvimentos que o INPE está realizando no Projeto GIZ-MMA
“Prevenção, controle e monitoramento de queimadas e incêndios florestais no Cerrado”.
As fases do contrato em andamento para o “desenvolvimento e implementação da versão inicial da
etapa digital automática do mapeamento de cicatrizes de queima de vegetação no Jalapão e Cantão/Araguaia
em imagens de satélite de média resolução (30 metros)” se dividem em: 1) desenvolvimento e implementação
da versão inicial do algoritmo digital automático; 2) relatório sucinto do trabalho e arquivos em formato
vetorial no banco de dados. Foram previstos os seguintes passos:
1. Aquisição das imagens no banco de imagens Landsat-5/TM e Landsat-8/OLI orto-retificadas da
USGS/NASA ou INPE, com até 10% de cobertura de nuvens.
2. Agrupamento de bandas espectrais de cada cena.
3. Cálculo dos índices NDVI, NBR, e ΔNDVI e ΔNBR para cenas consecutivas.
4. Composição colorida digital dos índices espectrais.
5. Análise estatística dos índices e definição de limiares em cicatrizes de queima.
6. Definição de parâmetros para segmentação da composição colorida
7. Validação dos resultados por meio de análises e interpretações visuais para o período de 07/jul a
09/set/2005.
8. Análise dos erros de comissão e omissão, tanto por totais de píxeis como por tamanho de polígonos de
área queimada.
9. Expansão dos produtos para 2000-2013.
10. Elaboração de documento final com descrição detalhada da metodologia utilizada e consolidação das
informações geradas.
Até o presente, foram realizados os passos 1 a 8, estando em execução os de números 9 e 10, e este
relatório corresponde ao trabalho feito pelo Consultor entre 01/outubro a 31/Dezembro/2013.

2. ÁREAS DE ESTUDO E IMAGENS DE SATÉLITE.
As áreas de estudo estão na Região do Jalapão, na porção setentrional leste do Brasil Central, que
abriga as maiores unidades de conservação do bioma Cerrado. A pressão sobre a região para controlar
desmatamentos, queimadas e incêndios florestais, vem crescendo ao longo dos últimos anos. Durante o
severo período de seca em 2010, foram registrados, na área de abrangência do seu Corredor Ecológico,
aproximadamente, 60% de todos os focos de incêndios e queimadas do Cerrado (INPE 2013). A localização
remota e as precárias condições de operação das brigadas de incêndios nos municípios e nas unidades de
conservação comprometeram o combate efetivo dos incêndios e queimadas.
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As áreas do estudo neste trabalho são duas. A primeira é a do Parque Estadual do Jalapão, com
~15.900 ha, no estado do Tocantins, entre as latitudes 10,1476 S e 10,6038 S e as longitudes 46,3956 W e
46,9351 W. Ela é contida na cena (“path/row”) 221/067 dos sensores TM e OLI dos satélites LANDSAT 5 e 8,
respectivamente, e pode ser vista na Figura 1a com a imagem 221/067 do sensor TM em composição RGB-543.
Esta cena também cobre as Unidades de Conservação Federal APA Serra da Tabatinga, ESEC Serra Geral do
Tocantins e PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba, além das Unidades de Conservação Estaduais APA Serra
das Mangabeiras do Estado de Piauí, e a APA Jalapão e o Parque Estadual do Jalapão no Tocantins .
A outra área, do Parque Estadual do Cantão, indicada na Figura 1b, encontra-se a Oeste do Parque
Estadual do Jalapão, entre as latitudes 9,816 S e 9,899 S e as longitudes 49,913 W e 50,221 W, com uma
superfície de ~90.000 ha compreendida em duas cenas do satélite LANDSAT, a 223/066 e a 223/067.

Figura 1a. Cena LANDSAT 221/064 de 23/Jul/2005 com a
demarcação do Parque Estadual do Jalapão. Composição
de cores RGB-543.

Figura 1b. As duas cenas LANDSAT 223/066 e
223/067 de 25/Jun/2007 cobrindo o Parque
Estadual do Cantão. Composição de cores RGB-543.

Figura 1. Cenas Landsat usadas no desenvolvimento do algoritmo.

Os dados dos sensores do satélite LANDSAT são utilizados frequentemente em estudos do
mapeamento de áreas devido a sua resolução espacial de 30 metros nas bandas do espectro visível e
infravermelho próximo [Stroppiana et al, 2012] – ver Tabelas 1 e 2. A resolução temporal, ou intervalo entre
cenas sucessivas de um mesmo local é de 16 dias, e pode ser adequada para estudos multitemporais. Porém, a
ocasional presença de nuvens sobre a região de estudo compromete a regularidade da série ou mesmo causa
sua interrupção.
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Bandas TM

Banda Espectral [um]

Res. espacial x, y [m]

Banda 1

0,42 – 0,52 (azul)

30,30

Banda 2

0,52 – 0,60 (verde)

30,30

Banda 3

0,63 – 0,69 (vermelho)

30,30

Banda 4

0,76 – 0,90 (IR próximo)

30,30

Banda 5

1,55 – 1,75 (IR médio)

30,30

Banda 6

10,40 -12,50 (IR termal)

60,60

Banda 7

2,08 – 2,35 (IR médio)

30,30

Tabela 1. Bandas espectrais e resolução espacial das imagens TM/Landsast-5.

Bandas OLI

Banda Espectral [um]

Res. espacial [m]

Banda 1

0,43 – 0,45 (costal/aerossol)

30,30

Banda 2

0,45 – 0,61 (azul)

30,30

Banda 3

0,53 – 0,59 (verde)

30,30

Banda 4

0,64 – 0,67 (vermelho)

30,30

Banda 5

0,85 – 0,88 (IR próximo)

30,30

Banda 6

1,57 – 1,65 (SWIR)

30,30

Banda 7

2,11 – 2,29 (SWIR)

30,30

Banda 8

0,50 – 0,68 (Pancromática)

15,15

Banda 9

1,36 – 1,38 (Cirrus)

30,30

Banda 10

10,60 – 11,19 (TIRS 1)

100,100

Banda 11

11,50 – 12,51 (TIRS 2)

100,100

Tabela 2. Bandas espectrais e resolução espacial das imagens OLI/Landsast-8.

Neste trabalho definiu-se que a cobertura de nuvens nas imagens deve ser menor que 10 a 15%, e que
o intervalo entre imagens não seja maior do que um mês, ou seja, com a perda de apenas uma imagem entre
o início e o fim do período. Caso contrário, os resultados podem ser afetados pelos efeitos das nuvens e suas
sombras, e pelo processo de regeneração da vegetação que dissimula cicatrizes de queimadas.
Conforme os requisitos de cobertura de nuvens foram utilizadas as seguintes datas das imagens do
satélite LANDSAT 5 para as análises das queimadas no Parque Estadual do Jalapão (Path/Row: 221/067).
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Ano

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

02/05

21/06

23/05

26/05

13/06

03/08

03/06

02/06

07/07

08/06

27/06

16/07

19/08

19/06

04/07

23/07

24/06

13/07

01/08

23/10

05/07

20/07

08/08

26/07

29/07

17/08

22/08

05/08

24/08

11/08

14/08

18/09

07/09

21/08

09/09

27/08

30/08

06/09

10/11

12/09

15/09

12/11

28/09

01/10

23/09

Tabela 3. Datas das cenas do sensor LANDSAT 5 TM utilizadas no estudo do Parque Estadual do Jalapão.

Para o estudo das queimadas no Parque Estadual do Cantão, o processo é mais elaborado, devido à
região ficar dividida entre duas cenas LANDSAT vizinhas. Isto representa uma dificuldade maior para obter um
número adequado de imagens para os estudos devido à presença de nuvens em uma ou outra cena para uma
data em particular.
Para a região do Parque Estadual do Cantão foi descarregado um total de 143 imagens para o período
2000 – 2013. Para a cena 223/066 foram descarregadas 73 imagens, e para a cena 223/067, outras 70, e para
todas, determinada visualmente a porcentagem de nuvens. Foram processadas as imagens com menos que
15% de nuvens, e somente as datas com imagens válidas nas duas cenas vizinhas.

2000

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2013

07/07

10/07

19/06

24/07

09/06

27/06

14/06

09/06

23/07

26/07

21/07

09/08

25/06

13/07

30/06

25/06

08/08

06/08

27/07

29/07

24/08

22/08

12/08

14/08

13/09

30/08

11/07

Tabela 4. Datas das cenas do sensor LANDSAT TM e OLI utilizadas no estudo do Parque Estadual do Cantão.

Além da baixa cobertura das nuvens, a qualidade das imagens deve ser a melhor possível, pois
qualquer artefato ou ruído presente nas imagens causa erros na detecção. Em particular, o ruído no canal 4 é
diretamente traduzido em erros na detecção do algoritmo, pois a Banda 4 é necessária para o cálculo do NDVI
e NBRL, índices utilizados neste processamento. Como exemplo, na Figura 2 é possível ver linhas de ruídos na
cena 221/067 abaixo, de 08/08/2005, combinando os canais 3, 4 e 5.
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Figura 2. Linhas de ruído em uma imagem Landsat-TM (cena 221/067, de 08/08/2005).

É também fundamental que o georeferenciamento das imagens seja o mais preciso possível, pois erros
de geolocalização em um conjunto multitemporal resultam em falsas detecções devido ao deslocamento dos
objetos entre imagens. Por este motivo, duas imagens na série temporal foram descartadas no presente
trabalho.
As imagens do sensor TM no satélite LANDSAT 5 e do sensor OLI no satélite LANDSAT 8, utilizadas
neste estufo foram descarregadas georreferenciadas e ortorrectificadas do acervo da USGS Earth Resource
Observation and Science Center (EROS) (http://earthexplorer.usgs.gov) pela internet, em formato comprimido
tar.gz.
Na sequencia, foi realizada a composição das bandas individuais 1, 2, 3, 4, 5, e 7 em uma imagem multi
banda (stack layer). Nenhuma calibração radiométrica ou conversão em valores de radiância foi feita nas
imagens. Anteriormente, na equipe Queimadas do INPE, este trabalho era feito de maneira manual, extraindo
as bandas e carregando num programa de SIG para fazer o stacklayer das bandas de interesse para análise. A
partir do desenvolvimento deste projeto houve a automação desta tarefa com um script de linguagem Python.
Uma vez criadas às imagens multibandas, o seguinte passo é o processamento pelo algoritmo de
extração automática de queimadas, que processa uma sequencia de imagens correspondentes a um ano, em
pares, de acordo com a metodologia de criação do composto de queimadas. Para cada par de datas dos dados
de entrada, é criado um mapa de queimadas em formato raster, e também em formato shapefile, bem como o
composto RGB com a diferença de NDVI (R), NBR da data 2 (G) é a diferencia de NBR (B).

3. DADOS DE VALIDAÇÃO
Para avaliar as estimativas de área queimada do algoritmo, foram utilizados os mapas de área
queimada que estão sendo gerados pelo outro Consultor GIZ no grupo Queimadas do INPE, e cujos resultados
parciais têm sido enviados à GIZ.

8
Conforme seu último relatório (Candido, 2013) “as imagens utilizadas para o mapeamento foram as do
satélite Landsat-5, sensor Thematic Mapper (TM) de média resolução espacial (30 metros), com 16 dias de
resolução temporal, e resolução radiométrica de 8 bits abrangendo 255 níveis de cinza; o sensor contém 7
bandas em sua resolução espectral sendo as mais importantes para o presente mapeamento, o infravermelho
médio (banda 7, de 2,08 a 2,35 µm), infravermelho próximo (banda 4, de 0,76 a 0,90 µm) e o vermelho (banda
3, de 0,63 a 0,69 µm).”
“As imagens Landsat-TM são distribuídas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e pela
Divisão de Geração de Imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (DGI-INPE). A seleção de imagens
foi realizada a partir da área útil disponível para mapeamento em cada cena, tendo sido selecionadas as com
menos de 10% de cobertura de nuvens; também foram considerados ruídos e deslocamentos. A busca pelas
cenas abrangeu todos os meses dos três anos. Os meses com mais frequências de cenas com qualidade para o
mapeamento são as do período de seca, entre maio a setembro – temporada com mais ocorrência de focos.”
“A partir dos objetivos expostos, são apresentados os mapas georreferenciados dos anos de 2007,
2008 e 2009; posteriormente, será apresentada a integração destes novos dados com os levantamentos
realizados em contratos antecedentes com a GIZ para os anos de 2004, 2005, 2006 e 2010, os quais foram
reprocessados com a metodologia atual.”

4. O ALGORITMO
As etapas principais do algoritmo inicial desenvolvido para identificar automaticamente as áreas
queimadas em imagens Landsat de média resolução espacial (30 m) estão indicadas esquematicamente na
Figura 3, abaixo. Inicialmente são calculados para as cenas TM com menos de 10% de cobertura de nuvens os
índices normalizados de Vegetação, NDVI [Stroppiana et al, 2012 ] e de Área Queimada, NBR [Key & Benson,
1999]; em seguida, para pares de imagens em sequência temporal, calcula-se as variações de NDVI e NBR no
período correspondente – ver Figura 3. O cálculo destes dois índices é obtido com as equações:

NDVI = (IVP – V) / (IVP + V)
IVP: Infravermelho Próximo, Banda 4 TM. V: Vermelho, Banda 3 TM
NBR = (IVM – IVP) / (IVM + IVP)
IVM: Infravermelho Médio, Banda 7 TM

Segundo Bastarrika et al, 2012 existem 2 versões do índice NBR, ambas utilizam o infravermelho
próximo mais diferem na banda do infravermelho médio que utilizam. A versão, NBR S utiliza a banda 5 do
sensor TM (banda 5, de 1,55 a 1,75 µm), enquanto que a versão NBR L utiliza a banda 7 do sensor (banda 7, de
2,08 a 2,35 µm).
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Figura 3. Diagrama da etapa básica do algoritmo de áreas queimadas.

Com estes elementos, implementados num script da linguagem Python, e utilizando as livrarias de
manipulação de dados geo-espacias GDAL, e álgebra e processamento de matrizes Numpy, toda a sequencia
de imagens contida no banco de dados é processada de maneira automática.
Atualmente, a Versão 0.7 utiliza as seguintes regras para obter as estimativas de áreas queimadas:
1. Avaliação da mudança relativa do NDVI e filtragem no limiar correspondente.
2. Avaliação da mudança relativa do NBRL e filtragem no limiar correspondente.
3. Filtragem do valor absoluto do DNBRL.
4. Obtenção da máscara de queimadas segundo 1, 2 e 3

5. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
O processo de avaliação do algoritmo é feito de maneira convencional, comparando as saídas deste
com as referencias mapeadas manualmente pelos auditores [Congalton 1991]. A partir desta comparação é
possível obter e quantificar os erros de comissão e omissão do algoritmo com relação à referência utilizada.
Tanto as imagens da referência como as saídas do algoritmo são imagens binarias (1 ou 0). Os píxeis
queimados são identificados com “1” e os restantes, sem queimada, com “0”. Os erros de comissão e omissão
são avaliados com as seguintes equações:
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Omissão = (Imagem Referencia – Imagem Algoritmo)
Comissão = (Imagem Algoritmo – Imagem Referencia)
A partir dos erros de Omissão e Comissão calculados, utilizando uma tabela desenvolvida
especialmente para o propósito, é possível calcular os dados de Confiabilidade do Algoritmo e Acerto de
Queimadas. As equações para esses cálculos são as seguintes
Confiabilidade do Algoritmo = (Saida_Algoritmo – Comissão) / Saida_Algoritmo
Acerto de Queimadas = (Saida_Algoritmo – Comissão) / Referencia

Além das datas em 2004 a 2010 mostradas na Tabela 5, foram processadas datas correspondentes ao
ano 2000, 2001 e 2013 que ainda não possuem referências de validação para avaliar os erros de comissão e
omissão.
Não foi possível efetuar as analises de Confiabilidade do Algoritmo e Acerto de Queimadas para as
cenas do Parque Estadual do Cantão, pois não existem dados de referência de queimadas para essa zona.

6. RESULTADOS INICIAIS
Até o momento varias versões do algoritmo foram desenvolvidas procurando a melhor alternativa de
extração automática com o melhor nível de confiabilidade e de acertos possível. A versão atual é a número
0.7.
A Confiabilidade do Algoritmo e o Acerto de Queimadas foram calculados para todas as datas com
dados de validação relacionados na Tabela 5, que descreve os resultados obtidos, a quantidade de Área
Queimada em hectares para o total das datas de cada ano.

Ano
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

02/Mai 21/Jun 23/Mai 26/Mai 13/Jun 03/Ago 03/Jun
02/Jun

07/Jul

08/Jun

27/Jun

16/Jul 19/Ago 19/Jun

04/Jul

23/Jul

24/Jun

13/Jul

01/Ago 23/Out 05/Jul

20/Jul

08/Ago

26/Jul

29/Jul

17/Ago

22/Ago

05/Ago 24/Ago 11/Ago 14/Ago 18/Set

07/Set

21/Ago 09/Set 27/Ago 30/Ago

23/Set

06/Set 10/Nov 12/Set

15/Set

12/Nov 28/Set 01/Out
Acerto Queimada, %

87,8

87,3

90,5

91,3

82,0

82,0

92,0

Confiabilidade, %

90,4

95,6

88,8

94,9

90,0

97,7

90,8

Área Queimada, ha 477.140 319.445 359.631 550.602 325.602 58.496 894.723
Tabela 5. Acertos e Confiabilidade do Algoritmo de Área Queimada no Parque Estadual do Jalapão.
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Para as datas da Tabela 6, só foi possível obter o total de área queimada devido à inexistência até o
momento de dados de referência para comparação. Os valores obtidos possivelmente devem estar dentro dos
níveis de acerto e confiabilidade da Tabela 5.

2000

Área, ha

2001

Área, ha

2013

Área, ha

09/Jul

142.758

26/Jun

46.638

27/06

41.587

26/Ago

330.059

12/Jul

94.766

13/Jul

54.457

28/Jul

73.822

29/Jul

61.297

29/Ago

246.150

14/Ago

96.663

30/Ago

82.322

15/Set

65.597

472.817

461.377

401.922

Tabela 6. Áreas queimadas segundo o algoritmo, e sem referencia manual, no Parque Estadual do Jalapão.

Para o período estudado desde o ano 2000 ate o 2013, a média anual do total de área queimada para
a região do Jalapão em hectares na cena 221/067 foi de 432.176 ha, o Acerto de Queimadas médio foi de
88,6%, enquanto que a média da Confiabilidade do Algoritmo foi de 91,9%. Na Figura 4 estão apresentados os
dados de Confiabilidade e Acerto para a Região do Parque Estadual do Jalapão em cada um das datas
avaliadas.

Figura 4. Acerto e Confiabilidade do Algoritmo, versão 0.7, para as diferentes datas do estudo.
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Foi observada uma oscilação nos níveis de Acerto de Queimadas e de Confiabilidade do Algoritmo na
Figura 4, principalmente no começo dos anos estudados. A razão principal destas oscilações é a presença de
nuvens e de suas sombras nas imagens, que confundem o algoritmo resultando em maiores níveis de erros.
Uma solução para esta questão está sendo buscada.
Na Figura 5 é apresentada a somatória de todos os píxeis de queimada resultantes do algoritmo
desenvolvido, com todas as cenas utilizadas na Região do Jalapão, mostrando assim a reincidência das
Queimadas em uma escala de intensidades. Este é apenas um dos exemplos das muitas decorrências que
resultarão da implementação do algoritmo automático de área queimada.
Da mesma maneira, para a totalidade das datas disponíveis para a Região do Parque Estadual do
Cantão, foi calculada a Reincidência de Queimadas, mostrada na Figura 6.
Para o Parque Estadual do Cantão devem ser considerados inicialmente os mesmos valores de confiabilidade
do algoritmo, resultando na média anual da área queimada de 327.459 ha para a combinação das duas cenas
vizinhas avaliadas, cujas datas encontram-se na Tabela 4.

ANO

2000

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2013

No. datas

3

1

3

1

4

4

1

4

Área, ha

294.563

63.796

368.798

41.816

1.250.043 190.134 105.555 304.972

Tabela 7. Numero de datas processadas e totais de área queimada do Parque Estadual do Cantão.

As variações encontradas na Tabela 4 devem-se principalmente a um critério menos restritivo com
respeito ao conteúdo de nuvens nas imagens processadas que resulta em um maior numero de detecções
erradas do algoritmo. Note-se, além disto, um pequeno número de imagens úteis disponíveis para ambas as
cenas.
Os mapas individuais de queimadas da Região do Parque Estadual do Jalapão para os anos 2000 – 2013
encontram-se no Anexo 1, que acompanha o presente documento. Da mesma maneira, todos os mapas
individuais de queimadas correspondentes na Região do Parque Estadual do Cantão para os anos 2000 – 2013
estão no Anexo 2.
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Figura 5. Mapa de Reincidência de Queimada para a Região do Jalapão, 2000 a 2013
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Figura 6. Mapa de Reincidência de Queimadas para a Região do Parque Estadual do Cantão, 2000 a 2013.
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7. CONCLUSÕES PRELIMINARES
Conforme este relatório inicial, os marcos previstos no TdR estão sendo realizados com vistas ao
“desenvolvimento e implementação da versão inicial da etapa digital automática do mapeamento de cicatrizes
de queima de vegetação no Jalapão e Cantão/Araguaia em imagens de satélite de média resolução (30
metros)”.
Os resultados na Figura 4 e na Tabela 5 para os anos de 2004 a 2010 apresentam baixos erros de
omissão (de 5,0% a 21,0%) e de comissão (de 2,0% a 24,0%), e alta taxa do acerto de queimadas (de 79,0% a
95,2%). Estes dados estão próximos ao esperado e possível, indicando a viabilidade do algoritmo proposto
para extração automática e operacional de área queimada em imagens dos sensores TM e OLI para a região do
Jalapão.
Ainda é necessário incorporar melhorias no algoritmo para a identificação automática de nuvens e
sombras, zonas agrícolas, áreas de desmatamento e rios que contribuem para a maior parte dos erros
encontrados.
Adicionalmente, também é preciso realizar análises dos indicadores de confiabilidade para outras
áreas do Cerrado, visando confirmar a expectativa de uso do algoritmo para monitorar áreas de proteção ou
de uso diverso neste bioma.
Segundo Congalton (1991), a fotointerpretação adequada é aceita como correta e as classificações
digitais são avaliadas com referência a esta. É por tanto fundamental contar com dados de referência que
tenham a máxima confiabilidade possível para obter o desempenho do processo de extração automática.
Desta forma encontra-se em desenvolvimento uma avaliação contextual dos indicadores de confiabilidade do
algoritmo, pois preliminarmente já foram identificadas condições de falhas na fotointerpretação.
Mantido o cronograma do TdR, ao seu final deverá estar implementada no INPE até março/2014 a
versão inicial do algoritmo de áreas queimadas para a região do Jalapão, em conformidade com as
especificações do Projeto MMA-GIZ Jalapão.
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