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1. RESUMO EXECUTIVO
Este documento descreve o primeiro produto do Termo de Referência
2014.0627.00011-2, contrato FUNBIO, desenvolvido no INPE, referente à criação da rotina de
uso do algoritmo semiautomático para o mapeamento de áreas queimadas na região do
Jalapão no período 1984 a 2003 para a órbita-ponto Landsat 221/067.
Conforme esperado, foi sistematizada a rotina de uso do algoritmo, que se encontra
pronta no INPE para gerar os mapas de área queimada previstos no próximo produto do TdR.
Mantido o cronograma do TdR, ao seu final deverão ser entregues os produtos previstos, com
a qualidade e formato esperados e necessários para as publicações científicas e técnicas que
irão decorrer do Projeto MMA-FUNBIO Jalapão.

2. INTRODUÇÃO
O presente relatório refere-se à primeira de três etapas do Termo de Referencia
2014.0627.00011-2, contrato FUNBIO, vigente de 01 de Agosto de 2014 a 15 de dezembro 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 junto ao Projeto FUNBIO-MMA “Prevenção,
controle e monitoramento de queimadas e incêndios florestais no Cerrado” e Projeto
“Políticas para o Cerrado e Monitoramento do Bioma” iniciativa Cerrado Sustentável – MMA.
As fases do presente contrato se dividem em: 1) Criação da rotina de uso do

algoritmo semiautomático para o mapeamento de áreas queimadas na região do
Jalapão; 2) Mapeamento georreferenciado das áreas queimadas entre 1984-2003 na região
do Jalapão, e; 3) Geração de base com dados auditados e arquivos vetorias, e preparo do
relatório final e de publicações.
Conforme o TdR, apresenta-se a aplicação da rotina do método semiautomático
desenvolvido por Melchiore (2014) no TdR GIZ/INPE. O algoritmo tem como fim a
quantificação de áreas queimadas em imagens de média resolução espacial a partir de uma
sequência de cenas. Serão expostos os passos para a aplicação do algoritmo e meios de
aprimorar os resultados do mapeamento de área queimada no Cerrado. O conteúdo deste
relatório foi elaborado em coordenação e contato permanente com o Dr. Alberto Setzer, atual
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coordenador do Programa Queimadas do INPE, e que também participou da elaboração do
texto.

3. APLICAÇÃO DO MODELO SEMIAUTOMÁTICO

3.1. Ambiente para a aplicação
Os presentes desenvolvimentos de produtos estão baseados no uso de softwares livres
e abertos, e o algoritmo criado possibilita ao usuário a liberdade de executar, melhorar e
configurar o programa, assim favorecendo a comunidade de usuários. A linguagem de
programação utilizada foi a Python, que contém sintaxe e tipagem dinâmica, sendo efetiva na
programação orientada a objetos, integrada a sistemas operacionais abertos com atualização
de bibliotecas.
A metodologia de processamento foi implementada na versão Python 2.7 de 2010
(www.python.org) sob o Sistema Operativo Linux Ubuntu 13.04 (www.ubuntu.com), com o
interpretador Geany (www.geany.org) para executar os algoritmos a seguir descritos (itens 2.2
e 2.3).
Para o uso do algoritmo é necessário atualizar ou instalar bibliotecas de pacotes
requeridos pelo programa. As bibliotecas de manipulação de dados geo-espaciais GDAL e a
biblioteca Numpy de álgebra e processamento de matrizes, constituem a base do sistema
desenvolvido. É necessário que as versões dos pacotes sejam as últimas disponíveis para
garantir o correto funcionamento do sistema. A lista completa dos pacotes utilizados é: sys; os;
struct;

numpy;

osgeo.gdal;

skimage.morphology.

Os

osgeo.ogr;

osgeo.osr;

math;

datetime;

pacotes

podem

ser

encontrados

skimage;
em

http://docs.python.org/2/install/.
3.2. Imagens compatíveis com o algoritmo
A seleção de imagens deverá ser realizada a partir da área útil disponível para
mapeamento em cada cena; recomenda-se a seleção de cenas com menos de 15% de
cobertura de nuvens, com perda de no máximo uma imagem nas sequências temporais no
caso do satélite Landsat (TM ou OLI), ou seja, com intervalo máximo de 32 dias. Caso contrário,
os resultados da comparação multitemporal necessários para identificar cicatrizes podem ser
afetados pelos efeitos das nuvens e suas sombras, e pelo processo de regeneração ou
degradação da vegetação. Neste TdR está prevista a análise da cena Landsat na órbita/ponto
221/067 no período 1984 a 2003, portanto referentes apenas ao sensor TM. Entretanto,
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prevendo o uso do algoritmo em períodos posteriores, as rotinas incorporam a opção de uso
do sensor OLI, lançado em 2013.
Além da baixa cobertura de nuvens, a qualidade das imagens deve ser a melhor
possível, pois qualquer artefato ou ruído presente nas cenas podem ocasionar falsas detecções
no algoritmo. Principalmente na banda infravermelha(“IV”)-próxima (Banda 4 do TM e 5 do
OLI), ruídos são diretamente traduzido em erros, pois este canal é utilizado no cálculo dos dois
índices de vegetação utilizados neste processamento.
É importante que o registro das imagens esteja com menos de um píxel de
deslocamento. Recomenda-se a utilização da mesma procedência para a sequência de
imagens, pois o processo de georreferenciamento adotado pelos diferentes provedores de
dados costuma variar.
Os principais satélites utilizados são os Landat 5 e 8. O Landsat-5 contém o sensor
Thematic Mapper de média resolução espacial (30 metros), com 16 dias de resolução
temporal, e resolução radiométrica de 8 bits, e com7 bandas espectrais;

no presente

mapeamento as bandas relevantes são a infravermelha-média “longa” (banda 7, de 2,08 a 2,35
µm), a infravermelha-média (banda 5, de 1.55 a 1.75 µm), a infravermelha-próxima (banda 4,
de 0,76 a 0,90 µm) e a vermelha (banda 3, de 0,63 a 0,69 µm) – ver Figura (1) a seguir.

Figura 1: Bandas espectrais dos satélites Landsat TM-5 e OLI-8. Fonte: USGS

Mapeamento a partir do ano de 2013 foram são utilizadas imagens do novo sensor do
USGS e NASA, o satélite Landsat-8 lançado no dia 11 de fevereiro de 2013. O sensor orbital de
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média resolução denominado OLI (Operational Land Imager) tem características semelhantes
ao TM, entretanto contendo evoluções do sistema sensor. A resolução espacial e temporal se
mantém. Há evolução na resolução radiométrica, passando de 8 para 16 bits, e na resolução
espectral que constam agora com 11 bandas, as utilizadas para a identificação das cicatrizes de
queima são: o infravermelho média longo (banda 7, de 2,11 a 2,29 µm); infravermelho médio
curto (banda 6, de 1.57 a 1.65 µm), infravermelho próximo (banda 5, de 0,85 a 0,88 µm) e o
vermelho (banda 4, de 0,64 a 0,67 µm).
As imagens Landsat-TM e OLI são distribuídas pelo Serviço Geológico dos Estados
Unidos (USGS) e pela Divisão de Geração de Imagens do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (DGI-INPE). Recomenda-se a utilização das imagens disponibilizadas pela USGS
(http://earthexplorer.usgs.gov), pois o acervo do INPE ainda não está totalmente
georreferenciado e ortorretificado com alta precisão.
3.3. Pré-processamento
As quatro etapas do pré-processamento – descompactação, empilhamento de bandas,
reprojeção e recorte - são realizadas de forma automática a partir do script Python
“CreateCompostoMBL5_V4.py” para TM/Landsat 5 e “CreateCompostoMBL8_V4.py” para
OLI/Landsat 8. Depois de adquiridas as imagens do servidor USGS, a organização dos diretórios
deve ser por ano e seguindo os critérios das imagens compatíveis com o algoritmo (item 3.2).
O banco de imagens deve conter uma sequência de “N” imagens válidas, relativas a um
ano para a região de estudo. As imagens são processadas em pares, de acordo com sua ordem
temporal. Para a quantidade “N” de imagens válidas, o número de produtos gerados será “N1”. O conteúdo dos arquivos comprimidos é diferente para cada sensor (TM ou OLI). No caso
do sensor TM, os conteúdos do arquivo comprimido são:
sete imagens de 8 bits de resolução radiométrica, georreferênciadas, em formato .TIF,
correspondentes às bandas individuais do sensor – ver Figura 1;
uma imagem em formato .JPG demonstrando uma banda da imagem com a
sobreposição de pontos de controle no terreno pelo registro;
um arquivo de texto com a descrição dos metadados, e;
outros dois arquivos de texto relativos ao processo de registro das imagens.

No caso dos dados comprimidos do sensor OLI/TIRS para as bandas infravermelhas, os
conteúdos são:

7

onze imagens de 16 bits de resolução, georreferênciadas em formato .TIF para cada
banda;
uma imagem correspondente a análise de qualidade e conteúdos (nuvens, água, neve,
etc.) da imagem, e;
um arquivo de texto com os metadados de calibração do sensor que auxiliam na
conversão dos valores digitais em radiância.

O usuário deve apontar o endereço da pasta com os arquivos .TAR.GZ do ano a ser
mapeado, deve preencher a linha 209 do algoritmo, tendo que manter a denominação “ptf =”,
vide Figura 2. Outro dado que o usuário deve indicar é a órbita/ponto das cenas a serem
mapeadas, na linha 210 tendo “op =” como designação. Ambos devem estar entre aspas
duplas ou simples.

Figura 2: Indicação do endereço da pasta e órbita ponto a ser mapeado

O resultado da descompactação e empilhamento de bandas armazenado em memória,
é composto de imagens de sete bandas em formato .IMG. Para o sensor TM todas as bandas
são inclusas no empilhamento. No caso do OLI, as bandas 1 ,8, 9, 11 e BQA são descartadas,
sendo empilhadas as 2, 3, 4, 5, 6 e 10. Ou seja, a imagem final do pré-processamento dos dois
sensores TM e OLI conta com 7 bandas, todas correspondentes à mesma faixa do espectro,
respeitando a pequena diferença entre os dois sensores – vide figura 1.
A reprojeção corrige as imagens USGS, e como estas têm sua projeção indicada para o
Norte, é necessário alterá-las para o Sul. E por último, o script faz a normalização da cobertura
das imagens, utilizando uma área comum a todas as imagens da série, recortando-as para
obter a mesma área de cobertura e possibilitar o processamento automático.
Os produtos deste processamento são imagens com as bandas azul, verde, vermelha,
IV-próxima, IV-média e IV-média longa, e todas estarão com mesma projeção no sistema UTM
(Universal Transversa de Mercato) e o mesmo número de linhas e colunas.
Na versão final, o algoritmo terá uma interface gráfica para alterar os nomes dos
diretórios e da órbita/ponto, de modo a facilitar a inserção destas informações pelo usuário.
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3.4. Processamento
As principais etapas do algoritmo desenvolvido para a identificação automática de
cicatrizes de queimadas em imagens de média resolução espacial estão indicadas
esquematicamente na Figura 3 abaixo.

Figura 3: Diagrama do algoritmo automático de áreas queimadas.

Após o pré-processamento realizado de forma automática seguem-se os processos de
descompactação, empilhamento (Layer Stack), reprojeção e recorte (crop), gerando saídas
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com nome padrão. A partir das imagens corrigidas, cada passo do processo utilizará um par de
imagens (i, j), carregadas em matrizes com o mesmo número de bandas, linhas e colunas.
A partir das imagens padronizadas é realizado o processamento para a extração de
cicatrizes de queima de forma multitemporal. Primeiramente é realizada a conversão da
imagem com valores digitais para valores de Reflectância no topo da atmosfera, utilizando-se a
razão entre a radiação refletida e a radiação incidente, expressa através dos chamados fatores
de reflectância (geometria de iluminação ou incidência e geometria de visada).
Com as imagens-reflectância são realizados os cálculos de índices NDVI e NBRL e
posteriormente suas diferenças entre as datas T1 e T2. Segue abaixo as fórmulas dos
respectivos índices:
NDVI = (IVP - V) / (IVP + V)
NBRL = (IVM - IVP) / (IVM + IVP)
V: Vermelho / IVP: Infravermelho Próximo / IVM: Infravermelho Médio Longo
Resumidamente, o índice NDVI é normalizador, utilizado em estudos de vegetação e
destinado à representação do estado fisiológico da vegetação; ele quantifica uma relação
entre a energia absorvida pela clorofila na região do espectro eletromagnético vermelho e a
energia refletida no infravermelho próximo pela estrutura da planta e seu conteúdo da água. O
NBRL também é um índice normalizador, calculado a partir das bandas correspondentes ao
infravermelho médio longo e infravermelho próximo, as quais apresentam a maior taxa de
mudança na reflectância em resposta ao efeito do fogo. Ambos os índices tem respostas de
valores teóricos extremos -1 e 1.
Posteriormente são calculadas as diferenças entre as cenas T1 e T2, para cada um dos
índices NDVI e NBRL conforme as fórmulas:
dNDVI = NDVI (t1) – NDVI (t2)
dNBRL = NBRL (t1) – NBRL (t2)
A subtração entre as imagens de datas sequenciais (T1 e T2) dos índices busca maximizar a
diferença entre classes distintas e minimizar a diferença entre classes similares. Assume-se
assim que a cobertura que não queima tem uma fenologia e umidade similares entre as datas
em sequencia, e que as áreas queimadas no período assumirão valores bem diferentes entre
as datas, as diferenças são consideradas relativas em magnitude com a mudança ambiental
ocasionada pelo fogo.
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A partir da geração e subtração dos índices se obtém a composição de índices com três
bandas, sendo R = dNDVI, G = NBRLT2 e B = dNBRL . Estas três variáveis servem posteriormente
para realizar a validação visual na auditoria dos dados e dos valores destes índices.
O objetivo do processamento automático é ter como resposta a segmentação das imagens
em duas classes de componentes: vegetação queimada e vegetação não queimada. O processo
de separação das classes é realizado mediante filtragem das imagens-índices por limiares, que
são encontrados empiricamente pela análise da alteração dos índices em cada par de imagens.
A mudança porcentual dos índices é realizada a partir da diferença do índice com a data inicial
desta diferença.
mrNDVI = dNDVI / NDVI T1
mrNBRL = dNBRL / NBRL T1
A mudança relativa dos índices é indiferente ao tipo de cobertura na superfície, e só leva
em conta o nível de mudança em relação à situação prévia. Considerando o mencionado
acima, foram implementados limiares para lograr a separação em duas classes de acordo com
o interesse: Queimada / NãoQueimada. O critério de escolha dos limiaresé dado por
LMRNDVI = MRNDVI > LimRDNDVI
LMENBRL = MRNBRL > LimRDNBRL
Ao utilizar uma taxa de mudança relativa, os valores dos índices na primeira data próximo
de zero resultam numa grande mudança relativa. Para evitar que pequenas divergências nos
valores do NBRL e NDVI sejam consideradas como queima, também foi utilizado um valor
limiar na diferença do NBRL T2, dado por
LDNBRL = dNBRL > LimDNBRL
Os primeiros resultados da identificação dos objetos são denominados “sementes“ de
queimada. A partir dos três limiares estabelecidos – ver Figura (4), onde se utiliza limiares mais
conservadores para definir com precisão as áreas que sofreram queima; a equação final para a
Máscara semente de Queimadas resulta de:
MQ = ( LMRNDVI * LMRNBRL ) * LDNBRL

Figura 4: Exemplos de limiares utilizados na definição de sementes
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A partir da definição da mascará de sementes utilizando limiares conservadores é realizada
uma nova análise para a delimitação das bordas das cicatrizes. O primeiro procedimento que o
algoritmo realiza é o envelopamento de cada semente com o número de píxeis prédeterminados. Dentro desta área ocorrerá a segunda análise de índices, que poderá ser
realizada com limiares menos conservadores – ver Figura 5, com o objetivo de identificar as
bordas das cicatrizes de queimadas com precisão.

Figura 5: Demonstração de limiares de Burned Mask

A operação para a delimitação da mascará de queimadas a partir da predefinição das
sementes é representada por:
BURNED MASK = ( mrelndvi > tolndvi ) & ( mrelnbrl > tolnbrl )
A definição dos limiares ocorre de forma empírica a partir da análise das imagens
geradas de mudança dos índices nas datas sequencias para NDVI e NBRL, e também pelas
imagens de cada índice para cada cena. Observe a Figura (6) a seguir os comandos para
habilitar ou desabilitar a geração destas imagens.

Figura 6: Códigos para a geração das imagens NDVI, NBRL e suas respectivas diferenças

Para habilitar a geração destas imagens devem-se habilitar as linhas 654 e 655 para o NDVI
das datas T1 e T2 respectivamente, e a linha 656 para a geração da imagem de mudança do
NDVI entre as duas cenas. Para o NBRL ocorre o mesmo processo, só que com as linhas 662 a
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664. Para habilitar a geração destas imagens remover o comando “#~” no inicio da linha, e
para desabilitar, adicionar o código “#~”.
3.5. Arquivos Gerados
A principal saída do processo é uma imagem binária em formato .TIF, com igual área de
cobertura, projeção e sistema de referência das imagens de entrada, onde cada pixel de área
queimada tem valor unitário, enquanto que os não queimados têm valor zero. O arquivo de
saída tem 8 bits de resolução, independentemente da resolução dos arquivos de entrada, e
seu nome segue o padrão
- LTX_SS_OOO_PPP_AAAAMMDD_CQmaskExpandUnity_lim_lim.tif
- LTX_SS_OOO_PPP_AAAAMMDD_CQmaskExpandUnity_lim_lim.txt
X=Número do satélite Landsat; S=sensor (TM ou OLI); O=órbita; P=ponto; A=ano;
M=mês; D=dia; e lim=limiar.

3.6. Análise visual e edição dos resultados
A edição visual da máscara de queimadas é realizada para corrigir o resultado final do
processamento automático das cicatrizes de queimadas. Mesmo com os avanços realizados no
algoritmo para maximizar a identifcação de bordas, ainda é necessário um controle adicional
para o refinamento dos resultados, além da identificação dos possíveis erros de omissão e
comissão.
A escala utilizada para a edição é de 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 aumenta a
precisão da edição, obtendo-se um produto final de maior qualidade.
Os elementos identificados na Figura 7 a seguir foram gerados automaticamente na
composição (∆NDVI, NBRLT2, ∆NBRL), que se mostrou a melhor para a interpretação e edição
visual das cicatrizes, proporcionando maior nitidez na identificação dos elementos da imagem.
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Figura 7: Cicatrizes antiga (Retângulo azul), atual (magenta) e área sem queima (amarela) na imagem-composição
R=∆NDVI, G=NBRLT2, e B=∆NBR

As cicatrizes identificadas apresentam formas irregulares, com tonalidades claras e
domínio da cor rosa, sendo esta a principal classe de interesse. 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 análise. Estas
feições são de forma irregular e tonalidades escuras na cor marrom, e não são incluídas na
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avaliação da área queimada. As regiões esverdeadas, sejam claras ou escuras, são áreas que
não sofreram alterações de sua vegetação.
Para a visualização de possiveis erros de comissão e omissão na imagem-composição
de índices, torna-se necessária a verificação das cicatrizes com as imagens TM das datas inicial
e final do período analisado. Procura-se, além das áreas com dúvidas em relação ao resultado
da classifcação, áreas com nuvens, desmatamento e ruídos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme este relatório inicial, as etapas previstas no TdR estão sendo conduzidas como
previsto, e foram produzidos uma Rotina em linguagem Python e o Manual do Método
semiautomático para Mapeamento de Queimadas, sistematizando os trabalhos a serem
realizados a seguir, na confecção do mapeamento de cicatrizes de queimadas na região do
Jalapão entre os anos de 1984 a 2003.
O algoritmo apresentado se mostra eficiente para a detecção de cicatrizes de queimadas
no Cerrado, mantendo as seguintes referências: média de 91,9% de confiabilidade do
algoritmo e média de 88,6% de acerto de queimadas (Melchiori, 2014). O processo
semiautomático, por meio da auditoria visual, determina a qualidade dos dados das cicatrizes.
As rotinas comuns dos processos automatizados, como descompactação de arquivos e recorte
de imagens demonstram um ganho de tempo e produtividade, requerendo poucas horas, ao
invés de dois a três dias no processo manual.
Mantido o cronograma do TdR, ao seu final deverão ser entregues os produtos previstos,
com a qualidade e formato esperados e necessários para as publicações científicas e técnicas
que irão decorrer do Projeto MMA-FUNBIO Jalapão.
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