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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório de campo refere-se ao Termo de Referencia PN 11.9035.4001.00, contrato GIZ 83151538, vigente de 01 de setembro de 2013 a 31 de julho 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 Jalapão,
“Prevenção, controle e monitoramento de queimadas e incêndios florestais no
Cerrado”.
Foram visitadas regiões de dúvida no mapeamento de cicatrizes, cuja resposta
espectral de determinados elementos apresentada nas imagens orbitais de média
resolução é classificada dubiamente, devido à confusão com feições de uso, ocupação
e alteração da cobertura do solo – tanto naturais ou induzidas. Também foram
visitadas cicatrizes de queimadas recentes constatadas visualmente e detectadas por
meio de focos de queima gerados pelo monitoramento do INPE.
A viagem teve duração de seis dias, de 06 a 12/julho/2014, e teve como base a
cidade de Ponte Alta do Tocantins, TO, devido à infraestrutura local. Foram percorridos
~965 km de carro e helicóptero (04 horas de voo), nos municípios Ponte Alta do
Tocantins, São Felix do Tocantins, Novo Acordo e Mateiros no Estado do Tocantins e
Formosa do Rio Preto na Bahia. As atividades foram realizadas em parceira com o
Prevfogo-IBAMA, que proporcionou uma caminhonete para os translatos no campo e
dois dias de sobrevoo de helicóptero sobre a região.
A equipe do INPE foi composta pelos consultores GIZ Pietro de Almeida
Cândido e Arturo Emiliano Melchiori, e pelo Dr. Fabiano Morelli, servidor do INPE e
integrante do Programa Queimadas do INPE que é coordenado pelo Dr. Alberto Setzer.
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2. OBJETIVO
O objetivo do trabalho de campo no Parque Estadual do Jalapão, TO, e
imediações, foi reconhecer os diferentes alvos de estudo na região, registrando-os
com fotografias digitais georreferenciadas para avaliar os mapeamentos digitais e
manuais de cicatrizes de área queimada produzidos com imagens de média resolução
(~30 m) de satélites para o Projeto Jalapão, assim como as metodologias automáticas
de mapeamento e segmentação que estão sendo desenvolvidas para a região.
As imagens de sensoriamento remoto de média resolução espacial (~30 m) nem
sempre permitem reconhecer com detalhes e segurança o tipo da cobertura vegetal e
do solo, dificultando a identificação das estruturas presentes. No caso das cicatrizes de
queimadas, os locais de vegetação rala e esparsa, e com solo exposto, criam
dificuldades para sua correta identificação com satélites antes e depois do fogo. As
fotografias digitais de campo, acompanhadas da posição geográfica da aquisição,
permitem obter estas informações, complementando a informação das imagens de
satélite.

3. 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 – ver Figura
1. A pressão de controlar desmatamentos, queimadas e incêndios florestais na região
vem crescendo ao longo dos últimos anos, e 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,

A região visitada cobre as Unidades de Conservação Federais APA Serra da
Tabatinga, ESEC Serra Geral do Tocantins, PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba, APA
Jalapão e o Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, além das Unidades de
Conservação Estaduais APA Serra das Mangabeiras, no Piauí.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1.

Meios de transporte utilizados

Devido a questões de logística e praticidade para a operação, o sitio de
permanência durante o trabalho de campo foi a cidade de Ponte Alta, TO. Ele foi
indicado pelo IBAMA considerando o uso do helicóptero proporcionado pelo Prevfogo
e a necessidade de abastecimento de combustível na capital Palmas.
Nos dois primeiros dias do trabalho de campo, 07 e 08/julho, foram feitos
percursos em um veículo terrestre com motorista fornecido pelo Prevfogo-IBAMA,
visitando-se locais com detecção de focos pelo sistema do INPE em dias anteriores, ou
8

com cicatrizes de queimadas detectadas nas imagens recentes de 30/junho/2014 do
satélite Landsat 8-OLI; também a imagem de 16/julho foi utilizada para análise das
fotos e locais visitados.
Nos dias 09 e 10/julho ocorreram os voos de helicóptero sobre sítios-alvo no
Parque Estadual do Jalapão e imediações. A utilização de helicóptero para a aquisição
de fotografias aéreas foi de extrema utilidade, pois permitiu obter informações que
seriam impossíveis de serem obtidas de outra maneira devido a dificuldades de aceso
na região.
Em ambos os casos, o objetivo foi a aquisição de fotografias digitais
georreferenciadas dos alvos, identificando a tanto a vegetação afetada pelo fogo como
a não afetada, e desta maneira obter as informações necessárias para caracterizar as
áreas indefinidas nas análises de cicatrizes nas imagens de satélites realizadas no INPE.
4.2.

Equipamento utilizado para o relevamento fotográfico

Foram utilizados os seguintes dispositivos para a aquisição de fotografias e
organização do material:
1.

Dois tabletes Samsung Galaxy Note 10.1 com GPS e câmera fotográfica de 5MP;

2.

Uma câmara fotográfica Nikon MP com GPS;

3.

3 Notebooks;

4.

Um HD Portátil.

5. RESULTADOS
5.1.

DIA 01 - 07 de julho de 2014.

O primeiro dia de incursão a campo foi pautado pela procura de áreas queimadas a
partir de focos de fumaça observados visualmente na região, de focos de queima
identificados pelo monitoramento do INPE durante a semana anterior, e de cicatrizes
identificadas nas cenas Landsat-OLI de 30/junho/2014. O percurso realizado foi de
120 km a sul e sudeste da zona urbana da cidade Ponte Alta do Tocantins, e está
indicado na Figura 2, tendo sido registradas 738 fotos digitais.
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Figura 2: Percurso do dia 07 de julho de 2014.

Figura 3: Plantação de Eucalipto - 07 de julho de 2014.
Notar a parte clara com mudas de eucalipto no detalhe inferior.

10

Na Figura 3 acima, observa-se três usos do solo diferentes: eucalipto de dois
anos, mudas de eucalipto e cerrado. A expansão do cultivo de eucalipto na região era
desconhecida pela equipe durante o mapeamento feito no INPE; a característica das
áreas com mudas de eucalipto nas imagens orbitais de média resolução apresenta
forte resposta de solo exposto no espaçamento do plantio, que se impõem à da
biomassa do cultivo. Já a região com eucaliptos mais desenvolvidos apresenta textura
lisa e verde claro nas imagens. A região de cerrado no entorno do cultivo apresenta
muitas arvores derrubadas, denunciando a provável expansão de cultivos sobre a
região.

Figura 4: Cicatrizes de queimadas – 07 de julho de 2014.

A Figura 4 apresenta cicatriz de área queimada com focos do dia 26/junho, e
nas fotos contidas na figura pode-se observar a presença de muitas espécies arbustivas
totalmente queimadas; nesta região não há presença de derrubada de árvores.
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A informação dos focos de queima do sistema do INPE foi fundamental no
trabalho de campo. Na Figura 5 foi localizada uma queimada detectada nos focos do
dia anterior à visita a campo, e no local foram encontradas árvores ainda queimando.
Outra região de interesse nesta queimada foi a vereda, com buritis e a vegetação
rasteira queimadas.

Figura 5: Cicatrizes de queimadas – 07 de julho de 2014. Notar a vereda no detalhe da esquerda.

5.2.

DIA 02 - 08 de julho de 2014.

No segundo dia de trabalho de campo as atividades terrestres continuaram,
mas em sentido a Mateiros, TO, e foram percorridos 170 Km - ver Figura 6.
A Figura 7 a seguir demonstra a validação do comportamento da resposta
obtida nas imagens orbitais de média resolução sobre áreas queimadas mapeadas no
ano anterior, 2013. Essas cicatrizes são representadas por regiões sem formação
delimitada, destacando-se na cena com cor branca e esverdeada, em contraste com a
área de tom roxo queimada em 05/julho. Na Figura, ainda há identificação de uma
cicatriz recente, com os focos de 05/julho.
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Figura 6: Percurso do dia 06 de julho de 2014 com os focos de queima assinalados.

Figura 7: Cicatrizes de queimadas – 08 de julho de 2014.
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Na Figura 8 observam-se cicatrizes de queima na imagem OLI de 30/jun/2014,
juntamente com os focos detectados em 20/junho. No detalhe com a fotografia de
campo do lado esquerdo da Figura 8 nota-se a divisão da queimada com a área não
queimada; no 2º detalhe, no canto direito superior, vê-se a vegetação arbustiva
totalmente queimada. Outro contexto foi o de um campo dentro de uma propriedade
rural, no qual mesmo após a queimada permaneceram gramíneas secas, – ver detalhe
no canto inferior direito.

Figura 8: Cicatrizes de queimadas – 08 de julho de 2014

Na validação de focos detectados em 22/junho pelo INPE, próximos a Ponte
Alta do Tocantins encontrou-se um relevo mais acidentado do que o normal – ver o 1º
detalhe na Figura 9, com uma colina queimada. Na imagem OLI de 30/Jun/2014,
atribui-se algumas feições lineares e muito escuras à sombra do relevo íngreme, e que
pode ser confundido com cicatriz de queimas.
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Figura 9: Cicatrizes de queimadas – 08 de julho de 2014

5.3.

DIA 03 - 09 de julho de 2014.

No dia 09/julho iniciaram os trabalhos por via aérea, com o Helicóptero IBAMA1 e sua equipe de apoio. Sua realização teve por meta locais de dúvida quando da
interpretação das imagens de satélites e de queimadas recentes. A Figura 10 indica o
traçado percorrido, com 298 km de sobrevoo na região de estudo. Cicatrizes recentes
e algumas antigas de até um ano, foram visitadas, possibilitando identificar a
vegetação atingida, sua fisionomia e representação em imagens de média resolução.
A Figura 11 mostra uma área, a qual, conforme os focos detectados, queimou
entre 30/junho a 02/julho. Nos três detalhes observa-se a vegetação de campo limpo
coberto por cinzas, e no detalhe central as veredas, em tom escuro, também
queimadas. Na imagem OLI 16/julho/2014, com a composição R-G-B 6-5-4, que é a
base da Figura 11, nota-se que estes três detalhes ocorreram em uma região de cor
branca/roxo-claro. Este padrão é comum nas imagens de média resolução do Cerrado,
criando uma indefinição na sua interpretação visual ou automática, quanto a ser uma
área queimada ou não, de solo exposto, ou de preparo de plantio.
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Figura 10: Percurso com helicóptero no dia 09 de julho.

Figura 11: Cicatrizes de queimadas – 09 de julho de 2014.
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Figura 12: Fogo ativo - 09 de julho de 2014.

Também no sobrevoo de 09/julho foi possível identificar focos ativos de fogo
para analisar seu padrão e efeito na região, e para a partir de sua distribuição e
intensidade da chama, validar as detecções do sistema de monitoramento do INPE.
Observa-se nos detalhes da Figura 12 a fumaça gerada por estes focos e a dimensão
quase imperceptível das linhas de fogo, sem produzir energia termal suficiente para
sua detecção pelos satélites.
Na Figura 13 pode-se observar um dos principais platôs dentro do Parque
Estadual do Jalapão, e as fotografias dom detalhes demonstram a vegetação de
campo-sujo destas feições geológicas em relação a planície do restante do Jalapão; o
detalhe a esquerda mostra a vegetação em seu estado natural caracterizado pela cor
verde na imagem OLI de 16/julho/2014, e o detalhe no campo direito superior
documenta uma área queimada no platô, que aparece na cor roxa na imagem OLI, e
possivelmente associada aos focos detectados em 13 e 14/junho.
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Figura 13: Platô no PEJ - 09 de julho de 2014.

5.4.

Dia 04 – 10 de julho de 2014

O quarto dia de visitas a campo também contou com o apoio do helicóptero do
IBAMA. Foram percorridos 298 km, com o registro de 1082 fotos a partir dos três
dispositivos usados. A trajetória percorrida é apresentada na Figura 14, a seguir. Os
principais alvos neste dia foram regiões de agricultura, onde ocasionalmente ocorrem
focos de calor, são comuns solos expostos antes e após a colheita. Exemplos das fotos
de campo estão na Figura 15.
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Figura 14: Percurso com o helicóptero em 10 de julho de 2014.

Figura 15: Exemplos de áreas de agricultura - 10 de julho de 2014.
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A cena Landsat da órbita/ponto 221/67, que compreende a área de estudo
principal do Projeto Jalapão, inclui no seu setor sudeste partes com agricultura
intensiva. Conforme os detalhes na Figura 15, as fotografias de campo comprovam o
plantio de monoculturas mecanizadas, e os principais cultivos observados foram milho
e algodão. Neste contexto, foi constato o uso intenso de queimadas, tanto no preparo
de novos plantios, documentados nos detalhes da parte superior da Figura, como no
desmatamento do Cerrado, registrado no detalhe inferior.

Figura 16: Cicatrizes de queimadas - 10 de julho de 2014.

As escarpas dos platôs na região do Jalapão apresentam vegetação mais densa,
com espécies arbustivas e as sombras das escarpas podem causar confusão com áreas
queimadas. Na Figura 16, no detalhe do meio, observa-se o avanço de uma cicatriz de
queimada sobre as escarpas. Outro contexto nesta figura é a cicatriz no topo do platô,
com vegetação diferenciada daquela observada na planície do Jalapão.
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Figura 17: Cicatrizes de queimada - 10 de julho de 2014.

Na Figura 17 observa-se uma cicatriz de queimada que contém focos
detectados pelo INPE entre 24 a 26/junho. Na imagem de média resolução há
confusão de classificação entre água e área queimada durante a análise visual, e o uso
do IVND-Índice de Vegetação auxiliou na exclusão da classe água no mapeamento de
queimadas.
Um dos pontos sobrevoados foi próximo à planação de Eucaliptos nas
proximidades da cidade de Ponte Alta do Tocantins, anteriormente visitada por meio
terrestre e indicada na Figura 2. A observação deste local auxiliou a identificar a
resposta do Eucalipto mais velho nas imagens de média resolução e também observar
a queimada ocorrida na borda do plantio - ver Figura 18.
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Figura 18: Cicatrizes de queimadas - 10 de julho de 2014.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a validação de campo efetuada, foram concluídas as etapas previstas no TdR
desta fase do Projeto, tendo sido produzidos os mapeamentos de cicatrizes de
queimadas dos anos de 2007 a 2013 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 em uma área de ~27.000 km 2 e nos 1.593 Km2
do Parque Estadual do Jalapão.
Todas as áreas planejadas para validação no trabalho de campo foram visitadas e
devidamente fotografadas com identificação das cicatrizes. Também foram localizadas
e fotografadas algumas queimadas ativas as quais servirão para comparação com os
dados de monitoramento de queimadas do INPE.
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Foram gerados mapas e figuras georreferenciados com as áreas queimadas das
regiões visitadas, juntamente com as fotografias de campo, e os arquivos digitais
correspondentes estão inseridos na base de validação do Projeto Jalapão do INPE, no
endereço interno do INPE, http://caete.cptec.inpe.br/wiki/. Em futuro próximo, o
material estará disponível para consulta pública juntamente com os todos os
resultados, produtos e relatórios que o Programa Queimadas do INPE está
desenvolvendo no Projeto GIZ-MMA Jalapão, “Prevenção, controle e monitoramento
de queimadas e incêndios florestais no Cerrado”.
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