Monitoramento de Queimadas e Incêndios
na Região do Parque Estadual do Jalapão
em 2007, 2008 e 2009
Relatório Final
Fevereiro de 2014

PIETRO DE ALMEIDA CÂNDIDO

MAPEAMENTO DE CICATRIZES DE QUEIMADAS NA REGIÃO
DO PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO EM 2007, 2008 e 2009

Relatório final de mapeamento de cicatrizes
de incêndios e queimadas dos anos de 2007,
2008 e 2009, referentes ao termo de
referência PN 11.9035.4-001.00, contrato GIZ
83151538, desenvolvido no INPE.

São José dos Campos, fevereiro de 2014.

SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 6

2.

ÁREA DE ESTUDO .............................................................................................................. 6

3.

MÉTODO ........................................................................................................................... 8

4.

5.

3.1.

Aquisição de imagens de média resolução ................................................................. 9

3.2.

Composição de índices .............................................................................................. 9

3.3.

Segmentação ........................................................................................................... 11

3.4.

Interpretação visual ................................................................................................. 12

3.5.

Auditorias ................................................................................................................ 15

RESULTADOS ................................................................................................................... 16
4.1.

Ano de 2007 ............................................................................................................ 16

4.2.

Ano de 2008 ............................................................................................................ 19

4.3.

Ano de 2009 ............................................................................................................ 21

4.4.

Levantamento temporal .......................................................................................... 23

CONCLUSÃO .................................................................................................................... 25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Área de estudo ........................................................................................................... 7

Figura 2: Fluxograma Geral ....................................................................................................... 8

Figura 3: Fluxograma de processamento ................................................................................. 10

Figura 4: Elementos da composição de índices ........................................................................ 13

Figura 5: Imagens Landsat-TM e composição de índices .......................................................... 14

Figura 6: Fluxograma de auditoria ........................................................................................... 15

Figura 7: Área queimada - 2007 .............................................................................................. 17

Figura 8: Área queimada e número de focos - 2007 ................................................................. 18

Figura 9: Classe de tamanho de cicatrizes................................................................................ 18

Figura 10: Área queimada - 2008............................................................................................. 19

Figura 11: Área queimada e número de focos - 2008 ............................................................... 20

Figura 12: Classe de tamanho de cicatrizes.............................................................................. 20

Figura 13: Área queimada - 2009............................................................................................. 22

Figura 14: Área queimada e número de focos - 2009 ............................................................... 22

Figura 15: Classe de tamanho de cicatrizes.............................................................................. 23

Figura 16: Área queimada e número de focos - 2004 a 2010 ................................................... 24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Resultados do mapeamento de área queimada em 2007 ......................................... 17

Tabela 2: Resultados do mapeamento de área queimada em 2008 ......................................... 19

Tabela 3: Resultados do mapeamento de área queimada em 2009 ......................................... 21

Tabela 4: Analise histórica do mapeamento de áreas queimadas na região do PES do Jalapão 24

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1: NDVI ..................................................................................................................... 11

Equação 2: NBR....................................................................................................................... 11

Equação 3: Diferença de NDVI entre T1 e T2 ........................................................................... 11

Equação 4: Diferença de NBR entre T1 e T2 ............................................................................. 11

1. INTRODUÇÃO
O presente relatório refere-se à terceira e última das três etapas do Termo de
Referencia PN 11.9035.4-001.00, contrato GIZ 83151538, vigente de 01 de setembro
de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, cujo objetivo é o de 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 presente contrato se dividem em: 1) mapas e figuras
georreferenciados contendo queimadas de 2007, 2008 e 2009; 2) arquivos digitais
inseridos na base de dados de validação, e; 3) texto descritivo das atividades
realizadas, relatando o método, os resultados e arquivamento dos dados gerados.
O presente documento resume a metodologia para geração de cicatrizes de
queimada em imagens de média resolução e os resultados finais de área queimada.
São descritos os processos de aquisição de imagens registradas, mapeamento
automático, edição, cálculo de área e padronização dos dados vetoriais. Os dados de
2007, 2008 e 2009 seguem um padrão de apresentação numérica e gráfica, ao qual
foram adaptados os resultados do mapeamento de cicatrizes dos anos de 2004, 2005,
2006 e 2010, criando assim uma base homogênea.

2. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo é a Região do Jalapão, localizado na porção setentrional do Brasil
Central, abrigando as maiores unidades de conservação do bioma Cerrado. A pressão
sobre a região em termos de controlar desmatamentos, queimadas e incêndios
florestais, vem crescendo ao longo dos últimos anos. A localização remota e as
precárias condições de operação das brigadas de incêndios nos municípios e nas
unidades de conservação têm comprometido o combate efetivo dos incêndios e
queimadas.
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Figura 1: Área de estudo

O retângulo envolvente da cena órbita/ponto Landsat-TM 221/067 cobre as
Unidades de Conservação Federais 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, APA Jalapão e o Parque
Estadual do Jalapão, ambas no Tocantins.
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3. MÉTODO
Há atualmente uma demanda por dados e informações sobre cartografia e
estimativas de área queimada geradas a partir de imagens de média resolução espacial
(20 a 30 metros), inexistente de forma sistemática para o território brasileiro. Neste
trabalho foi gerada uma base de referência de áreas queimadas em imagens da cena
TM 221/67 com resolução 30 m para os anos 2007, 2008 e 2009, que servirá para
determinar o padrão espacial e temporal da ocorrência do fogo na vegetação, e para a
aferição de algoritmos automáticos de monitoramento de áreas queimadas no
Cerrado.
Para tanto foi também desenvolvido um método de processamento, análise visual
e auditoria dos produtos, de forma a gerar o melhor resultado possível, resumido no
Fluxograma Geral, abaixo (Figura 2).

Figura 2: Fluxograma Geral

Para a geração sistemática de dados de queimada em imagens orbitais de
média resolução é adotado um método baseado na composição colorida de índices
espectrais, na qual as cicatrizes de queimadas ocorridas num período determinado são
destacadas de outras feições que podem ter características semelhantes às das
queimadas. Por se tratar de uma análise multitemporal, 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 do verdor da vegetação.
A detecção de cicatrizes é feita a partir de imagens Landsat-5/TM, adquiridas
na plataforma Earth Explorer da USGS, que é uma ferramenta online para acesso de
imagens de satélite.
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As cenas selecionadas têm até 10% de cobertura de nuvens. A interpretação
das imagens é realizada com a composição colorida de índices espectrais, a partir da
qual é feito um processo de segmentação, gerando vetores que delimitam as feições
na cena. Os vetores são editados, ainda com auxílio da composição de índices
espectrais e das bandas originais das imagens Landsat-5/TM. Os procedimentos são
realizados nos aplicativos Erdas Imagine, ArcGIS e Quantum GIS.
O dado temático vetorial é em seguida editado manualmente por interpretação
visual na tela do microcomputador, de acordo com o procedimento padrão de edição
de dados descrito abaixo. Posteriormente, os dados passam por uma auditoria para
verificar a qualidade da edição.

3.1.

Aquisição de imagens de média resolução

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 de
feições causados por variações na órbita do satélite. 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
também com mais ocorrência de focos.
As imagens utilizadas para o presente 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 256
níveis de cinza; o sensor contém 7 bandas em sua resolução espectral sendo as mais
importantes para o presente mapeamento, o infravermelho médio (banda 5, de 1.55 a
1.75 µm), infravermelho próximo (banda 4, de 0,76 a 0,90 µm) e o vermelho (banda 3,
de 0,63 a 0,69 µm).

3.2.

Composição de índices

A detecção das cicatrizes de queimadas é feita a partir da análise bitemporal das
cenas, isto é, utiliza cenas consecutivas (T1 e T2) para identificação das cicatrizes em
T2.
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Após o download das cenas, é feito o agrupamento das bandas 1 a 5 e 7 do sensor
TM. Dado que as passagens dos satélites Landsat-5 não são espacialmente regulares,
isto é, as passagens de uma mesma órbita podem ter alguma variação longitudinal, é
importante fazer o recorte das cenas, de modo que todas tenham o mesmo número de
linhas e colunas. A definição da área de interesse para o recorte foi feita a partir da
sobreposição da área útil a partir do conjunto de todas as cenas processadas.
A composição de índices espectrais para segmentação e interpretação de cicatrizes
é realizada a partir do modelo de processamento das bandas do visível, infravermelho
próximo e infravermelho médio criado para este trabalho - ver Figura 3.

Figura 3: Fluxograma de processamento

Neste modelo são gerados os índices NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) e NBR (Normalized Burn Ratio) para as cenas adquiridas em T1 e T2. As
equações 1 e 2 representam a geração dos índices NDVI e NBR.
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Equação 1: NDVI
Sendo: ρNIR: reflectância na banda 4 do infravermelho próximo; ρRed: reflectância na banda 3
do vermelho.

Equação 2: NBR
Sendo: ρNIR: reflectância na banda 4 do infravermelho próximo; ρSWIR: reflectância na banda
5 do infravermelho médio.

Posteriormente, calcula-se a variação destes índices no período compreendido
entre a aquisição das duas cenas ΔNDVI e ΔNBR (Equações 3 e 4).

∆NDVI = 〖NDVI〗_T2 - 〖NDVI〗_T1
Equação 3: Diferença de NDVI entre T1 e T2

∆NBR = 〖NBR〗_T2 - 〖NBR〗_T1
Equação 4: Diferença de NBR entre T1 e T2

Para a composição colorida são usados os índices NBRT2, ΔNDVI e ΔNBR, sendo
que o intérprete pode usar estas imagens índices em várias combinações de cores,
pois as cicatrizes de queimadas ficam bem destacadas. É importante que o registro
espacial entre as duas cenas esteja preciso, visto que deslocamentos entre feições
podem resultar em erros nas suas bordas e consequentes detecções errôneas.

3.3.

Segmentação

O processamento semiautomático de detecção de cicatrizes tem como
elemento principal a realização da segmentação da composição colorida dos índices de
11

NBRT2, ΔNDVI e ΔNBR; posteriormente, é realizada a interpretação visual do resultado
da segmentação da composição dos índices, sobrepondo as imagens Landsat-TM de
cada intervalo das cenas utilizadas. Para a segmentação, foi utilizada a ferramenta
ENVI Feature Extraction, que necessita da definição dos parâmetros de segmentação e
merge (união).

O Feature Extraction é um módulo do software ENVI-EX para extrair
informações de imagens de alta resolução pancromática ou multiespectrais baseado
em características espaciais, espectrais e de textura. O aplicativo extrai múltiplas
características do terreno, como objetos isolados e tipos de usos da terra.
Diferentemente da abordagem convencional pixel a pixel, o Feature Extraction
trabalha com regiões. Ou seja, inicialmente a imagem é segmentada em regiões
homogêneas e, em seguida, estas regiões são agrupadas com base em suas
propriedades espectrais de textura, ou por meio de regras pré-estabelecidas pelo
usuário.
Incialmente deve ser definida a escala de segmentação da imagem, que varia
de 0 a 100 no software. O valor zero corresponde a uma supersegmentação, onde as
menores variações são separadas, e 100 que equivale a não realizar a segmentação.
O algoritmo segmentador do software é o edge-based, que utiliza um filtro que
classifica os píxeis como sendo de borda de feições ou não. Os píxeis internos à borda
são agregados em uma mesma categoria.
A próxima etapa é a definição da escala de união dos pixels segmentados, que
também varia de 0 a 100, onde 0 é a não realização da união dos polígonos e 100 é a
união total dos pixels segmentados, resultando em apenas um polígono por caso
analisado.
Por apresentar uma interface interativa entre os índices de algoritmo de
segmentação e união dos objetos, cada composição obteve valores de segmentação
diferentes, tendo como média o valor 60 para a segmentação e 40 para a união dos
elementos.

3.4.

Interpretação visual

A edição visual das segmentações é realizada para corrigir o resultado final da
segmentação e classificação das cicatrizes de queimadas. Muitas vezes, o segmentador
não identifica bordas e possíveis áreas dentro da cicatriz que não sofreram a queima;
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desta forma, um controle adicional é necessário para averiguar erros de omissão, de
comissão, e para o refinamento dos resultados obtidos.
A escala utilizada para a edição foi de 1:25.000, seguindo o principio da área
mínima mapeável. As cenas Landsat TM com 30 metros de resolução espacial têm sua
escala compativel de visualização em 1:50.000. A utilização de uma escala inferior à da
escala compatível de visualização das imagens Landsat TM é feita para aumentar a
precisão do editor, obtendo-se um produto final de maior qualidade. Na edição das
cenas em questão, é permitido um erro de precisão de 900 m², ou seja, de um píxel
nas imagens Landsat.
Os elementos identificados a seguir foram analisados na composição 3_1_2
(∆NDVI, NBR, ∆NBR) que se mostrou a melhor com os indices, para a interpretação e
edição das cicatrizes, proporcionando maior nitidez na identificação dos elementos da
imagem – ver Figura 4.

Cicatriz antiga

Cicatriz atual
Fogo ativo

Ruído

Vegetação
arbórea

Cicatriz em
vegetação arbórea

Figura 4: Elementos na imagem-composição ∆NDVI, NBR, e ∆NBR.

As cicatrizes identificadas apresentam formas irregulares, com tonalidades
escuras e domínio da cor preta. As regiões de vegetação arbórea, como matas ciliares
e veredas, apresentam formas irregulares na cor verde escuro, e são frequentemente
encontradas anexas a cicatrizes.
Cicatrizes que constam na primeira data inserida para a construção da
composição são identificadas como sendo ‘cicatrizes antigas’, e neste caso, a queimada
ocorreu antes do período em analise. Estas feições são de forma irregular e
tonalidades escuras na cor roxo, e não são incluídas no avaliação da área queimada.
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As feições de fogo ativo, como suas frentes, são localizadas junto e/ou entre
cicatrizes atuais e antigas, e tem como caracteristicas a forma, frequentemente linear
eem tons avermelhados. Normalmente, são observados ruídos na composição a partir
das feições de fogo ativo. A fumaça provocada pelo fogo não é observada na
composição.
Para a visualização de possiveis erros de comissão e omissão, torna-se
necessária a verificação das cicatrizes com as imagens TM das datas inicial e final do
período analisado. Além da averiguação das áreas onde se tem dúvidas em relação ao
resultado da classifcação, tal como áreas com nuvens, desmatamento e ruídos – ver
Figura 5.

Composição ∆NDVI, NBR, e ∆NBR em 20060723 – 20060808

Cena 20060723

Cena 20060808

Figura 5: Imagens Landsat-TM e composição de índices

O exemplo acima demonstra a verificação de uma cicatriz identificada na
composição da data de 23 de julho a 08 de agosto de 2006. Na primeira data não há
indício de queimadas na área identificada, e somente há queimadas anteriores a esta
data; assim, este dado não compõe a identificação das cicatrizes nesta escala temporal
analisada. Já na segunda data, a cicatriz da queima transparece com sobreposição ao
poligono identiticado na composição. Desta forma, a constatação da presença de
14

queimada é realizada. Possíveis erros de bordas não identificadas na composição
devem ser corrigidos a partir da analise da imagem de data atual.

3.5.

Auditorias

A auditoria dos dados confirma que as informações dos dados usados na validação
de produtos de queimadas são confiáveis. Deve ser feita por pelo menos dois
especialistas experientes que possam identificar os erros de edição. Caso os auditores
julguem que a cicatriz não tenha boa qualidade, o editor deve corrigir os polígonos de
área queimada – ver Figura 6.

Figura 6: Fluxograma de auditoria

Este método de detecção de cicatrizes de queimadas passa por dois processos de
auditoria de dados: 1) auditoria interna, feita por um intérprete experiente e que
esteja acompanhado a geração dos dados, e; 2) auditoria externa, feita por um
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intérprete que tenha experiência na identificação de cicatrizes de queimadas, mas que
não esteja acostumado ao uso da composição de índices espectrais.
A auditoria interna é feita na escala 1:50.000, e são verificados os erros de omissão
e comissão que passaram despercebidos durante a edição. Do mesmo modo que é
feita a edição, são usadas a composição de índices espectrais e as imagens Landsat-TM
originais na composição R(5)_G(4)_B(3).
A auditoria externa é feita na escala 1:100.000, a partir da visualização das imagens
Landsat-TM usadas na composição de índices. A análise é feita em toda cena e o
arquivo vetorial é alterado quando necessário. Nesta fase, o auditor deve verificar se
há erros de topologia. Não pode haver interseções entre os polígonos.

4. RESULTADOS
Após todos os processamentos e procedimentos adotados para o mapeamento de
cicatrizes de queimadas se tem como resultado principal a quantificação de área
queimada no período estudado. Serão apresentados os principais dados e análises dos
anos vigentes no presente TdR e, posteriormente, serão expostos dados de toda o
levantamento temporal obtidos dos relatórios anteriores deste projeto MA-GIZ,
englobando o levantamento de 2004 a 2010, que foram corrigidos com a metodologia
aprimorada utilizada no presente estudo.

4.1.

Ano de 2007

No ano de 2007 foram processadas oito cenas Landsat-TM, abrangendo 128 dias
do ano, de 29 de maio a 27 de junho. Após os procedimentos de controle de qualidade
de cicatrizes se obteve como resultado final a quantia de 8.375 polígonos de cicatrizes,
com 8.890 km² de área de cicatrizes de queimadas e incêndios, tendo ao final 32% da
área de estudo sofrido queima – ver Tabela 1.
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Tabela 1: Resultados do mapeamento de área queimada em 2007
Data
(mmdd)
0526 a 0627

Cicatrizes
No.polígonos
1.776

Área
km²
1.299

Porcentagem
%
15

Focos
Quantidade
184

0627 a 0713

1.114

1.117

13

134

0713 a 0729

1.060

869

10

172

0729 a 0814

970

879

10

195

0814 a 0830

1.096

1.312

15

471

0830 a 0915

1.035

1.739

20

438

0915 a 1001

1.324

1.675

19

278

Total
8.375
8.890
1.872
Nota: a quantidade de focos refere-se ao satélite de referência do monitoramento do Inpe

km²

Os períodos que mais ocorreram queimas foram de 30 de agosto a 15 de
setembro com 1.739 km². Na tabela a seguir (Figura 7) pode-se observar o crescimento
de área queimada durante o período coberto pelo mapeamento.
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Figura 7: Área queimada - 2007

Cruzando os dados de área queimada com o número de focos nota-se um
padrão, onde a linha de número de focos seguem as colunas de área queimada – ver
Figura 8.
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Figura 8: Área queimada e número de focos - 2007

As cicatrizes foram agrupadas em cinco classes de tamanho: < 6,25 ha; 6,25 a
25 ha; 25 a 100 ha; 100 a 1.600 ha e maiores que 1.600 ha. A partir desta análise é
possível identificar a importância do tamanho das cicatrizes para com o valor total de
área queimada e o número de queimadas – ver Figura 9.

Área (ha)
1%

Número de cicatrizes

2%

1%

8%

12%

< 6,25

< 6,25
49%

6,25 - 25
40%

6,25 - 25
48%

17%

25 - 100
100 - 1600

25 - 100
100 - 1600

22%

> 1.600

> 1.600

Figura 9: Classe de tamanho de cicatrizes

Analisando os dados produzidos para o ano de 2007 a partir da classificação de
classes de tamanho, pode-se observar que cicatrizes com mais de 1.600 hectares
ocupam 49% de área queimada na região, enquanto o número de polígonos desta
mesma classe equivale a 1% do total de polígonos mapeados – ver Figura 9.
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4.2.

Ano de 2008

O período de mapeamento de 2008 foi de 13 de junho a 17 de setembro, abrangendo 95
dias. O período analisado caracterizou-se como o que menos constaram cicatrizes de queima
em todo o histórico de levantamentos na região. Ao total as cicatrizes de queimadas
abrangeram 3258 km², ocupando 12% da área analisada – ver Tabela 2.

Tabela 2: Resultados do mapeamento de área queimada em 2008
Data
(mmdd)
0613 a 0715

Cicatrizes
No.polígonos
1168

Área
km²
814

Porcentagem
%
25

Focos
Quantidade
113

0715 a 0731

710

483

15

63

0731 a 0816

720

538

17

126

0816 a 0917

1451

1423

44

272

Total

4049

3258

-

574

Entre as cenas analisada o período de 16 de agosto a 17 de setembro foi o mês que
teve a maior área queimada, com 1423 km². No gráfico a seguir (Figura 10) representa a área
queimada de cada intervalo de cena e o acumulado até o resultado final do mapeamento para
este ano.

3500
3000

km²

2500
2000
1500
1000
500
0
0613 a 0715

0715 a 0731

Área (km²)

0731 a 0816

0816 a 0917

Área (km²) acumulado

Figura 10: Área queimada - 2008
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Cruzando os dados de área queimada com o número de focos se tem um
padrão, onde a linha de número de focos seguem as colunas de área queimada – ver
Figura 11. Onde os picos de focos de queimada se têm os picos de área queimada na
janela de mapeamento.

Figura 11: Área queimada e número de focos - 2008

As cicatrizes foram agrupadas em classes de tamanho, sendo cinco classes: <
6,25 ha, 6,25 a 25 ha, 25 a 100 ha, 100 a 1600 ha e maiores que 1600 ha. A partir desta
análise é possível identificar a importância do tamanho das cicatrizes para com o valor
total de área e o número de queimadas – ver Figura 12.

Área (ha)
1%
23%

Número de cicatrizes
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100 - 1600
25%

> 1.600

Figura 12: Classe de tamanho de cicatrizes
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A partir da classificação de classes de tamanho, o número de cicatrizes com
mais de 1600 ha é considerado 0% no gráfico de numero de cicatrizes, este conta com
21 cicatrizes nesta classe, entretanto, nesta classe se tem 23% da área queimada. Na
classe de 100 a 1600 ha consta 60% da área queimada com 14% do número de
cicatrizes.
4.3.

Ano de 2009

O ano de 2009 teve cobertura de 114 dias distribuídos em 4 cenas Landsat-TM, a
disponibilidade de cenas se deu entre 02 de julho a 23 de outubro. O mapeamento resultou no
valor de 4445 km² de área que sofreu queima, distribuídos em 6669 cicatrizes, sendo 16% da
área analisada queimada – ver Tabela 3.

Tabela 3: Resultados do mapeamento de área queimada em 2009
Data
(mmdd)
0702 a 0803

Cicatrizes
No.polígonos
1821

Área
km²
1029

Porcentagem
%
23

Focos
Quantidade
279

0803 a 0819

1110

626

14

184

0819 a 1023

3738

2791

63

438

Total

6669

4445

-

901

Entre as cenas analisada o período de 09 de agosto a 23 de outubro foi o mês que teve
a maior área queimada, com 2791 km², isso se deve a maior janela de cobertura que possível
mapear nos anos analisados. No gráfico a seguir (Figura 13) representa a área queimada de
cada intervalo de cena e o acumulado até o resultado final do mapeamento para este ano.
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Figura 13: Área queimada - 2009

No gráfico a seguir (Figura 14) se observa o cruzando dos dados de área
queimada com o número de focos, onde os picos de focos de queimada se têm os
picos de área queimada no período disponível para analise, desta forma, formando um
padrão que representa uma relação entre o alto número de focos com um valor alto
de área queimada.

Figura 14: Área queimada e número de focos - 2009

As cicatrizes foram agrupadas em classes de tamanho, sendo cinco classes: <
6,25 ha, 6,25 a 25 ha, 25 a 100 ha, 100 a 1600 ha e maiores que 1600 ha. A partir desta
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análise é possível identificar a importância do tamanho das cicatrizes para com o valor
total de área e o número de queimadas – ver Figura 15.
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Figura 15: Classe de tamanho de cicatrizes

Observando os gráficos acima pode-se observar o padrão de influencia das
mariores cicatrizes representam o maior percentual de área queimada, entretanto,
comparando com o número de cicatrizes as classes de maior área são as que
representam o menor número de polígonos presentes. Tal qual, a classe maior que
1600 ha contam 32 polígono com 148280 ha (33%). A classe que representa a maio
área em 2009 é a de 100 a 1600 ha e a menos são as cicatrizes com menos de 6,25 ha
com 2% da área e 53% do número de polígonos.

4.4.

Levantamento temporal

Uma base de dados com levantamento temporal de cicatrizes de queimadas
consistente propicia a geração de informações e análises para compreender a
dinâmica do fogo na região de estudo, além de permitir que gestores públicos
responsáveis pela execução das políticas ambientais direcionem ações de preservação
dos remanescentes florestais.
Com a finalização dos mapeamentos apresentados consta no banco de dados do
grupo de queimadas do INPE o levantamento histórico das queimadas ocorridas na
região do Jalapão, a partir de 2004 até o ano de 2010 – ver Tabela 4.

23

Tabela 4: Analise histórica do mapeamento de áreas queimadas na região do PES do Jalapão
Ano

Período

Dias

Cenas

(mmdd)

Cicatrizes

Área

Porcentagem

Focos

Nº polígonos

km²

%

Sat. Ref.

468
408
425
1.872
574
901
2.516
1.023

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0502 - 0906
0707 - 0909
0523 - 0928
0526 - 1001
0613 - 0917
0702 - 1023
0603 - 0923

127
64
128
128
95
114
111

7
5
7
8
5
4
7

8.220
5.081
8.797

4.910
3.490
5.696

8.375
4.063
6.688
7.428

8.824
3.280
4.445
8.937

18
13
21
32
12
16
32

Média

-

110

6

6.950

5.654
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Nota: dados de 2004, 2005, 2006 e 2010 obtidos dos relatórios anteriores deste projeto MA-GIZ, e
corrigidos com a metodologia aprimorada dos anos 2007, 2008 e 2009.
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Figura 16: Área queimada e número de focos, 2004 a 2010.
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Na análise da área queimada no período de 2004 a 2010 deve-se considerar a
quantidade de cenas disponíveis e a abrangência dos dias mapeados. O imageamento
do satélite Landsat-5 ocorre a cada 16 dias, totalizando 22 imagens possíveis por ano;
entretanto, a interferência de nuvens e ruídos faz com que as imagens com mínima
qualidade para o mapeamento sejam reduzidas, e com isso a abrangência temporal do
mapeamento de cada ano não é constante. A limitação na análise temporal resultante
de períodos e de números de imagens diferentes para cada ano, pode ser
complementada por meio das séries de focos de fogo ativo produzidas pelo INPE,
como se pretende fazer nas publicações que irão decorrer deste TdR.

A partir dos dados apresentados na Tabela 4 e Figura 16, é possível avaliar o
comportamento de diferentes dados. A área que sofreu queima teve média anual de
5.654 km² em 6.950 cicatrizes, e este total ocupa 20% do retângulo envolvente da
região analisada. O INPE indicou como média 1.023 focos de calor detectados nos
períodos analisados.
O ano apresentando a maior área de cicatrizes de queimadas foi 2010, com
8.937 km², seguido dos anos de 2007 com 8.824 km2, 2006 com 5.696 km², 2004 com
4.910 km², 2009 com 4.445 km², 2005 com 3.490 km² e 2008 com 3.280 km².
Comparando o valor de área queimada com o número de focos identificados pelo
INPE nos respectivos períodos (Figuras 8, 11 e 14), constata-se a importância do
monitoramento de focos para os períodos sem imagens TM.

5. CONCLUSÃO
As etapas previstas no TdR foram conduzidas conforme cronograma préestabelecido, e foram produzidos os mapeamentos dos anos de 2007, 2008 e 2009 na
região do Parque Estadual do Jalapão, gerando a base espacial e temporal de
referência de áreas queimadas que permitirá caracterizar o uso do fogo na vegetação.
Adicionalmente, criou-se: um método de mapeamento de cicatrizes de queimadas em
formato vetorial; uma base de dados e de mapas georeferenciados que será
apresentada na internet para acesso a pesquisas e estudos diversos; análises
estatísticas dos dados apresentados, e ; material adequado a publicações científicas e
técnicas que serão elaboradas em futuro próximo.
Os dados de áreas queimadas de 2004, 2005, 2006 e 2010, fruto de TdR anterior da GIZ,
foram reprocessados com o método melhorado empregado nos anos de 2007, 2008 e 2009,
permitindo a combinação de todos estes anos em uma base regular e consistente.
A partir das análises expostas neste documento podemos inferir que em todos os anos
analisados ocorrem queimadas e incêndios florestais, tendo como média 5.654 km² de área
queimada por ano distribuído em 6.950 cicatrizes com queima.
O período de maior incidência de focos, de área queimada e número de cicatrizes em um
ano é observado a partir de final de agosto, sendo setembro o mês com maior contribuição no
ano. Em 2007, o período de 30 de agosto a 1 de outubro foi responsável por 39% de área
queimada; em 2008, 16 de agosto a 17 de setembro por 44% do total daquele ano, e em 2009,
19 de agosto a 23 de outubro por 66%.
Outra análise realizada foi a do impacto do tamanho das cicatrizes para com a sua
colaboração na área total queimada do ano, onde observou-se que cicatrizes com mais de
100 ha representam em média 85% da área queimada;, mas apenas 12% do número de
cicatrizes identificadas.
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Mantido o cronograma do TdR, tal como previsto, estão sendo entregues os produtos
esperados, com a qualidade e formato especificados e necessários para as publicações
científicas e técnicas que irão decorrer do Projeto MMA-GIZ Jalapão.
Nota.
1) O TdR previa trabalho de campo no Jalapão, e o mesmo será realizado entre março e
junho de 2014, no início da estação de queimas na região. Os dados de validação serão
utilizados quantitativamente para confirmar e analisar focos de fogo ativo e análises de
área queimada de difícil confirmação apenas nas imagens TM. Da mesma maneira que
com os outros dados e resultados, todas informações do trabalho de campo estarão
disponíveis na internet.
2) O Consultor responsável por este trabalho está submetendo à GIZ nova proposta de
trabalho de forma a efetuar também o mapeamento de queimadas para os anos 2000,
2001, 2003, 2011, 2012 e 2013, de modo a completar a série prevista para caracterizar o
uso do fogo na vegetação da região do Jalapão.
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