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Resumo

O fogo no Brasil, destacando-se a Amaz6nia 6 um problema que preocupa

diversas instituig6es ambientais a nivel mundial. A cartografia das 6reas queimadas 6

fundamental para a estimativa de emiss6es gasosas paru a atmosfera e para a

compreensSo das alterag6es do uso e ocupagSo do solo, sendo a detecASo remota um

instrumento extremamente importante para essa an6lise.

Nesta tese apresenta-se tr6s estudos com o objectivo de testar dados de detecASo

remota a diferentes escalas na an6lise do fogo no Brasil. No primeiro estudo foi avaliada a

capacidade de dados di6rios 51 do sensor SPOT4-VEGETATION para produzir imagens

compostas mensais de modo a preservar as caracteristicas espectrais das 6reas

queimadas e sua posterior detecgSo e cartografia para a regiSo da Amaz6nia. Foi utilizado

o m6todo de classificagio supervisionado por 6rvores de decisdo, na cartografia das Sreas

queimadas com dados de alta (Landsat TM) e baixa resolugdo espacial (SPOT-VGT). O

valor total de 6rea queimada estimado por classificagSo dos comp6sitos mensais SPOT 4 -

VGT foi de 28.522 km2 . No segundo estudo avaliou-se a precisSo da cartografia das 6reas

queimadas para dados de diversas resolug6es espaciais, partindo de alta resolugSo, dados

Landsat e sua degradagSo para dados equivalentes a AVHRR, GAC e PathFinder. Obteve-

se a solugSo 6ptima de Pareto para as duas resolug6es espaciais consideradas, 1,1 km e

8 km. Finalmente analisou-se a correlagdo existente entre o produto fogos activos do

sensor ATSR com vari6veis ambientais, demogr6ficas e de infra-estruturas. O mGtodo aqui

usado foi o Geographic Weighted Regression, que permite a an6lise de regress5o

considerando que as vari6veis variam espacialmente ao longo da 5rea de estudo, obtendo-

se o melhor ajustamento dos fogos activos com as vari6veis independentes de

percentagem de agricultura e a distAncia ds estradas.

Palavras-chave: Amaz6nia, Brasil, Sreas queimadas, SPOT 4 - VGT, Landsat TM / ETM+,

5rvores de classificagio, fronteira de Pareto, fogos activos, ATSR, GWR.
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Abstract

Fire in Brazil, mainly in Amazonia is a problem that concerns several

environmental institutions at the global level. Biomass burning is a global phenomenon

and a significant source of atmosphere gases, and burnt area mapping is necessary to

understand the land use and land cover changes. For this propose the satellite data

provide a unique source of spatial information.

Tthis study is divided in three parts and the main objective is to test different

scales of satellite data to analyze the fire activity in the Brazil. The first study was

important to evaluate the ability of S1 daily data from sensor SPOT4-VEGETATION

sensor to produce monthly composite images to retain spectral signature of burned

areas, followed by the their detection and mapping of burned areas in the Amaz6nia

region. To map burned areas it was used a classification tree which is supervised

classification method. The total burned area estimated with SPOT 4 - VGT data was

28.522 km2.The purpose of the second study was to evaluate the burned area mapping

accuracy at different spatial resolutions. Burnt areas were mapped with high spatial

resolution TM data, which were then degraded to AVHRR, GAC and finally Pathfinder

data. The Pareto optimal solution was obtained for the 1,1 km and 8 km spatial

resolutions. ln the last study it was analyzed the correlation between the active fire

ATSR products and environmental, demographic and infraestrure variables. lt has used

the Geographic Weighted Regression method that allows the analysis of regression

considering variables spatially non-stationary variables. The best adjustment of the

active fires was a classification obtained with the agriculture and the distance to roads

variables.

Key-words: Amaz6nia, Btazil, Burned areas, SPOT 4 - VGT, Landsat TM / ETM+,

classifications trees, Pareto boundary, active fires, ATSR, GWR.
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l. lntrodugSo

O fogo 6 um fen6meno global, que ocorre de forma regular nas florestas tropicais,

temperadas e boreais, nas savanas e nas terras com uso agricola (Levine, 1996). No caso

do Brasil, o fogo na Amaz6nia 6 um fen6meno que preocupa muitas entidades e

investigadores, sendo a sua compreensio alvo de muitos estudos. O fogo, atravEs da

queima de elevada quantidade de biomassa, com consequente elevada emissSo de gases

para a atmosfera tem implicag6es nas alteraq6es hidricas e clim6ticas a nivel global

(Malingreau, 1990). No imbito regional, o fogo causa poluigdo atmosf6rica com prejulzos

paru a saOde de milh6es de pessoas, para a aviagSo e transportes pode ainda alterar ou

mesmo destruir determinados ecossistemas. No contexto local, as queimadas destroem a

fauna e flora, empobrecem o solo, principalmente se o ciclo do fogo for curto, reduzem a

penetragSo de 5gua no subsolo, e em muitos casos causam mortes, acidentes e perda de

propriedades.

O fogo 6 um fen6meno que 6 controlado principalmente por tr6s grandes

categorias de factores: clima, vegetagSo e actividade humana. Estas tr6s condicionantes

est6o interligadas entre si e s6o muitas vezes relacionadas com os problemas de

alterag6es globais. No entanto, h6 que ter presente que os fogos no Brasil, fora da

fronteira de expansSo agricola, n5o contribuem para o chamado efeito estufa do planeta,

porque a sua ocorrOncia 6 ciclica. As emiss6es de carbono para a atmosfera resultantes

de queimadas, que ocorrem devidas i renovagSo de pastagens e d eliminagSo de residuos

agricolas s6o reabsorvidas na fase de crescimento das plantas, sendo assim

compensadas. A situagSo contr6ria acontece nas zonas de conversSo de floresta em

terrenos de usos agricolas, onde a vegetagio queimada n5o 6 reposta, e as emiss6es

para a atmosfera contribuem para a alterag6o do clima. ref

A queima de biomassa na Amaz6nia 6 extremamente preocupante, tendo em conta

o forte crescimento de ocorrdncia do fogo nesta regiSo na (ltima d6cada. E principalmente

acentuado no chamado "arco de desflorestagSo", que se estende ao longo das

extremidades leste e sul da regiSo da Amaz6nia, onde se concentra grande parte da

populagSo rural (Nepstad ef a/., 1999).

O fogo no Brasil pode ser dividido em trOs tipos principais, de acordo com a sua

natureza: as queimadas, intencionais, associadas ao corte e queima de floresta; os

inc6ndios florestais, com origem em queimadas, que escapam ao controlo e invadem as

florestas primdrias ou previamente exploradas para extracgSo de madeira, e os inc6ndios
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em Sreas jd desflorestadas, resultantes do fogo intencional ou acidental em pastagens e

em 5reas de usos agrlcolas (Nepstad ef a/.,1999).

Os inc,Ondios florestais n5o sdo recentes na Amaz6nia, nos Ultimos dois mil anos,

secas severas podem ter estado na origem da queima da floresta em intervalos de

quatrocentos a setecentos anos, o que se comprova com as camadas de carvSo

existentes no subsolo (Nepstad et a1.,1999). A ocorr6ncia de fogos na Amazonia tem sido

registada atrav6s de dados do sat6lite National Oceanic & Atmospheric Administration

(NOM), sensor Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) desde 1978

(Franga & Ferreira, 2OO5), ano desde o qual o avango da desflorestagSo tamb6m tem sido

avaliado. A perda de 6rea florestal foi de 1,98 milh6es de hectares por ano, entre 1978 -

1g8g e 1,38 milh6es de hectares por ano entre 1990 a 1994, e continuou a crescer para

1,90 milh6es de hectares por ano para o periodo de 1995 a 2000 (Laurance et a1.,2001).

O fogo, contudo, 6 mais frequente actualmente, devido dr acaSo antr6pica (Nepstad et al.,

1999). Segundo o lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renov6veis (IBAMA), no Brasil a quase totalidade dos fogos 6 causada pelo homem, por

raz6es muito variadas: aproveitamento agro-pecu6rio, exploragSo florestal ou at6

vandalismo, disputas fundi5rias e protestos sociais (De Souza et a|.2004).

Um dos biomas mais afectado actualmente 6 a Floresta, principalmente devido d

construgSo de acessos e d instalagSo de agricultores e de empresas de extracaSo de

madeira. A construgSo de acessos no interior do Brasil foi uma forma que permitiu a

deslocagSo de agricultores para as regi6es anteriormente habitadas apenas por indlgenas.

A instalagSo de pessoas, leva ao desenvolvimento de meios de sobreviv6ncia, sendo de

destacar as empresas madeireiras, que praticam o corte selectivo de 6rvores de madeira

nobre. O corte selectivo de 6rvores por parte das empresas madeireiras 6 um factor que

contribui para a fragilizagSo da floresta, diminuindo a sua densidade, n6o s6 pelo corte de

6rvores seleccionadas, mas sobretudo, pelos estragos causados pela sua queda e pela

sua remogSo. Tamb6m 6 realizada a abertura de clareiras na floresta para usos agricolas

e para pastagens. Todos estes meios de exploragSo de terra sdo realizados atrav6s da

desflorestagSo tornando a floresta, at6 entSo pouco predisposta d ocorr6ncia de fogos,

mais susceptivel dado o acr6scimo de material combustivel que resta do corte de 6rvores.

A abertura de clareiras, torna-a tamb6m mais vulner6vel, pois permite a entrada de luz

solar e consequentemente a desidratagio do material lenhoso e folhagem. A fragilidade da

floresta agudiza-se devido d ac95o de queimadas provocadas pelo homem e a frequEncia

do fogo acidental aumenta com a desflorestagSo crescente, o que acentua o risco de

incQndio. Estas situag6es propiciam que o fogo iniciado em 6reas agrlcolas atinja e e

progrida para o interior da florestas, j6 alterada pela perda de parte do copado e tornando-

se mais inflam5vel. As parcelas queimadas na floresta prim6ria normalmente sdo de



l. lntroduOdo

pequena dimensdo dado que a pr6pria vegetagSo funciona como barreira e controla a

propagagSo, pela sua humidade e densidade. Na Figura 1.1 pode-se ver diferentes 6reas

de desflorestag5o, com a vegetagSo cortada e arrumada em fileiras que posteriormente 6

queimada, bem como uma empresa madeireira.

Figura 1.1. Areas desflorestadas e queimadas na floresta: a) e b) 6rea desflorestada com a
vegetagSo arrumada em fileiras a secar, c) e d) queima da vegetagSo ap6s seca, e) clareira
aberta ap6s queima da vegetagio e 0 empresa madeireira. (Fonte:
http://www. achetudoergiao. com. br/ATR/desmatamento-amazonica. htm)
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O segundo grande ecossistema mais afectado pelo fogo 6 o Cerrado, designagSo

utilizada para a savana no Brasil. Nesta formagSo vegetal tamb6m h6 testemunhos paleo-

ambientais da ocorr€ncia de fogos desde ha milhares de anos, pois conforme

demonstraram dep6sitos de carvSo, o emprego do fogo tem aumentado atrav6s do periodo

Holoc6nico (Alexandre et al., 1999; Barberi ef a1.,2000). No Cerrado o fogo 6 parte

integrante e necess6ria para a renovagio de algumas esp6cies vegetativas, podendo

ocorrer naturalmente devido d queda de raios el6ctricos em condig6es de trovoada. No

entanto estas ocorr6ncias n5o sdo muito frequentes em anos considerados climaticamente

normais.

No Cerrado os fogos atingem maiores dimens6es, pois contrariamente ao que se

verifica na floresta, a facilidade de desflorestagSo 6 maior, a quantidade de biomassa 6

menor e os fogos facilmente fogem ao controlo humano. Os fogos no Cerrado t6m

diversas causas, desde naturais, como a queda de raios, durante as longas 6pocas secas,

d actividade do homem para obtengSo de 6reas agricolas e pecu6rias.

A acgSo do homem tem vindo a alterar a frequ6ncia e o comportamento dos fogos

ao longo dos tempos (Mistry et a1.,2005). Durante a ocupagdo do Cerrado, entre 35000 e

'15OOO anos atr6s (Lavall6e, 1995; Watanabe et a1.,2003; Rowe & Karen, 2003),

provavelmente utilizou-se o fogo para manipular o coberto do solo e seus recursos v6rias

vezes no ano. No entanto os fogos de origem humana t6m sido mais relevantes nos

filtimos 10000 anos, com a expansSo de povos indlgenas e com a acentuagSo da

sazonalidade climitica (Barbosa, 2002). Os povos indigenas usam o fogo para cagar e

como sinais entre tribos (Maybury-Lewis, 1984), tamb6m para reduzir a presenga de

cobras e escorpi6es e para a deslocagSo atrav6s da vegetagSo (Mistry et a|.,2005). Estas

tribos baseiam-se em indicadores astrol6gicos, meteorol6gicos e ecol6gicos para a

actividade de queima.

As queimadas no Cerrado por vezes n6o consomem a totalidade da biomassa,

resistindo algumas esp6cies, como esta ilustrado na Figura 1.2.
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Figura 1.2. Areas de Cerrado recentemente queimado.
(Fonte: http://www.terrana.com. br/SOSC ERRADO/I M PACTOS%201 N DEX)

O regime do fogo no Brasil, est6 altamente correlacionado com os usos da terra

para fins agricolas e a manutengSo de pastagens, o que condiciona a dimensfio das 6reas

queimadas, que sdo na sua maioria controladas e limitadas is de parcelas de cultivo. Os

fogos dominam a parte do Brasil a norte do Equador principalmente nos meses de Janeiro

a Abril, como foi o caso da elevada 6rea queimada resultante de fogos ocorridos no estado

da Roraima em 1997/98, onde arderam 13000 km2 de floresta (Nepstad et a1.,2001). A sul

do Equador a 6poca de fogos 6 de Junho a Outubro e coincide com o perlodo quente. Na

regiio central do Brasil, na transig6o entre a Floresta e o Cerrado, existe elevada

ocorr6ncia de fogos nos meses de Agosto e Setembro devido A intensa actividade

agrlcola.

Os efeitos das alterag6es dos regimes de fogo em resposta a alterag6es regionais

no clima ou nas pr6ticas agrlcolas sio aspectos importantes que requerem investigagSo

adicional. O lnstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) atravOs do uso de imagens

do sat6lite Landsat, tem observado as actividades antropog6nicas associadas ds prdticas

agricolas e pecu5rias. Tem sido registado um aumento anual da desflorestagSo na

Amaz6nia, havendo indicagSo de que em 1999, aproximadamente 570 OOO km2 de floresta

foram convertidos em terras de cultivo, com um acr6scimo anual de 0,44o/o nos anos

seguintes (Almeida-Filho & Shimabukuro, 2004). O fogo afecta actualmente os principais

ecossistemas da Amaz6nia e contribui com cerca de 4o/o a 5% do total de carbono emitido

para a atmosfera por ano i escala global (Nepstad et al., 1999). As emiss6es de gases

para a atmosfera resultantes dos fogos t6m diversas implicag6es clim6ticas devido d

elevada quantidade de aeross6is de fumo emitidos, que s6o visiveis na atmosf6rica porque

t€m um efeito directo por modificagio da reflexdo e absorqSo da radiagio solar e outro
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indirecto na modificagSo das propriedades das nuvens (Yoram et al., 2002). O efeito dos

aeross6is que apresentam particulas de fuligem, escuras, tem elevada capacidade de

absorver radiagio solar, aquecendo a atmosfera e arrefecendo a superficie terrestre. Na

Bacia Amaz6nica, por exemplo, sio aquecidos 2 a 4 km da atmosfera enquanto a redugSo

da quantidade de luz solar que chega d superficie 6 de 15%. Como efeito semi-directo da

presenga do fumo na atmosfera verificou-se uma diminuigio da formagSo de nuvens

devido ao decr6scimo da irradiagSo da superficie para a atmosfera e consequentemente d

menor evaporagSo a partir da vegetagdo e das superflcies de 6gua (Koren et a\.,2004),

diminuindo assim a precipitagSo.

Em fungSo dos impactos causados pela ocorr6ncia do fogo mencionados acima,

houve uma necessidade de melhor compreender este fen6meno. Para tal foram usados

dados de detecgso remota, que constituem uma importante fonte de informagSo sobre os

diversos fen6menos que ocorrem na superficie terrestre.

Nas fltimas d6cadas os sat6lites de observagSo da terra t6m desempenhado um

papel importante na detecgSo, observagSo e caracterizagSo do fogo d escala regional e

global. As imagens por eles obtidas fornecem informagSo espacial indispens5vel i
comunidade cientifica dedicada ao estudo das mudangas globais do clima e do coberto

vegetal (Justice & Korontzi, 2001). Os dados obtidos por sat6lites de alta resolugdo

espacial como o Landsat, t6m sido utilizados com frequBncia em estudos relacionados

com as 6reas queimadas a nivel local e regional. J6 os dados obtidos por sat6lites com

baixa resolugSo espacial, como 6 o caso do NOAA/AVHRR e do Satellite Pour

I'Observation de la lene (SPOT) 4 com o sensor VEGETATION (SPOT 4 - VGT) sdo

utilizados em estudos sobre 6reas de maiores dimensdes e d escala global. Para os

estudos sobre 6reas de grandes dimens6es os dados de detecaSo remota sio de uma

importAncia crucial para o desenvolvimento do conhecimento e impacto do fogo.

Com os dados de detecgso remota os fogos podem ser estudados a diferentes

n[veis:

- no decorrer do fogo, para detecgso dos pontos de calor na superficie, correspondentes

aos fogos activos;

- numa fase p6s-fogo, para cartografar as 6reas queimadas, onde 6 analisada a

assinatura espectral deixada pelo fogo;

A quantificagSo da 6rea queimada 6 um dos principais objectivos dos estudos

relacionados com a ocorr6ncia do fogo, que juntamente com a identificagio do tipo de

biomassa queimada permite estimar as emiss6es de gases para a atmosfera, tornando

possivel a avaliagio dos impactos d escala global no planeta.
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Objectivos da tese

Os estudos apresentados nesta tese v6m contribuir para uma melhor compreensSo

da ocorr€ncia de fogos no Brasil. O objectivo geral 6 a caracterizagSo e a cartografia de

6reas queimadas na Bacia Amaz6nia usando diferentes resolug6es de dados obtidos por

detecgso remota e o estudo da relagSo entre o fogo e diversos factores ambientais e

demogr6ficos no Brasil. Para cumprir este objectivo foram utilizados dados obtidos por

detecqSo remota a diferentes escalas, bem como aplicados diferentes m6todos de an6lise,

de modo a identiflcar padr6es de diferentes caracteristicas espectrais como 6 o caso das

6reas queimadas.

Apresentam-se tr€s estudos integrados um por cada capitulo. No primeiro

pretende-se detectar e quantificar as Sreas queimadas usando imagens di6rias do satElite

SPOT 4 -VGT paru a regiSo da Amaz6nia Legal, bem como a sua calibragSo com base em

dados de alta resolugio espacial do sensor Landsat 5 Thematic Mapper (TM). Numa

primeira fase 6 aplicado um m6todo de composigdo multitemporal dos dados di6rios de

modo a produzir imagens mensais da regiSo da Bacia Amazonica Brasileira, com um

minimo possivel de nuvens e respectivas sombras, e com homogeneidade espacial e

principalmente que preserve as caracteristicas espectrais das 5reas queimadas, facilitando

a sua cartografia. Numa segunda fase 6 testado um algoritmo de classificagSo com

6rvores de classificagSo, para avaliar quais as bandas do sensor SPOT 4 - VGT que

melhor discriminam as 6reas queimadas avaliando a precisSo dos resultados obtidos com

estes dados face ao resultado obtido com os dados Landsat TM.

No segundo estudo, pretende-se mostrar a importAncia da variagio da escala dos

dados de detecgso remota para obter estimativas da extensSo das Sreas queimadas. Este

estudo foi realizado para diversas pequenas 6reas distribuidas pela Bacia Amaz6nica

Brasileira. Obtiveram-se mapas de Sreas queimadas, com imagens Landsat, com 30 m de

resolugSo espacial, os quais foram degradados para escala de diferentes sensores, tais

como, o AVHRR (1,1 km), AVHRR Global Area Coverage (GAC) (4 km) e Pathfinder

AVHRR Land (PAL) (8 km), tendo sido avaliada a extensSo de Area queimada

cartografada paru as duas escalas, 1,1 km e 8 km.

No terceiro relacionam-se dados de fogos activos do sensor Along Track Scanning

Radiometer (ATSR) com diversos factores ambientais e demogr6ficos para todo o Brasil.

Neste estudo utiliza-se a regressSo geogr6fica ponderada (Fotheringham ef a|.,2002), um

m6todo que permite uma an6lise local, considerando as coordenadas de localizagio dos

dados. Este m6todo foi comparado com o tradicional m6todo de regressSo estatistica

multivariada (Zar, 1 999).
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Estrutura da Tese

A estrutura da tese aqui apresentada 6 composta por um primeiro capitulo de

introdugSo, onde se enquadra a introduq6o e os objectivos da tese, um segundo capltulo

de descrigSo das caracteristicas da 6rea de estudo e o terceiro, quarto e quinto capitulos

que correspondem aos tr6s estudos desenvolvidos e referidos anteriormente. A dimensSo

das 6reas de estudo e suas caracteristicas especfficas bem como os dados utilizados, sio

descritos em cada um dos tr6s capitulos. No sexto capltulo apresentam-se as

considerag6es gerais desta tese, no s6timo capltulo as refer€ncias bibliogrSficas e

finalmente o oitavo capitulo com tr6s anexos.

Os tr6s estudos desenvolvidos, no Ambito deste doutoramento, foram os seguintes:

- Cartografia das Sreas queimadas na Amaz6nia Legal com dados do sat6lite

SPOT 4 - VEGETATION;

- AvaliagSo da precisSo da cartografia de 6reas queimadas com dados de

detecgso remota com diferentes resolug6es espaciais;

- Ocorr€ncia de fogo no Brasil e sua relag6o com variSveis demogr6ficas,

ambientais e de infra-estruturas.

No Ambito deste doutoramento foram publicados os seguintes artigos, para os

quais houve uma contribuigSo significativa como resultado das actividades desenvolvidas

durante o periodo de doutoramento:

Tansey, K., J-M. Gr6goire, D. Stroppiana, A. Sousa, J. Silva, J. Pereira, L. Boschetti, M.

Maggi, P.Brivio, R. Frasere, S. Flasse, D. Ershov, E. Binaghi D. Graetz & P. Peduzzi

(2004). Vegetation burning in the year 2000: Global burned area estimates from SPOT

VEGETATION data. Journal of Geophysical Research, 109, D14503,

doi: 1 0. 1 029/2003JD003598.

Tansey, K., J-M. Gr6goire, E. Binaghi, L. Boschetti, A Brivio, D. Ershov, S. Flasse, R.

Fraser, D. Graetz, M. Maggi, P.Peduzzi, J. Pereira, J. Silva, A. Sousa & D. Stroppiana

(2004). A global inventory of burned areas at 1 km resolution for the year 2000 derived

from SPOT VEGETATION data. Climatic Change, 67 (2-3):345-377.
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O Brasil 6 um pais de grandes dimens6es, com uma 6rea de 8.547.404 km2

localizado na parte centro-oriental do continente Sul Americano, entre as latitudes

33044'42" Sul e 5o16'20" Norte e longitudes 34047'30" e 73059'32" oeste de Greenwich

(IBGE). Faz fronteira a norte e oeste com vdrios palses e 6 banhado pelo Oceano Atlintico

na costa Leste (Figura2.1). A sua divisSo administrativa 6 constituida por 27 unidades, das

quais 26 s5o estados e um distrito federal onde se situa a capital Brasilia. Os estados

brasileiros sio agrupados em cinco grandes regi6es polltico-administrativas: Norte,

Nordeste, Sudeste, Sule Centro-Oeste (Figura 2.2).

-100 -80 -60 -40 -20

-20 -20

-40-40

-100 -60 -40 -20
Figura 2.'1. Limites dos paises da Amdrica do Sul e dos estados do Brasil (a sombreado).

-80
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IO DE JANEIRO

STA CATARINA

F= SUDESTE+ !sut- +

Figura 2.2. Estados e regi6es administrativas do Brasil.

De acordo com o fltimo censo demogr6fico, realizado em 1991 pelo lnstituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, o Brasil tinha 146.825.475 habitantes e par€l

2000 foi estimada uma populagdo residente de 165.715.400 habitantes, o que corresponde

a uma taxa m6dia de crescimento anual de 1,35%. A maioria da populagSo concentra-se

nos estados do litoral, apesar da construgAo de uma capital federal em Brasflia, iniciada a

1956, ter como objectivo alterar este padrSo, incentivando a ocupagSo do interior.

Em termos gerais, s5o considerados seis biomas continentais brasileiros,

Amaz6nia (Floresta), Cerrado, Mata AtlSntica, Caatinga, Pampa e Pantanal (Figura 2.3). O

bioma brasileiro de maior extensSo, 6 a Amaz6nia que ocupa 49,29o/o do territ6rio, logo

seguida do Cerrado como segundo maior bioma, que corresponde ds savanas, no

conjunto ocupam 73,21o/o do territ6rio brasileiro. A Mata Atl6ntica ocupa 13,04o/o, seguido

da Caatinga com 9,92o/o, restando o bioma Pampa com 2,07o/o e o Pantanal que ocupa o

menor valor, de 1,76Yo.
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Figura 2.3. Biomas do Brasil, resultado da cooperag5o entre lnstituto Nacional de Geografia e
Estatistica e o Minist6rio do Meio Ambiente. (Fonte: IBGE - http://www.ibge.gov.br)

As florestas ocupam grande parte da Bacia Amaz6nica Brasileira, em toda a regi6o

norte e oeste, enquanto o Cerrado se encontra na parte sul e leste desta regiio e no

Planalto Central do Brasil. A floresta prim6ria engloba essencialmente tr6s classes de

vegetagSo: a floresta tropical perenif6lia sensu stricto, a floresta tropical semi-perenif6lia, e

a floresta tropical semi-caducif6lia (lBGE, 1988). A floresta tropical perenif6lia sensu stricto

encontra-se nas regi6es muito h0midas, 6 dominada por esp6cies folhosas perenif6lias em

diversos andares, podendo atingir 50 m de altura, tendo um subcoberto esparso de

herb6ceas. A floresta semi-perenif6lia encontra-se nas regi6es menos h0midas e 6

composta por folhosas perenif6lias e caducif6lias. Na floresta semi-caducif6lia, dominam

as esp6cies caducif6lias.

Na Amaz6nia h6 uma dominincia de solos de baixa fertilidade natural, o que 6

consequ6ncia da sua formag6o, possuindo baixa capacidade de nutrientes essenciais

disponlveis. Os solos dominantes s6o os latossolos e os argissolos, que correspondem

12
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aproximadamente a 48o/o e 30%, respectivamente, da superflcie total da Amaz6nia

brasileira (IBGE, 1972).

O clima 6 um dos factores dominantes na import6ncia e magnitude do ciclo

hidrol6gico, uma vez que, 6 a Area de floresta tropical hOmida, a maior no mundo, a grande

respons6vel pela humidade na Biosfera (Junk & Firch, 1985). Na Figura 2.4, pode-se

verificar que o clima na Bacia Amaz6nica 6 tropical, com uma variagSo sazonal minima,

com temperaturas m6dias a variar entre 25,8 oC, durante a 6poca das chuvas, de Maio a

Setembro, e 27,9 oC na 6poca seca de Outubro a Abril (Junk & Firch, 1985).

No Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil, a vegetagSo 6 muito diversificada,

reconhecendo-se em termos gerais cinco tipos estruturais (Oliveira-Filho & Ratter,2002).

O Cerrad6o que se encontra mais perto da chamada floresta, dominado por vegetagSo

arb6rea com percentagem de coberto a variar entre 50% a 90%; o Cerrado dominado por

6rvores e arbustos mas com um coberto mais esparso (30%); o Campo Cerrado, composto

por vegetagdo dispersa, 6rvores, arbustos e com elevada vegetagdo herb6cea; o Campo

Sujo, constituido principalmente por vegetagSo herb6cea com arbustos e 6rvores de baixo

porte dispersas; e o Campo Limpo que 6 composto apenas por vegetagSo herb6cea

(Oliveira-Filho & Ratter,2OO2). Aproximadamente 90% dos solos do Cerrado sao pobres

em nutrientes e de elevada acidez e toxidade (Dias, 1996), predominando solos arenosos

ou areno-argilosos e eventualmente argilosos. A maior parte deles s6o bem drenados e

t6m capacidade de reter temporariamente a 6gua das chuvas nas zonas planas, que

assim, sio sazonalmente alagadas (Hess et al.,2OO3). A regiSo da llha do Bananal, junto

ao rio Araguaia, maior ilha fluvial do planeta, com 2 milh6es de hectares, encontra-se

alagada, na estagSo das chuvas. Este bioma tem um clima tropical, quente e semi-h0mido

(Figura 2.4), onde a temperatura se mantEm elevada na Primavera e Verio, registando-se

valores m6dios de 26 oC e inferioresa24 oC, nas altitudes mais elevadas. A precipitagdo

m6dia anualvaria entre 1200 a 1800 mm, com a estagSo seca, a decorrer entre os meses

de Abril a Setembro e a chuvosa entre Novembro e Janeiro.

O relevo onde domina o Cerrado 6 em geral bastante plano ou suavemente

ondulado, estendendo-se por imensos planaltos. A zona de transig6o entre estes dois

grupos de vegetagSo, Floresta e Cerrado, chamada " arco de desflorestagSo" 6 dominada

pela agricultura e Pecu6ria.

O bioma de Mata Atlfintica encontra-se distribuido pela costa brasileira, onde as

variag6es de relevo s6o mais evidentes, sendo actualmente apenas 5o/o da sua extensSo

original. A variabilidade das formas do relevo confere grande diversidade a este

ecossistema. Nos vales domina a floresta densa, tornando-se menos densa nas encostas.

As variag6es clim6ticas sflo muito vari6veis desde as regi6es com clima temperado muito

hgmido no extremo Sul a tropical h(mido e semi-5rido no Nordeste, como se pode verificar

13
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na Figura 2.4. Os solos na Mata AtlAntica e seus ecossistemas dependem da topografia e

da sua origem geol6gica que determina a vegetagSo e flora. Algumas serras costeiras

foram formadas por processos vulcdnicos constituidos de rochas cristalinas muito antigas.

A Caatinga, o quarto bioma em ocupagdo do territ6rio brasileiro, encontra-se na

regi6o do Nordeste, onde domina um clima semi-5rido. A vegetagSo pode apresentar um

porte arb6reo, arbustiva denso ou aberta com solos pobres em nutrientes (IBGE, 1972).

No Nordeste o clima 6 seco e a sua aridez tem sido agravada nos 0ltimos.

A Pampa restringe-se ao estado do Rio Grande do Sul e ocupa 63% da sua 6rea.

Pode definir-se como um conjunto de vegetagSo arbustiva onde dominam as herbiceas.

Nesta regiSo mais a sul a temperatura m6dia 6 mais varidvel, com Ver6es mais quentes e

lnvernos mais frios, como 6 o caso dos estados de Paran6, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul. Algumas 6reas t6m excesso de 6gua e outras t6m declives elevados, dificultando o

aproveitamento agricola (lBGE, 1972).

O Pantanal, a maior superflcie inund5vel interior do mundo, encontra-se em parte

nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A vegetagSo dominante nas 6reas nio
inund6veis 6 caracterlstica do Cerrado e os solos apresentam elevada fertilidade. Para as

regi6es com as 6reas inundadas no VerSo e secas no lnverno dominam as palmeiras

carand6 (Copernicia australis) e os solos sdo de baixa fertilidade (lBGE, 1972).

Na Figura 2.5 apresentam-se os principais biomas do Brasil referidos

anteriormente.
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Figura 2.4. Regi6es clim6ticas do Brasil. (Adaptado de IBGE - http:/Arww'ibge'gov'br)
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Figura 2.5. Principais biomas no Brasil: a) Floresta b) Cerrado; c) Mata Atllntica; d) Caatinga;
e) Pampa e f) Pantanal. (Fonte: National Geographic - http:/www.Nationalgeographic.com -
Terrestrial Ecoregions) (Continua).
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0
Figura 2.S. principais biomas no Brasil: a) Floresta; b) Cerrado; c) Mata Atlintica; d).Caatinga;

e)-pimpa e Q p'antanal. (Fonte: National Geographic - http:/www.Nationalgeographic.com -
Terrestrial Ecoregions) (Continuag6o).
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Na Figura 2.6 apresenta-se um mapa com 18 unidades de relevo para o territ6rio

do Brasil, definidas pelo IBGE. O relevo brasileiro ndo apresenta cadeias montanhosas

muito elevadas, predominando altitudes inferiores a 500 m. As estruturas e formag6es

rochosas s6o antigas, mas as formas de relevo sio recentes, decorrentes do desgaste

erosivo. Podem identificar-se tr6s grandes unidades geomorfol6gicas: os Planaltos, as

Depress6es e as Planicies.

O planalto que apresenta maior extensSo 6 Planalto Brasileiro, com altitudes entre

os 305 m a 915 m e 6 composto por planlcies onduladas e grandes 6reas cobertas por

Floresta e Cerrado.

As depress6es brasileiras, com excepgdo da amaz6nica ocidental, caracterizam-se

por terem sido originadas por processos erosivos. No territ6rio brasileiro podem-se referir

as seguintes depress6es: Amaz6nica ocidental, a Araguaia, a Cuiabana, a do Alto-

Paraguaie Guapor6, a do Tocantins, e de S5o Francisco.

De entre as planicies podem-se destacar as do rio Amazonas, onde se situa a llha

de Maraj6, a do Araguaia com a llha do Bananal, a do Guapor6, a do Pantanal do rio

Paraguaiou Mato-grossense, al6m das lagoas dos Patos e Mirim e v6rias outras pequenas

planicies e tabuleiros ao longo do litoral.
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No que respeita i hidrologia, o Brasil possui a rede hidrogr6fica mais extensa do

planeta, que ocupa 55.457 km2, constituida por nove bacias hidrogrAficas (Figura 2.7). As

principais bacias seo: a Amaz6nica, a do Tocantins, a Platina, a de S5o Francisco e a do

Atl6ntico Sul.

Bacia da Amaz6nia 6 a maior do Brasil, constituida por verios rios, a destacar o

Amazonas que 6 um autCntico rio de planicie, e o Madeira, que servem como via de

escoamento de produtos agricolas de diversas regi6es.

A Bacia do Tocantins 6 a maior localizada inteiramente em territ6rio brasileiro, 6

uma separag6o da Bacia Amaz6nica feita pelo IBGE. Os principais cursos de 6gua que a

constituem sao o Tocantins e o Araguaia. O rio Araguaia no extremo nordeste do estado
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de Mato Grosso divide-se em dois bragos, formando assim a ilha de Bananal, a maior ilha

fluvialdo mundo.

A Bacia do Rio S5o Francisco tem importAncia fundamental na economia da regiSo

que engloba, pois permite a actividade agricola nas suas margens e irrigag6o de terras

mais distantes.

A Bacia Platina 6 composta pelo rio da Prata tem origem na conflu6ncia dos rios

Parand, Uruguai e Paraguai, na fronteira entre a Argentina e Uruguai.

A Bacia do AtlAntico Sul 6 composta por v6rias pequenas e m6dias bacias

costeiras, que drenam para o Oceano Atlintico. A parte norte-nordeste engloba os rios

localizados no norte da Bacia Amaz6nica e aqueles situados entre a foz do rio Tocantins e

a do rio S5o Francisco. Entre a foz do 56o Francisco e a divisa do Rio de Janeiro e S5o

Paulo encontram-se as bacias da parte leste, das quais se destaca a do rio Paraiba do Sul.

A partir dessa 6rea comega as bacias do sudeste-sul, cujo o rio mais importante 6 o ltajaf,

no estado de Santa Catarina.
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lll. Cartografia das 6reas queimadas na Amazonia Legal com

dados do sat6lite SPOT 4 - VEGETATION

3.l.lntrodugio

A ocorrOncia do fogo na Amaz6nia Brasileira, onde se encontra cerca de 40o/o da

floresta tropical h0mida do mundo, 6 um aspecto preocupante e com repercuss6es a

diversas escalas. Nos 0ltimos anos, t6m sido desenvolvidos estudos com o objectivo de

quantificar a Area queimada anualmente, mas sempre a nivel local e regional e nunca i
escala da Bacia Amaz6nica. O principal objectivo deste estudo 6 estimar a Area queimada

em toda a regiSo da Amaz6nia com dados de detecgso remota de alta resolugdo espacial

baseada na calibragSo dessa 6rea com dados de resolugSo espacial inferior. De entre as

diversas etapas, uma importante foi testar crit6rios de composigSo multitemporal de modo

a preservar as 6reas queimadas e a eliminar a presenqa de nuvens e efeitos atmosf6ricos

existentes nos dados didrios de baixa resolugio espacial. O periodo considerado foi de

Junho a Outubro do ano 2000, que corresponde d 6poca seca e de maior incidOncia do

fogo na parte Sulda Amaz6nia.

Na cartografia de Sreas queimadas e fundamental validar os resultados,

identificando as limitag6es nas diferentes aplicag6es, com o objectivo de determinar a
qualidade da informagEo produzida e de quantificar os erros e seus efeitos, no caso da

informagio ser combinada com outras fontes de informagSo (Foody, 2002). A procura de

mapas com a extensSo de 5rea queimada cartografada d escala regional e global, a partir

de imagens de sat6lite, tem aumentado com os fins pr6ticos de prevengdo, avaliagSo da

ocorr6ncia do fogo e das consequ6ncias ambientais.

As 6reas queimadas podem ser detectadas ap6s a passagem do fogo e sio
observ6veis durante um perlodo de tempo mais ou menos longo, dependendo

principalmente do tipo de vegetagSo existente. A cartografia dessas 6reas com dados

obtidos por detecgSo remota baseia-se na an6lise da diferenga das caracteristicas

espectrais entre as 6reas afectadas e a vegetagSo circundante. A assinatura espectral das

6reas queimadas 6 influenciada pelas caracteristicas espectrais dos produtos resultantes

da combustSo, como 6 o caso do carvSo e das cinzas, e pela alteragSo espectral da

estrutura e densidade da vegetagio. O carvSo resultante da combustio incompleta da

vegetagSo tem um sinal distinto das cinzas que sio produto da combustio total, mais

frequentes em fogos de grande intensidade (Pereira et al., 1999). No entanto, este sinal

forte de 6reas afectadas pelo fogo n5o se mant6m durante muito tempo, visto que o carvSo
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e as cinzas s6o facilmente removidos pelo vento e pelas chuvas. O sinal correspondente i
aus6ncia parcial ou total da vegetagSo 6 mais est6vel, considerando que a renovagSo da

vegetagSo n6o 6 um processo muito r6pido. Contudo este sinal ndo 6 t6o evidente pois a

vegetagSo pode ter sido afectada apenas parcialmente tornando-se dificil a identificagSo

da 6rea queimada.

Diversas pesquisas t6m sido feitas nos (ltimos anos com o objectivo de analisar os

fogos no Brasil. Foram, no entanto, na sua maioria baseados em detecaio de fogos

activos com dados do sensor NOAA / AVHRR (Negreiros et a1.,1996; Pereira & Setzer,

1993; Pereira & Setzer, 1996; Feltz,2001). Este sensortem caracterlsticas que o tornam

ftil na detecgso de fogos activos, atrav6s da banda no infravermelho m6dio (centrada nos

3,7 pm), que cont6m uma componente reflectida e emitida (Christopher ef a/., 1998;

Pereira, 1999) o que o torna muito sensivel as altas temperaturas (Li ef a/., 2003). Desde

1987, a detecgso de inc6ndios florestais como de queimadas, tem sido realizada usando

imagens NOAA / AVHRR pelo INPE (Negreiros et al., 1996). Setzer & Pereira (1991)

apresentaram pela primeira vez a estimativa da 6rea queimada para regiSo da Amaz6nia,

para o ano de 1987, baseada na banda t6rmica do satElite NOM-9. Foram estimados

2OO.OOO km2 de 6rea queimada, afectando diversos tipos de vegetagSo.

Um estudo de estimativa da biomassa queimada no Brasil foi apresentado por

Pereira & Setzer (1993) d escala de uma imagem do sat6lite Landsat TM localizada na

parte norte do estado de Mato Grosso. Estes autores desenvolveram mais tarde (Pereira &

Setzer, 1996), um algoritmo contextual para detectar os fogos activos e estimar a Area

queimada com dados AVHRR, mais uma vez um estudo local, correspondendo i 6rea de

uma imagem TM localizada na parte central do Brasil correspondente a Cerrado. Neste

bioma foi tamb6m realizado um estudo de quantificagSo da Srea queimada por Franga &

Setzer (2001), cuja 6rea foi o Parque Nacional das Emas com uma extensSo de 131.832

ha, localizado no Planalto Central do Brasil. Neste estudo a extensSo da 6rea queimada foi

de 254 km2, inferior d 6rea estimada por foto-interpretagio de imagens TM (300 km2).

Recentemente, Tansey et at. (2004), obtiveram uma estimativa da 6rea queimada d

escala global para o ano 2000 com dados SPOT 4 - VGT. Este trabalho foi desenvolvido

no Ambito do projecto Gtobat Bumt Area 2000 (GBA 2000), do qual se fazia parte da

equipa e se desenvolveu um algoritmo baseado em 6rvores de classificagSo para a

cartografia das 6reas queimadas para o Brasil. A 6rea estimada para o Brasilfoi de 18.229

km2. Este estudo aqui apresentado 6 um refinamento do trabalho desenvolvido no Ambito

do G8A2000, tendo como mais valia a estimagSo da Srea queimada com dados Landsat

baseado na calibragSo dos resultados com os dados do SPOT 4 - VGT.
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3.2. Area de estudo

A Srea de estudo engloba a regiSo da Bacia Amaz6nica, entre as longitudes de 7So

e 45o Oeste e as latitudes de 20o Sul e 50 Norte, com uma 6rea aproximadamente de
9.000.000 km2 lFigura 3.1). Esta regiSo 6 dominada essencialmente por dois biomas, a
Floresta ocupa a maior 6rea seguida do Cerrado mais na parte sudeste. A Floresta tem
uma 6rea contlnua que inclui os estados do Amazonas, Acre, Rond6nia, Roraima, Amap6
e Par6, e em parte os estados do Mato Grosso e Maranhio. Este bioma ocupa as 6reas
com clima equatorial, com pequena variagio de humidade ao longo do ano o que o torna
pouco vulner6vel ao fogo enquanto floresta primdria.

O bioma Cerrado inclui a parte sudeste do estado de Mato Grosso e Maranhao e
ocupa na sua totalidade os estados de Tocantins e Goi6s e parte da Bahia, Mato Grosso
do Sul e Minas Gerais. A regiSo nordeste da 6rea de estudo 6 6rida com vegetag6o muito
esparsa, correspondente ao bioma de Caatinga. Este bioma cobre regi6es com clima com
duas estag6es distintas, a seca com temperaturas elevadas e a baixa precipitagio e a das
chuvas, com temperaturas mais baixas e elevados valores de precipitagdo (Franga et al.,

2001). Durante a estagSo seca a vulnerabilidade deste tipo de coberto do soto d ocorr6ncia
de queimadas 6 muito elevada. A zona de transigSo entre os dois biomas referidos,
dominada por floresta degradada e por actividade agricola, 6 a que regista maior n6mero
de ocorrOncia de queimadas no Brasil.
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I--l Estados do Brasil r- lmagens Landsat 5 TM

Figura 3.1. Area de estudo e localizagSo das imagens Landsat 5 TM. Estados do Brasil: RR -

R6raima; AM - Amazonas; AC - Acre; RO - Rond6nia; AP - Amap6; PA - Par6; MT - Mato

Grosso; TO - Tocantins; GO - Goi6s; MA - MaranhSo; Pl - Piaui; BA - Bahia; MG - Minas Gerais
e MS - Mato Grosso do Sul.
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3.3. Dados

SPOT 4 . VGT

Neste estudo foram utilizados dados de detecAso remota de baixa resolug6o

espacial, dados registados pelo sensor VGT, a bordo do sat6lite SPOT - 4. Este sensor foi

langado a 4 de Margo de 1998, com uma 6rbita quase polar (98.720), heliosslncrona e com

uma altitude m6dia de 830 km e recolhe dados sobre a superflcie terrestre numa faixa com

a largura de 2200 km, que corresponde a um Angulo de abertura de 1010. A resolug6o

espacial do sensor, representada por uma grelha de c6lulas, designadas por pixels (picture

elements), varia entre aproximadamente 1 km no n6dir (0o) e 1,7 km no Angulo m6ximo

observado. A sua resolugdo temporal que correspondente ao intervalo de tempo entre

duas observag6es consecutivas da superffcie terrestre, com as mesmas condiq6es

geom6tricas, 6 de 26 dias com hora de aquisigSo ds 10:30 (hora solar local). Nas zonas

equatoriais este sat6lite recolhe dados quase diariamente e para as latitudes superior a

35o N e a 35o S, recolhe dados pelo menos uma vez por dia. A sua resolugSo espectral 6

de quatro bandas, no azul, vermelho (V), infra-vermelho pr6ximo (lVP) e infra-vermelho

m6dio (lVM), especialmente concebidas para caracterizar a vegetagSo (VEGETATION

User Guide - http://www.spot-veoetation.com), nomeadamente da absorgSo da clorofila,

estrutura das copas e o estado da vegetagio (Quadro 3.1).

Quadro 3.1. Caracteristicas espectrais do sensor SPOT 4 - VGT.

Banda
RegiSo do espectro
electromagn6tico

Amplitude espectral
(um) Parimetro a caracterizar

1 Azul

2 Yermelho

3 lnfravermelho Proximo

4 lnfravermelho M6dio

0,43 - 0,47

0,61- 0,68

0,78 - 0,89

1,58 - 1,75

estado da atmosfera

absorgdo da clorofila

estrutura das copas

estado hidrico da
veoetacSo

Os dados fornecidos pelo sensor incluem informagio sobre a geometria de

observagSo e iluminag5o, nomeadamente os 0ngulos zenitais solar (AZS), e o de

observagSo (MO), e os Angulo azimutais solar (AAS) e os de observaqeo (AAO). Estes

VGT tdm uma grande vantagem relativamente a outros de detecgso remota,

nomeadamente a elevada qualidade geom6trica, caracterizada por uma alta precisSo de
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georreferenciagSo multiespectral (0,2 km), georreferenciagSo multitemporal (0,325 - 0,885

km) e georreferenciagSo absoluta (0,300 - 0,725 km). lnformagao mais detalhada sobre o

sensor VGT pode ser encontrada em Sylvander et al. (2000) e CNES (1999).

Os dados originais sdo recebidos pela EstagSo de RecepgSo de Esrange, (Kiruna,

Su6cia) e transformados em produtos P, 51 e S10 no Centro de Processamento de

lmagem do Vlaamse lnstetting voor Technotogisch Onderzock (VITO) (Mol, B6lgica). O

produto P 6 corrigido somente para eliminar erros de calibragSo e de georreferenciagio,

cujas as unidades s5o em reflectAncia no topo-da-atmosfera. Os produtos de slntese (S)

sdo obtidos atrav6s de um processo de composigSo multitemporal de v6rias passagens do

sensor, podem ser relativos a um dia (Sl) ou a 10 dias (S10). O processo de composigSo

multitemporal usa como crit6rio o valor m6ximo do indice de Vegetagio de Diferenqa

Normalizada (Normatized Differcnce Vegetation lndex - NDVI). Os produtos S para al6m

das correcA6es aplicadas aos produtos P, tamb6m s6o corrigidos para o efeito

atmosf6rico. Este processo 6 realizado pelo Cenfre National d'Etudes Spafia/es (CNES)

(Franga) usando o algoritmo de Simplified Method for Atmospheric Conecfion (SMAC)

(Rahman & Dedieu, 1994). Os produtos S encontram-se em unidades de reflect6ncia na

superficie. Ainda existem outros produtos de sintese de 10 dias, resultantes da

degradagSo espacial para quatro (S10.4) e oito (S10.8) km. Toda a informagSo relativa aos

produtos VGT pode ser encontrada em CNES (1999).

Utilizaram-se dados di6rios S1 relativos ao ano 2000 e compreendem os meses de

Maio a Novembro de 2000, totalizando 206 imagens diSrias, em unidades de reflect6ncia

na superficie. Devido a erro ou falhas de dados n6o estSo disponiveis os dados referentes

aos dias 8,14 e 17 de Fevereiro, 17 de Margo, 13 de Maio,26 de Junho, 31 de Julho, 8 e

17 de Agosto e 6, 18 e 20 de Outubro.

Landsat 5 TM

Tamb6m foram utilizados dados de alta resolugdo espacial, resultantes do sat6lite

Landsat 5 TM, langado a 1 Margo de 1984, mantendo-se ainda operacional. Este sat6lite

tem uma 6rbita quase circular, com uma latitude de 705 km e uma inclinagSo de 98,20.

Percorre uma 6rbita completa em 99 minutos e a sua resoluqSo temporal 6 de 16 dias,

varrendo uma faixa da superficie terrestre de aproximadamente de 185 km por 185 km. A

resolugSo espectral destes dados consiste em sete bandas distribuidas pelo espectro

electromagn6tico (Quadro 3.2).

para a calibraqio dos mapas com as 6reas queimadas resultantes do SPOT 4 -
VGT, foram utilizadas oito imagens TM.
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Quadro 3.2. Caracteristicas espectrais do sensor Landsat TM.

RegiSo do espectro

electromagn6tico
Amplitude espectral

(pm)

1

2

3

4

5

6

7

Azul

Verde

Vermelho

lnfravermelho pr6ximo

lnfravermelho M6dio

T6rmico

lnfravermelho M6dio

0,45 - 0,52

0,52 - 0,60

0,63 - 0,69

0,76 - 0.90

1,55 - 1,75

10,4 - 12,5

2,08 -2,35

As imagens foram seleccionadas em fungEo da sua disponibilidade imediata, da

menor percentagem possfvel de cobertura de nuvens, da sua localizagio geogr6fica e do

tipo de coberto do solo. A localizagSo das imagens foi muito importante para uma boa

caracterizagio dos fogos no Brasil, distribuem-se principalmente pelo "arco de

desflorestagSo", onde se verificaram em maior ocorr6ncia (Quadro 3.3). Tamb6m se teve

em conta os diferentes tipos de vegetagSo mais afectados pelo fogo. Com os dados do

sat6lite Landsat de alta resolugdo espacial, foram produzidos, numa primeira fase, mapas

de 6reas queimadas para determinados perlodos atrav6s de diferenga entre duas datas,

que foram utilizados para calibrar as estimativas das 6reas queimadas cartografadas com

os dados do sat6lite SPOT 4 - VGT. Numa segunda fase, aqueles mapas de 5reas

queimadas de modo a caracterizar a distribuigio de 6reas queimadas por dimensSo e por

tipo de vegetagSo.

Todas as imagens Landsat tiveram que ser georreferenciadas e co-registadas
geograficamente entre si, de modo a tornar minimo o erro geogrSfico entre os pares das

imagens de diferentes datas, para o mesmo local.
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Quadro 3.3. Localizagdo e data das imagens Landsat 5 TM, segundo o Woldwide Reference

Sysfem WRS-2).
Landsat 5 TM

LocalizagSo (Estado) Coluna / Linha Data pr6-fogo Data P6s-fogo

Acre

Rond6nia

Mato Grosso

ParSlMato Grosso

Mato Grosso

ParSffocantins

Tocantins/Maranh6o/Piaui

Piaui

002 t 67

231 I 68

227 I 68

224 I 67

224 I 68

223 I 66

221 t 66

220 I 66

28t08t2000

16/08/2000

17t06t2000

30t07t2000

30t07t2000

23t07t2000

25t0712000

19/08/2000

29t09t2000

17t09t2000

05/09/2000

31/08/2000

31/08/2000

24t08t2000

26t08t2000

20t09t2000
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3.4. Metodologia

3.4.1. Com posigio multitemporal

A presenga de nuvens nas regi6es tropicais quando se pretende observar

superficie com dados de detecASo remota, 6 um problema que tem vindo a ser discutido

desde longa data, pela falta de visibilidade da superficie terrestre durante a passagem do

sat6lite o que impede qualquer estudo da superficie nessa regi6o, nomeadamente a

detecg5o e cartografia das 6reas queimadas. Para ultrapassar este problema, foram

desenvolvidos diversos estudos com o objectivo de produzir uma imagem composta

multitemporal obtida com informagSo de diferentes datas, para determinado periodo de

tempo, s6 assim 6 possivel a an5lise da superficie terrestre, incluindo as 6reas cobertas

por nuvens. A imagem resultante, 6 constituida por pixels cujo valor satisfaz a condigdo

imposta pelo crit6rio de composigdo multitemporal aplicado, ou seja, cada pixel tem como

atributo o valor correspondente i informagSo em anSlise de uma das datas do periodo de

dados considerado.

Um dos crit6rios frequentemente utilizado para a vegetagSo ou sua aus6ncia, como

6 o caso das 6reas queimadas, 6 o valor m6ximo do indice de VegetagSo de Diferenga

Normalizada, N DVI (Normal ized D ifference Vegetation I ndex ),

NDVr = 
(!vP -r')
(rw +v) Eq.3.1

onde IVP e V s5o os valores de reflect6ncia, respectivamente, da banda do infravermelho

proximo e da banda do vermelho. O intervalo de variagSo deste indice 6 de -1 a 1 e os

valores positivos, pr6ximos de 1, ocorrem em regi6es de vegetagSo densa e vigorosa,

onde a reflect6ncia do IVP 6 elevada e a do V 6 baixa. Este comportamento deve-se i
elevada absorgSo de radiagSo no comprimento de onda do vermelho pelos pigmentos

fotossint6ticos da vegetagSo verde e d baixa absorgSo de radiagSo na regiSo do

infravermelho proximo pela estrutura celular das folhas. Nas regi6es onde a vegetagio 6

muito esparsa, com um comportamento de reflex6o muito semelhante, este indice toma

valores muito pr6ximos ou iguais a zeto. Os valores negativos, surgem quando se estd na

presenga de superficies de 6gua e de nuvens, cuja reflectAncia 6 elevada na regiSo do

espectro correspondente ao vislvel e baixa no lVP.
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Quando o objectivo da composigfio multitemporal 6 obter uma imagem sem o efeito

de nuvens, mas preservando as caracteristicas das 6reas queimadas durante um

determinado perlodo de tempo, o crit6rio do m6ximo do NDVI (M-NDVI) nio 6 o mais

apropriado. Este crit6rio vai sempre seleccionar, para cada pixel, a data com vegetagSo

mais vigorosa, evitando as datas que correspondem a uma superficie queimada, que t€m

valores de NDVI mais baixo. Sendo assim, t6m sido desenvolvidas aplicag6es de outros

crit6rios de composigSo multitemporal a diferentes dados provenientes de v6rios sensores,

tais como AVHRR, Moderate Resolution lmaging Spectroradiometer (MODIS) e SPOT-

VGT, com o objectivo de cartografar as 6reas queimadas (Cahoon et a1.,1994; Barbosa ef

a/., 1998; Sousa, 1999; Stropiana ef al., 2002i Stroppiana et a|.,2003; Sousa et al. 2003 e

Cabral et a|.,2003, Silva et a|.,2003, Chuvieco et a|.,2005).

Sousa et at. (2003) compararam seis crit6rios de composigSo multitemporal com

dados AVHRR para tr6s 6reas de estudo em ecossistemas muito diferentes, no centro de

Portugal, numa 6rea na fronteira entre o SudSo e a Rep0blica Centro Africana no

Continente Africano, e outra no norte da Guiana na Am6rica do Sul. Foram testados os

seguintes crit6rios: o tradicional M_NDVl, o minimo da banda do infravermelho pr6ximo

(mlVP), o m6ximo da banda t6rmica (MT6rmico), o minimo do albedo (mAlbedo), mlVP

seguido do Mt6rmico, e por riltimo o mAlbedo seguido do mT6rmico. Os crit6rios com

melhores resultados, ou seja, os que melhor preservaram a assinatura espectral das 6reas

queimadas, foram: mlVP, mlVP seguido do MT6rmico, mAlbedo seguido do MT6rmico e o

MT6rmico, e por Ultimo o M-NDVI.

A selecgso do minimo da reflectincia no IVP para a andlise de 6reas queimadas,

proposta por Cahoon et al. (1994), foi considerado como o melhor crit6rio alternativo ao

NDVI, segundo Barbosa ef a/. (1999). As nuvens e a vegetagSo vigorosa s5o muito

reflectivas no lVP, comparativamente ds Sreas recentemente queimadas, o que torna a

minimizagSo desta banda um 6ptimo crit6rio paru a selecaSo dos pixels daquelas 6reas,

preferencialmente aos pixels de nuvens ou de vegetagdo. No entanto, permanece um

grande problema que 6 a retengSo de sombras de nuvens que tamb6m t6m valores baixos

de reflectAncia no lVP.

O crit6rio do MT6rmico foi testado como uma alternativa ao M-NDVI (Cihlar et al.,

1994a; Qi & Kerr, 1994; Barbosa ef a/., 1999, Sousa et a1.,2003, Chuvieco et a1.,2005)

considerando que as nuvens t6m temperaturas inferiores ds da vegetagSo e das

superficies de 5gua. Para as 5reas queimadas, este crit6rio revela elevado potencial tendo

em conta o seu valor de albedo baixo, devido aos reslduos de carvSo e cinzas, t6m

temperaturas mais elevadas do que as restantes superficies.
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Stroppiana et al. (2002) e Cabral et al. (2003) desenvolveram crit6rios de
composigSo multitemporal com dados di6rios do sensor SPOT 4 - VGT, para periodos de
10 dias e de um m6s, respectivamente. Stroppiana et at. (2002), seguindo os resultados
obtidos anteriormente, testaram o crit6rio do valor do mAlbedo, mlVp e minimo do angulo
zenital solar, obtendo melhores resultados para a cartografia das dreas queimadas na
Austr6lia com o crit6rio do mlVP. Cabral et at. (2003) testaram os crit6rios do terceiro valor
mais baixo do albedo (3mAlbedo) e da banda do infravermelho pr6ximo (3mlVp) para

cartografia de coberto do solo no Continente Africano. Obtendo resultados muito pr6ximos

no que se refere i eliminagSo dos efeitos atmosf6ricos, com ligeira melhoria para o crit6rio
do 3mAlbedo.

Recentemente, Chuvieco et al. (2005) comparou diversos crit6rios de composiqio
multitemporal com imagens AVHRR e MODIS para a Peninsula lb6rica, com o objectivo de
cartografar 6reas queimadas. Foi aplicado o tradicional M_NDVI, a maximizagao da
temperatura de superflcie, isolada ou em conjunto com minimo do Angulo zenital ou da
reflectdncia da banda lVP. Os resultados revelaram boa capacidade de discriminag6o
entre queimado e nio queimado com o m6ximo da temperatura, que preserva a assinatura
espectral do fogo e minimizava o efeito das nuvens e respectivas sombras.

Com dados do sat6lite SPOT 4 - VGT, Cabral et al. (2003) desenvolveram dois
crit6rios de composigdo multitemporal, baseados nos referidos anteriormente,
seleccionando o terceiro valor mais baixo da banda do infravermelho pr6ximo (3mlVp) e o
terceiro valor mais baixo do albedo (3mAlbedo), correspondendo o albedo d m6dia
aritm6tica das bandas do infravermelho pr6ximo e do vermelho. Estes autores tamb6m
aplicaram e compararam com os restantes crit6rios de composigio multitemporal, a
imagem resultante do crit6rio do minimo da banda do vermelho. Neste estudo o objectivo
foi cartografar os diferentes tipos de coberto do solo para a regiio do continente Africano a
sul do Equador. Analisaram as bandas de todas as datas (no caso de imagens do SpOT 4

-VGT' s6o di6rias) do periodo em estudo para o qual se realizou a composigdo
multitemporal, onde foi analisado cada pixel com a mesma localizagio geogr6fica para
todas as datas, e 6 seleccionada a data que apresenta o terceiro valor mais baixo do
indice. A escolha do terceiro valor mais baixo resultou de uma inspecgio visual das
imagens compostas multitemporais resultantes do crit6rio com a selecgso do primeiro,

segundo, at6 ao quinto valor mais baixo tanto na banda do infravermelho pr6ximo como no
albedo. Foram obtidas cinco imagens resultantes dos respectivos crit6rios, que foram
analisadas e comparadas com as imagens di6rias, concluindo-se que seria pouco prov6vel

obter tr6s dias com sombras de nuvens no mesmo local, sendo o terceiro valor mais baixo
suficiente para o objectivo do estudo. Ambos os crit6rios apresentaram bons resultados,
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com a imagem multitemporal mensal homog6nea espacialmente, com eliminagSo ou

diminuigSo da presenga de nuvens e suas sombras.

Crit6rio de composigSo multitemporal

Para cartografar as 6reas queimadas sobre imagens resultantes de composigSo

multitemporal, 6 necess6rio a preservagSo da sua assinatura espectral e a diminuigSo dos

efeitos atmosf6ricos nas imagens. Para obter este objectivo e tendo em conta a nio

existencia de uma banda t6rmica, foram testados os dois crit6rios de composigSo

multitemporal 3mlVP e 3mAlbedo (Cabral et a1.,2003), para o periodo de um m6s. Ambos

os crit6rios t6m como objectivo seleccionar as datas cujos pixels tenham valores baixos,

correspondendo a 6reas escuras, ou seja, seleccionar os pixels de 6rea queimada

preferivelmente aos pixels de vegetagSo e de nuvens. A questSo que se pode levantar sio

as sombras das nuvens que tamb6m sdo escuras, tendo os valores mais baixos de albedo

e de infravermelho pr6ximo. No entanto, parte deste problema 6 ultrapassado pela

selecgio do terceiro valor mais baixo. Analisando as imagens mensais resultantes,

verificou-se que ambos os crit6rios conservavam as 6reas queimadas de forma muito

semelhante. Contudo, ao nivel do aspecto homog6neo da imagem, ou seja, ruido

atmosf6rico da imagem, o crit6rio do 3mAlbedo apresentou resultados ligeiramente

superiores tal como o trabalho apresentado por Cabral et al. (2003).

Analisando as 6reas queimadas nas imagens di6rias, verificou-se que havia fogos

que tinham ocorrido nos dois 0ltimos dias dos meses de Agosto e de Setembro. Ao

considerar o terceiro valor mais baixo do albedo seria prov6vel que estas 6reas queimadas

n6o fossem observadas nas imagens resultantes do crit6rio de composigio multitemporal.

Assim, teve que se proceder a uma alteragSo ao crit6rio de composigSo multitemporal, que

se baseou na retengSo do primeiro e nio do terceiro valor mais baixo do albedo para os

dois riltimos dias de cada m6s. Para estes dias foi considerado o primeiro e n6o o terceiro

valor mais baixo do albedo. Este valor de albedo, permitiu a selecaSo do pixel da data de

ocorrencia do fogo, dia em que a assinatura espectral da 5rea queimada est5 mais

marcada na superficie. No entanto as imagens resultantes foram analisadas visualmente,

verificando-se a presenga de pixels correspondentes a sombras de nuvens na imagem

resultante. Numa tentativa de eliminar o m6ximo de sombras de nuvens presentes nesses

dois 6ltimos dias e de n6o perder a assinatura espectral das 5reas queimadas aplicou-se

uma condigSo, de que o crit6rio do primeiro valor mais baixo do albedo ser considerado

quando a raz6o entre a banda do infravermelho pr6ximo e vermelho tenha um valor

superior a 1,5. Esta teve como objectivo n6o permitir que fossem seleccionados todos os
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pixels correspondentes a sombras de nuvens desses dias, visto que seriam pixels
preferidos ao se considerar o primeiro valor mais baixo do albedo.

A 6rea da Bacia Amaz6nica tem uma elevada cobertura de nuvens no perfodo de
tempo considerado, Junho a Outubro, o que s6 tornou aceit6vel fazer composig6es

multitemporais de periodos de um m6s para obter uma imagem com menor presenga de
nuvens. Na regiSo norte da 6rea de estudo a eliminagSo total de nuvens nao foi possivel

devido d sua constante presenga nas imagens di6rias. Este facto 6 uma caracteristica da
regiSo norte do Brasil, como 6 o caso do estado de Amap6. No entanto, no ano de 2000
estas caracteristicas foram agravadas devido ds anomalias clim6ticas resultantes do
fen6meno La Nifia (Grimm et al.,2OOO). O efeito de La Nifta caracleriza-se pela descida da
temperatura no Oceano Pacifico, com impacto no clima global, nomeadamente nas
regi6es tropicais e essencialmente na parte norte da Bacia Amaz6nica, onde foi notado
aumento da precipitagdo (Grimm ,2004).

3.4.2. M6todo de Glassificagio

3.4.2.1. Arvores de classificagio

De entre os diversos m6todos de classificagSo de dados de detecgdo remota, as
6rvores de classificagSo sio um m6todo de an6lise utilizado com o objectivo de detectar
padr6es e de reduzir o tempo da sua an6lise. Trata-se de um m6todo que 6 utilizado em
grande variedade de problemas de classificagSo, mas so recentemente tem sido aplicado
a dados de detecaSo remota (opitz & Maclin, 1gg9; s6 et a1.,2003; Hansen et at.2ooo;
Lawrence & Wright, 2001; Silva ef at., 2OO3; Stroppiana et al., 2OO3). Um classificador em
6rvores 6 um conjunto de regras, do tipo IF-THEN-ELSE (regras de classificagio), onde
um conjunto de observag6es vai sendo subdividido em subconjuntos cada vez mais
homog6neos at6 restarem conjuntos de observag6es de caracteristicas muito semelhantes
(Breiman eta\.,1984). Neste m6todo, o classificador6 baseado na partigdo recursiva da
informagSo em sub-conjuntos de dados, chamados de n6s interm6dios, com atributos
semelhantes, de forma sucessiva at6 n6o ser possivel mais divis6es, obtendo-se assim
n6s terminais (nio sdo sujeitos a mais divis6es), a que 6 atribuida uma determinada
classe. Para se classificarem as observag6es de um determinado conjunto de dados,
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devem aplicar-se todas as regras desde o n6 inicial, chamado n6 de raiz, com todos os

n6s interm6dios at6 ao n6 terminal.

O algoritmo de classificagio utilizado no programa CART (Breiman et al., 1984i

Steinberg & Colla, 1997) 6 de partigSo bin6ria, isto 6, qualquer n6 apenas pode ser dividido

em dois n6s de decis6o bin6ria (Figura 3.2). Existem duas aproximag6es possiveis nas

6rvores de classificagSo: produzir uma classificagSo 0nica resultante de uma 6rvore ou

produzir um conjunto de classificag6es resultantes de v6rias Srvores, derivado do algoritmo

bootsta p agg reg ati ng (b agg i ng) (B reiman, 1 996).

Segundo Breiman (1996) e Bauer & Kohavi (1999) o m6todo das 6rvores de

classificaqSo torna-se mais eficiente e permite melhorar a precisSo da classificagSo

quando s6o utilizados conjuntos de drvores em vez de uma 0nica. Os conjuntos de 6rvores

s6o construidos a partir de grupos de amostras retiradas dos dados iniciais para treino do

classificador. Na amostragem com reposigSo usada no algoritmo bootstrap aggregation

(bagging) (Breiman, 1996), todos os conjuntos de dados t€m o mesmo n0mero de

observag6es do conjunto inicial, podendo haver observag6es repetidas e outras que faltam

devido ao processo de reposigSo. Na Figura 3.2 apresenta-se um esquema de

classificagSo em 6rvore bin6ria, com n6 de raiz (indicado a preto e pela letra X), n6s

interm6dios (a azul) e n6s terminais (a vermelho), aos quais 6 atribulda uma classe. Por

vezes, quando determinada classe 6 bastante heterog6nea, s5o necess6rias v6rias regras

para a definir. Por esta raz6o podem existir v5rios n6s terminais com a mesma classe.

l

f-

x3

-t

fx4

l

12

Figura 3.2. Exemplo de uma 6rvore de classificag6o bin6ria, onde cada n6 resulta da divisSo
bindria do n6 anterior.

TEm sido desenvolvidos alguns estudos utilizando este m6todo de classificagSo em

dados de detecqSo remota com o objectivo de cartografar diferentes tipos de ocupagSo do

solo, nomeadamente de 6reas queimadas. Hansen ef a/. (2000) utilizaram o m6todo de

)a
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classificagio em Srvore para cartografar o uso do solo com imagens AVHRR d escala
global' Lawrence & Wright (2001) testaram este m6todo com dados TM e com dados
auxiliares, nomeadamente o modelo digital do terreno na cartografia do coberto e uso do
solo.

A classificagSo por 5rvore paru a cartografia das Sreas queimadas, foi utilizada por
Pereira et al. (2000) para dados AVHRR da regiSo central de Africa e parte Oeste da
Europa, por Silva et at. (2003) e Stoppiana et at. (2003) com imagens SpOT 4 _ VGT e por
56 ef al. (2003) para imagens TM do centro de Portugal Continental, com resultados
bastante satisfat6rios.

A construg6o dos modelos em 6rvores de classificagio 6 baseada em diferentes
algoritmos, com vdrios crit6rios de optimizagSo. O m6todo mais cl6ssico e largamente
referido na literatura 6 o modelo de 5rvores de classificagSo e regress6o (Classification
and Regression Irees - CART) desenvolvido por Breiman et al. (1g84). Este algoritmo,
aplicado neste estudo, 6 implementado no programa desenvolvido pela Salford Sysfems,
(Steinberg & Colla, 1997).

Segundo Breiman et al. (1984) existem quatro etapas na construgao de uma 5rvore
de classificagSo:

- selecaio das covariSveis e dos crit6rios de divis6o de cada n6;

- decisSo de quando considerar um n6 terminal;

- atribuigSo de uma classe ao n6 terminal;

- avaliagSo da precisSo do classificador.

Crit6rio de divisio dos n6s

As regras para a divisSo dos n6s s6o um conjunto de quest6es relativo ds
caracterlsticas dos dados, que permitem a atribuigSo de determinada classe a um conjunto
de observag6es cujas caracteristicas sio semelhantes. H6 dois modelos diferentes na
divisSo dos nos, consoante o n0mero de variSveis utilizadas na constituigio das regras de
classificagio. Um deles considera uma rinica vari6vel na divisao de todos os n6s, caso do
modelo de 6rvore de classificagio univariada. Noutro modelo designado por 6rvores de
classificagSo multivariada (Breiman et al., 1984) a divisSo dos n6s 6 feita atrav6s de
combinag6es lineares de vari5veis. Cada n6 tem um determinado grau de impureza que
est6 associado a uma medida da heterogeneidade do respectivo n6, atrav6s do c6lculo da
proporgSo de cada classe da vari6vel em cada n6. Neste caso p(llr)+...+ p(J l/)=1,
ondel= 7,...,J,6 a classe num dado n6 t. segundo Breiman et al. (1gg4), a impureza
i(r) de um n6 f 6 definida como uma fungio negativa da proporgao de cada uma das
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classes existentes nesse n6, atingindo o valor m6ximo quando todas as classes t€m igual

probabilidade e valor minimo quando o n6 cont6m apenas uma classe.

Considerando o n6 t, realiza-se uma procura de todas as regras possiveis d divisSo

deste n6, de modo a determinar qual a regra r que produz a maior diminuigSo da impureza

do n6, isto 6, a regra fque satisfaz a seguinte equagSo:

Li(r*,t) = max(i(/) - Pri(tr)- Poi(tr)), Eq.3.2

onde pre pDrepresentam as proporg6es de observag6es do n6 f que sio seleccionadas

para os conjuntos do n6 da esquerd a (t E), do n6 da direita (fD) e Q 6 o conjunto de regras

aplicadas em cada n6 desde o inicial at6 ao n6 terminal . A regra escolhida para cada n6,

maximiza a redugSo do valor da vari6vel do n6 anterior para os dois n6s descendentes.

Breiman et al. (1984) apresentam dois crit6rios de divisSo dos n6s: o indice de Grni e o

crit6rio de Twoing. O indice Gini baseia-se numa fungSo que atribui a uma observagSo

seleccionada ao acaso a classe i com a probabilidade p(i lf)e a classe I com p(ilt).
Usado como medida de impureza do n6, representa um valor estimado para o erro de

classificagSo, sendo 0til na avaliagSo do desempenho da regra para obtengSo de um n6

descendente mais puro que o ascendente. Para a situagSo em que se pretende classificar

duas classes a fungSo 6 dada por:

i(t) =2o11lt)p(2lt) Eq. 3.3

onde p(l lt)e p(2lr) representam as proporg6es das duas classes num dado n6 f.

O crit6rio de Twoing considera o problema como se fosse em duas classes,

separando em cada n6 o conjunto de todas as classes em duas super-classes, de modo a

obter o m6ximo decr6scimo na impureza desse n6. Este crit6rio agrupa muitas classes no

inicio da Srvore, separando-as junto aos n6s terminais (Breiman et al. 1984).

No caso do presente estudo foram consideradas duas classes, queimado a que foi

atribuido o valor 1 e ndo queimado com o valor 0. O crit6rio escolhido pala a partigSo de

6rvore neste trabalho foi o indice de Gini, que selecciona as regras que dividem os n6s de

forma assim6trica, em que cada um dos dois n6s tem pureza diferente, um mais puro do

que outro. Neste caso, um n6 tem mais observag6es de queimado do que o outro. O

crit6rio de Twoing favorece as regras que tendem a equilibrar a distribuigSo das

observag6es por ambos os n6s descendentes, o que o leva a ser aplicado mais
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frequentemente em classificag6es em que o n0mero das classes pretendido 6 elevado

(Breiman et a1.,1984).

Atribuigio das classes

A forma como cada classe 6 atribuida aos n6s terminais de uma 6rvore de

classificagSo baseia-se em algumas regras. A mais intuitiva 6 a regra da maioria, que

minimiza o erro de classificagSo em cada n6, atribuindo ao n6 a classe que tem maior

probabilidade. Esta probabilidade 6 obtida atrav6s da razdo entre as observag6es dessa

classe e o n0mero total de observag6es no respectivo no, para cada classe.

A regra de atribuigSo da classe a cada n6 6 influenciada por dois pardmetros:

- os custos associados aos diferentes erros de classificagSo em cada classe;

- o conhecimento pr6vio da frequ6ncia ou prevalOncia de observag6es em cada classe.

Em determinadas classificag6es, o erro de classificag5o das diferentes classes

pode nio ter a mesma importdncia. No caso de classes adjacentes, o erro 6 menos

importante do que para classes mais extremas. Esta informagSo 6 importante para a
construgSo do classificador, devendo ser fornecida sempre que disponlvel.

Lynn ef a/. (1995) consideraram uma matriz de custos associada aos diferentes

erros de classificagSo que poderiam ser cometidos entre classes da variivel resposta,

correspondentes a diferentes grupos de classes de vegetagSo, obtendo uma redugdo do

erro de classificagdo de 23,3o/o para 6,4oh. No entanto estas situag6es nem sempre sio
verdadeiras, ou seja, pode haver classes que embora sejam semelhantes espectralmente

s6o distintas entre si.

Escolha da iruore 6ptima

A escolha da 5rvore de dimensio optima pode estar relacionada com a divisdo de

n6s, ou seja, que declare um n6 como terminal. Com este crit6rio podem-se obter 5rvores

complexas, com muitos n6s, ou entSo com poucos n6s e com eventual perda de

informagSo. Para controlar esta situagSo, 6 necess6rio a escolha de um valor critico,

abaixo do qual a divisSo do no j6 n6o acontece. Este valor pode ser um consenso entre o

crescimento da 6rvore e uma dada fungSo de impureza de cada n6. Outro crit6rio a

considerar 6 atribuir um limite do n(mero de observag6es abaixo do qual a divisdo do n6

n6o se efectua. O valor do erro de classificagdo tamb6m depende da dimensSo da 6rvore,

decresce com o aumento do n0mero de n6s, podendo, no entanto, o seu decr6scimo n5o

compensar a elevada complexidade da 6rvore final.
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Segundo Breiman et al. (1984) deve-se construir uma 6rvore de dimensSo mSxima

em que todos os n6s terminais tenham apenas informagSo relativamente a uma classe,

n6s puros ou quase puros. Este processo constr6i uma 6rvore de classificagSo muito

complexa, com muitas regras a aplicar aos dados em estudo. Com esta 6rvore construfda,

o processo continua, numa combinagSo de n6s terminais em direcaio ao n6 inicial. Os n6s

terminais que sao associados t6m caracteristicas espectrais parecidas de modo a obter-se

uma sequ6ncia de 6rvores com nrimero de n6s terminais decrescente. A 0ltima parte deste

processo de selecgso da 6rvore 6ptima utiliza uma amostra de observag6es independente

que permite a selecgso da 6rvore 6ptima (que entra em conta com a complexidade da

6rvore) ou da 6rvore com menor erro de classificagio.

Neste trabalho definiu-se um valor limite de 50 observag6es, abaixo do qual os n6s

ndo s6o subdivididos.

Precis6o do classificador

Com o modelo construido em 5rvore de classificagSo, torna-se importante avaliar a

precisSo do classificador, quando aplicado a dados independentes dos utilizados na sua

definigSo. Este processo baseia-se no c6lculo da proporgSo de observag6es correctamente

classificadas em cada uma das classes, sendo o classificador aplicado a um conjunto de

dados preferencialmente independente do utilizado na sua construgSo. No entanto, nem

sempre 6 possivel utilizar uma amostra independente dos dados. Segundo Breiman ef a/.

(1984) existem principalmente tr6s m6todos de avaliagdo do erro de classificagSo em cada

classe e do classificador, consoante a amostra de dados utilizada:

- quando a amostra de dados 6 pequena, em que as observag6es s5o as mesmas, tanto

para a construgao do classificador como para o c6lculo do erro de classificag5o, sendo a

sua estimativa de resubstituigSo. Com este m6todo o erro cometido pelo classificador 6

subestimado e apresenta valores optimistas;

- quando se utiliza uma amostra de dados para o cSlculo do erro de classificagSo

independente da utilizada para a construgSo do classificador designa-se validagSo

independente. O conjunto amostral 6 dividida em dois grupos de dados, utilizando-se um

grupo para construg6o do classificador e o outro para o c6lculo do erro de classificag6o. A

desvantagem deste m6todo 6 a redugSo do n0mero de observag6es utilizada na

construg6o do classificador, perdendo-se assim informaqdo que poderia ser relevante na

sua construgSo;

- quando o conjunto amostral n6o 6 muito grande, pode-se aplicar um outro m6todo para o

cilculo do erro de classificagSo, designado por validagSo cruzada V vezes (V-fold cross-
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validation). As observag6es s6o divididas aleatoriamente em V subamostras de

aproximadamente igual n(mero de observag6es. V-1 subamostras sio utilizadas na

construgSo de um novo classificador e a amostra colocada de parte 6 utilizada para

calcular o erro de classificagio. Deste modo, constroem-se V classificadores e V
estimativas de erro de classificagio para um mesmo conjunto inicial de dados. Este

m6todo tem a vantagem de evitar o ajustamento excessivo do classificador aos dados

(Breiman et a|.,1984).

lm portincia das vari6veis

Uma informagSo relevante na construgSo do classificador 6 a importincia que cada

vari6veltem na classificagdo, ou seja, pode-se avaliar a contribuigSo de cada vari6vet para

separabilidade das diferentes classes. As 6rvores de decis6es t6m uma grande vantagem,

que 6 a capacidade de lidarem com o problema da aus€ncia de atributos em determinadas

observag6es da base de dados. Para tentar resolver este problema, Breiman et al. (1984)

introduziu o conceito de vari6veis substitutas. Estas vari6veis s5o utilizadas nas regras de

divisSo dos n6s, sempre que ndo haja informagSo na vari6vel que foi seleccionada para a

divisdo do respectivo n6 (regra primSria), utilizando o algoritmo uma vari6vel que reproduz

da forma mais exacta a acgSo da regra primdria.

3.4.2.2. Selecgio de 6reas de treino

Tal como todos os m6todos de classificagSo supervisionada, a classificagao por

6rvores de decisdo necessita de informagSo que seja representativa das classes que se

pretendem identificar nos dados. Esta informagSo 6 obtida atrav6s da delimitagSo de 6reas

de treino, com a ajuda de m6dulos de Sistemas de lnformagSo Geogr6fica. Estas s6o

seleccionadas pelo utilizador, em fung5o da sua melhor representagio das classes que se

pretendem identificar na regi6o em estudo.

Os dados de treino para a classificagio das imagens SPOT 4 - VGT em duas
classes, queimado e nio queimado, foram seleccionados sobre imagens mensais

resultantes do processo de composigSo multitemporal para os meses de Maio a

Novembro. As imagens foram analisadas visualmente em composigdo de falsa cor (RGB -
lVM, lVP, V) o que tornou mais f6cil a identificagSo visual dos diferentes tipos de ocupagio
do solo. Assim, seleccionaram-se os pixels representativos dos diferentes padr6es de
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6reas queimadas, ocorridas em diversos tipos de ocupagSo do solo, como floresta, cerrado

e agricultura, entre outros. Para a classe de ndo queimado, as Sreas foram delineadas

tentando representar todos os tipos de ocupagSo do solo, desde a floresta densa d

vegetagSo esparsa, solo nu e superficies de 6gua, com ajuda do mapa global de ocupagSo

do solo Globat Land Cover 2000 (GLC2000), desenvolvido pelo Centro Comum de

lnvestigagSo da Comissdo Europeia (Eva et a|.,2002).

Como resultado da selecaSo das 6reas de treino, foram extraidos 56.247 valores

de pixels de ambas as classes (3.681 pixels de queimado e 52.566 de nio queimado) que

foram utilizados na totalidade na construgSo dos classificadores.

3.4.2.3. Arvore de class ificagio desenvolvida

A Srvore de classificag6o desenvolvida neste estudo, utilizando o algoritmo de

6rvores de classificagio e regressSo implementado no programa CART (vers6o 3.5),

baseou-se na aproximagSo a um conjunto de 6rvores de classificagSo obtidas segundo o

algoritmo bootstrap aggregation (bagging) (Breiman, 1 996).

Com a totalidade dos dados de treino recolhidos das imagens multitemporais,

foram gerados 10 conjuntos de amostras poramostragem com reposigSo. Com estes 10

conjuntos obteve-se igual n0mero de classificadores, ou seja 10 conjuntos de regras que

foram aplicados ds imagens multitemporais, resultando os respectivos mapas de 6reas

queimadas. Estes mapas foram posteriormente combinados de modo a avaliar o n0mero

de pixels classificados em cada amostra, ou seja o n0mero de votos por pixel atribuidos a

cada classe. No mapa final, a cada pixel 6 associado o atributo correspondente d classe

mais votada, neste caso queimado ou nio queimado. Os pixels com igual n0mero de votos

foram considerados pertencentes d classe de nio queimado (atributo 0). Foram analisados

atrav6s de inspecgso visual das imagens em composiqio de falsa cor (RGB) tendo-se

verificado que correspondiam a pixels isolados na regiSo de floresta, com baixa

probabilidade de ser queimado. Este problema de classificagdo, deve-se provavelmente, d

contaminagflo atmosf6rica que ainda est6 presente nas imagens compostas

multitemporais.

Na construgSo dos classificadores 6 necess6ria a especificagSo de alguns

parAmetros:

- vari6veis explicat6rias consideradas importantes na separagSo espectral de 6reas

queimadas e ndo queimadas.
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As bandas utilizadas foram lvp, lvM e v, respectivamente, pata pr6_fogo
(lvP-PRE, lvM-PRE, v_pRE), p6s-fogo (tvp_pos, tvM_pos, v_pos) e a diferenga
temporal entre ambas (DlVp, DIVM, DV);

- crit6rio de Gini de divisSo dos n6s de forma assim6trica, diferente grau de pureza em
cada n6 descendente;

- probabilidade igual para cada classe;

- custos associados aos erros de classificag6o iguais para as duas classes;
- a classe atribuida a cada n6 terminal 6 baseada na frequencia de cada classe (n6mero
de pixels classificados como queimado ou n6o queimado), obrigando a um numero minimo
de 50 pixels para cada n6 terminal.

No que concerne d escolha das bandas a utilizar na 6rvore de classificagao, h6 que
considerar o comportamento espectral das 6reas queimadas 6 diferente consoante as
bandas do SPOT 4 - VGT. A vegetagSo verde tem valores altos na regiio lVp do espectro
electromagn6tico, que caracteriza a estrutura das copas (euadro 3.1). No caso de uma
6rea queimada, essa estrutura nao existe, sendo normalmente detect6vel nesta banda.
Analisando visualmente as imagens obtidas pelo processo de composigio multitemporal,
podem-se verificar que a banda do IVP 6 a mais importante na detecgio das 6reas
queimadas, devido ao decr6scimo acentuado de reflectAncia no respectivo intervalo de
comprimento de onda, provocado pelo fogo, tal como j6 foi referido em Silva ef a/. (2003) e
stroppiana et al. (2003). De acordo com silva et at. (2003) a banda do tVp tem um
comportamento um pouco ambiguo, apresentando resultados positivos na cartografia das
6reas queimadas para algumas regi6es, n6o sendo t6o visivel noutras regi6es onde a
Srvore de classificagSo com esta banda mostrou alguma tendencia a gerar pixels isolados
de falso alarme' No entanto, foi necess5rio incluir a banda do IVM no conjunto de vari6veis
explicat6rias com o objectivo de ser 0til na identificagio das 6reas queimadas. Nesta
regiSo existem diferengas na assinatura espectral, tanto devido ao tipo de vegetagSo
queimada como tamb6m ao tempo decorrido entre a ocorrEncia da queimada e o registo
pelo sat6lite. As bandas do visivel, t6m poucos contributos na classificag6o de 6reas
queimadas, como foi demonstrado por Pereira ef a/. (19g9), no entanto excluiu-se a banda
do azul e do vermelho no conjunto das vari6veis posslveis de serem utilizadas na
construgSo da 6rvore de classificagSo, devido d sua capacidade de avaliar a presenga da
clorofila (Pereira ef a/., 1999). Para estas bandas foram consideradas tr6s situag6es, pr6-
fogo, p6s-fogo e a diferenga temporal entre estas duas.
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3.4.3. M6todo de validagSo

3.4.3.1. Avaliagio da precisSo da classificagio

A avaliagdo da precisSo da classificagdo pode ser realizada por dois m6todos,

utilizando um conjunto de dados independentes, ou seja, obtidos de outra fonte, ou

utilizando um conjunto de dados que servia de base na construgio do classificador mas

com a mesma origem.

No presente estudo, a validagSo do mapa de 6reas queimadas resultante do

processo de classificagao do conjunto de 6rvores foi realizada comparando um conjunto de

dados independente, composto por 25o/o das observag6es do conjunto de dados iniciais.

para a validagSo 6 construida um quadro de conting6ncia, tamb6m designada por matriz

de confusio (Congalton et a|.,1983; Stehman, 1997). Esta matriz 6 quadrada, ou seja,

com o mesmo ngmero de linhas e colunas, que apresenta o n0mero de pixels classiflcados

correctamente em oposigSo ao n0mero de pixels previstos para cada classe durante o

periodo de classificagSo. A matriz de confusSo permite obter informagio da precisSo global

do respectivo classificador, bem como d precisSo de classificagSo de cada classe, atrav6s

do c6lculo do indice de concordincia entre as classes, designado por coeficiente kappa

(Lillesand & Kieffer, 1994), e dos erros de comissSo e omissSo para cada uma das

classes. Os erros de comissSo representam a frequ6ncia de observagOes de uma

determinada categoria que foram incorrectamente classificadas numa outra categoria e os

erros de omissSo representam as observag6es que n6o foram classificadas na categoria a

que pertencem.

O coeficiente Kappa 6 uma estatistica que representa a diferenga entre a

concordincia da classificagSo obtida e os dados tomados como refer6ncia e a que seria

obtida se a classificagSo fosse realizada ao acaso. O valor de Kappa varia entre 0 e 1,

sendo calculado pela seguinte expressSo:

kappa =

rr
NIr,,-I(r,*.x*,)

,=l ,=1

N'z->(xi*.r*i)
i=l

Eq. 3.4

onde N 6 o ngmero total de observag6es incluidas na matriz, r o n0mero de linhas da

matriz de confusSo, xii o nfmero de observagOes na linha e coluna i, x;* o n0mero de

observag6es na linha i e x*, o total de observag6es na coluna i.
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3.4.3.2. Classificagio dos dados Landsat TM

Para calibragSo dos resultados obtidos na cartografia das 6reas queimadas com
dados SPOT 4 - VGT, foram utilizados oito pares de imagens do sat6lite Landsat S TM
(Quadro 3'3). Na classificagSo das imagens TM pretendeu-se obter um mapa de 6reas
queimadas pr6-fogo e outra de p6s-fogo, com aproximadamente um m6s de intervalo entre
cada imagem de um de sete imagens seleccionadas, excepto para a imagem 227t6g em
que o periodo entre as duas datas foi de aproximadamente a dois meses e meio. O
perlodo de um m6s foi escolhido tendo em conta o periodo das composig6es
multitemporais mensais obtidas com os dados SPOT 4 - VGT e tamb6m a percentagem

de cobertura por nuvens em cada imagem disponivel. A imagem 2Zlt6g s6 foi possivel
obter com um periodo de tempo maior devido ds condig6es atmosf6ricas ap6s a primeira
data (1710612000). No entanto, para quase todos os pares de imagens TM foi necess6rio
refazer as imagens SPOT 4 - VGT compostas multitemporalmente e consequentemente
obter mapas das 6reas queimadas para o mesmo periodo de intervalo entre as imagens
TM, pr6-fogo e p6s-fogo, visto que as composig6es multitemporais obtidas para o periodo
de um m6s (de 1 a 30 ou 31) e as imagens TM nio correspondem a estas datas.

O m6todo de classificagSo supervisada de 6rvores de classificagdo foi aplicado a
cada uma das imagens TM. Os dados de treino foram seleccionados sobre as imagens TM
p6s-fogo, atrav6s de uma grelha sistemdtica de pontos. Esta grelha continha 2O.OOO
pontos por cada imagem, dos quais 13.000 se localizavam sobre a 6rea com informagdo
nas imagens, sendo-lhes associado um atributo consoante eram 6reas queimadas ou n6o
queimadas. A aplicagSo desta grelha de pontos em vez das tradicionais 6reas de treino
para recolher a informagSo para efectuar a classificagSo supervisada, permitiu tornar o
processo menos subjectivo. Desta forma nio foi buscar informagdo apenas a 6reas
facilmente identific6veis como queimadas ou n5o queimadas, obrigando a tomar uma
decisio nas 6reas mais duvidosas, baseada essencialmente na andlise visual da imagem
para produzir uma classificagSo mais real. Outro objectivo pretendido, foi construir um
classificador com as oito imagens de pos-fogo e aplica-lo tambem ds imagens pr6-fogo.
Dos 13.000 pontos por imagem , 25o/o foram utilizados para vatidagio do classificador com
o programa CART.

Para a separagdo espectral entre as 6reas queimadas e nao queimadas, foram as
bandas do verde, vermelho, infravermelho pr6ximo e m6dio, t6rmica e a segunda banda do
infravermelho m6dio. Aplicou-se o mesmo classificador, ou seja, o mesmo conjunto de
regras ds oito imagens pr6-fogo, obtendo-se assim, dezasseis mapas de atta resolug6o
espacial com as 6reas queimadas . Para obter os mapas cujas 6reas queimadas apenas
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tivessem ocorrido no periodo entre as duas datas do par de cada imagem TM, procedeu-

se d diferenga entre os dois mapas (p6s-fogo menos pr6-fogo) resultando mapas de alta

resolugio espacial que foram posteriormente utilizados para validar os resultados obtidos

a partir dos dados SPOT 4 - VGT e calibrar os valores obtidos para as duas escalas.

A 6rea mfnima queimada com os dados Landsat considerada neste estudo foi de 5

ha, e para os dados SPOT4 - VGT foi de 100 ha e que corresponde d 6rea equivalente a

um pixel desta resolugSo espacial, 1 km.

3.4.3.3. Catibragio da classificagio SPOT 4'VGT e Landsat TM

Os mapas de 6reas queimadas resultantes da classificagSo das imagens

multitemporais SPOT 4 - VGT foram calibrados utilizando os mapas de referOncia obtidos

atrav6s de imagens de alta resolugSo espacial (TM). O processo de validagSo baseou-se

na an6lise de regressSo entre a proporgio de 6rea queimada resultante dos dados TM e

SPOT 4 - VGT. Foram realizadas oito regressoes, entre os dados das 6reas queimadas

obtidos para cada imagem TM e para a Area equivalente do SPOT 4 - VGT, calculadas

com base em trQs janelas de tamanhos diferentes para cada uma das oito 6reas em

estudo. Esta an6lise possibilita uma maior precisSo na comparagSo dos resultados a

diferentes escalas. Foi utilizada uma grelha construida com base em janelas cuja

dimensSo foi a mais referido na bibliografia, de 15 km por 15 km (Eva & Lambin, 1998;

Silva ef at.,2OO5; Stroppiana et al.,2OO3). Outra dimensSo da janela considerada foi de 5

km por 5 km, onde o objectivo 6 comparar os dois mapas localmente, com uma dimensSo

bastante fina, e ainda foi considerada uma terceira janela de grande dimensdo, de 45 km

por 4b km. O numero de janelas na grelha para cada 6rea TM esta indicada no Quadro 3.3

(ponto 3.3.).

Silva ef a/. (2005) e Stroppiana et al. (2003) utilizaram este m6todo com grelha de

15 km por 15 km com o mesmo objectivo do presente estudo, ou seja, comparar mapas de

6reas queimadas de duas resolug6es espaciais de dados diferentes, SPOT 4 - VGT e TM'

Eva & Lambin (1998), utilizaram a mesma grelha para comparar mapas de 6reas

queimadas resultantes de dados ATSR e TM, e consideraram esta metodologia apropriada

d comparagSo de imagens com diferentes resolug6es espaciais.

As outras duas escalas de an6lise utilizadas neste estudo, grelha de 5 km por 5 km

e de 45 km por 45 km, tiveram o prop6sito de obter uma calibragSo e uma comparagSo

com mais e menos precisSo, respectivamente. A escala local (5 km) 6 0til para estudos de
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desflorestagSo e a escala de 45 km poderS ser 0til para estudos de quimica da atmosfera,

compar5vel com trabalhos desenvolvidos por Barbosa et al. (1999), utilizando dados GAC,

na cartografia de 6reas queimadas em Africa.

A grande vantagem deste m6todo de calibragSo 6 que quantifica a correlagSo entre

a Area estimada com resolugSo espacial fina (TM) e grosseira (SPOT 4 - VGT), permitindo

ver o enviesamento das estimativas de 1km relativamente ds de 30m (Eva & Lambin,

1998, Silva et a|.,2003).
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3.5. Resultados

3.5.1. GomposigSo temPoral

Com a aplicagao do m6todo de composigSo multitemporal dos dados di6rios de

cada m6s obtiveram-se imagens mensais homog6neas com baixa incid6ncia de nuvens,

preservando as assinaturas espectrais das Sreas queimadas no decorrer desse periodo.

Na Figura 3.3 podem analisar-se imagens di6rias de 4 datas do m6s de Agosto (dia 2, 10,

20 e 31) relativa a uma pequena 6rea junto dr fronteira dos estados de Mato Grosso e

Tocantins. Apresenta-se tamb6m o resultado do m6todo de composigSo multitemporal do

3mAlbedo e ainda a imagem obtida com a alteragSo e aplicagSo de um limiar para os dois

ultimos dias do m6s (descrito no ponto 3.4.1.). Analisando as imagens pode-se verificar

que as resultantes dos crit6rios de composigSo multitemporal se encontram livres de

nuvens que continuamente se observam nas imagens di6rias do dia 10 e 31 de Agosto

preservando as 6reas queimadas, presentes nas respectivas imagens. No entanto, na

ultima imagem di6ria (31 de Agosto) pode-se observar novas 6reas queimadas bem como

outras de maior dimensSo, ou seja, queimadas ap6s o dia 20 de Agosto. Estas 0ltimas

situag6es referidas podem observar-se melhor na imagem multitemporal referente ao

3mAlbedo, obtida com a aplicagSo do limiar para os dois 0ltimos dias do m6s comparando

com a imagem do crit6rio de composigSo multitemporal sem essa alteragSo. Esta an6lise

indica-nos a exist6ncia de novos fogos nesses dias cujo sinal de queimado nio 6

seleccionado pelo crit6rio de composigSo multitemporal do 3mAlbedo. Na Figura 3.4

apresentam-se as sete imagens resultantes do m6todo de composigSo multitemporal para

cada m6s, em composigSo de falsa cor (RGB - lVM, lVP, V). Pode notar-se a persist6ncia

das nuvens na regiSo norte da 6rea de estudo nos meses de Junho e Julho, e na regiSo

leste nos de Setembro e Outubro.
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Figura 3.3 exemplificativa das imagens di6rias do SPOT 4 -VGT para os dias 2, 10, 20 e 31
e Agosto, e correspondente imagem resultante do crit6rio 3mAlbedo e com este criterio mas com
a alteragSo para os 0ltimos dois dias do mOs (imagens em composigSo de falsa cor: RGB - lVM,
rvP, v).
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3.5.2. Arvores de classificagio

A vari6vel explicat6ria seleccionada pelo classificador como melhor na

discriminagSo das 6reas queimadas 6 a banda do lVP, sendo a banda original como

primeira escolha e a sua diferenga temporal como segunda escolha. Este facto reforga a

importincia desta banda, conforme tem sido referido por v6rios autores, na discriminagSo

das 6reas queimadas relativamente aos restantes tipos de cobertura do solo. Valores

elevados desta vari6vel indicam uma grande alteragSo no estado da vegetagSo, onde uma

das principais causas 6 a ocorr6ncia de fogo. No entanto, dada a elevada variabilidade de

caracterlsticas das dreas queimadas, foi necess6rio incluir tamb6m, no classificador as

bandas do IVM e do V para melhor as descriminar. O decr6scimo da reflectAncia do IVP e

IVM 6 maior quando a quantidade de biomassa queimada 6 maior, ou seja, maior na

vegetagio verde e densa do que no Cerrado. A banda do IVM e 0til para a identificagdo da

assinatura espectral do fogo no Cerrado. Este facto deve-se a maior sensibilidade desta

banda d reflect6ncia do solo (Pereira et al., 1999) e como a vegetagio no Cerrado 6

esparsa, o sinal do solo poder6 estar presente mais facilmente. A banda do visivel n5o foi

escolhida pelo classificador, provavelmente pela sua baixa contribuigSo na detecaio das

6reas queimadas.

As 10 6rvores de classificagSo resultantes do processo referido anteriormente t6m

n(mero vari6vel de n6s terminais, sendo entre 30 e 42. Para a classe de queimado o

n0mero de n6s varia entre 12 e 19 e para a classe n5o queimado entre 18 e 27 n6s. A
primeira vari6vel explicat6ria considerada na primeira separagio em dois n6s pelos 10

classificadores foi sempre a mesma, IVP_POS e a segunda vari6vel escolhida foi, em

alguns casos, a DIVP e ainda noutros casos a IVM_PRE. A maior parte das regras que

levam a nos terminais classificados como queimado, t6m um limiar na primeira separagio

IVP_POS menor do que 0,127. As vari6veis que mais contribuem para a classificag5o, no

conjunto das 10 6rvores, s6o IVP_POS, DIVP, DIVM e IVM_POS, e a variSvel que menos

contribui 6 V-PRE (Figura 3.5). Esta contribuigSo est6 ilustrada atrav6s do histograma com

a m6dia e do desvio padrSo calculados para as 10 6rvores. A banda original do IVP p6s-

fogo, e a sua diferenga temporal 6 elevada, de 99,5% e de 98, 3%, respectivamente.

Segue-se a banda do lVM, onde a sua diferenga temporal e a banda original p6s-fogo

correspondem, respectivamente a 69,2Yo e 65,5%. As restantes vari6veis apresentam uma

contribuigSo inferior a 50o/o na cartografia das Sreas queimadas com este classificador. A

vari6vel V_POS ndo 6 referida nesta figura porque a sua contribuigSo 6 nula, nunca sendo

seleccionada pelo classifi cador.

As 10 Srvores de classificagdo resultantes poderSo ser vistas no Anexo l.

5'l



tll. Cartografia das dreas queimadas na Amazdnia Legalcom dados do satdlite SPOT 4'
VEGETATION

E
.9 1oo
9so:g 80
k70
AsB
:40
,H 30
.g 20
.e 10
LI)

tr
oo

-\a

r M6dia

t& a$e sot,*;,",:""s*l€ u'&

Figura 3.5. Contribuig5o de cada variSvel no processo de classiflcagio por irvores com o
respectivo desvio padrio.

3.5.3. Mapas mensais das Sreas queimadas

De acordo com os dados SPOT 4 - VGT, estimou-se uma 6rea total queimada de

ZB.S22 km2 para os meses de Junho a Outubro do ano 2000. O valor de 6rea queimada

distribui-se ao longo dos cinco meses, destacando-se o m6s de Agosto com um total de

g.701 km2. Verifica-se a incid6ncia de 6reas queimadas junto da fronteira do estado de

Mato Grosso com Tocantins e Goi6s principalmente para nos meses de Agosto e

Setembro (Figura 3.6). Nesta regido os fogos t€m origem em manutengSo de terras para

usos agricolas de soja, cana-de-ag(car, algodSo e outras sementeiras. Para os meses do

inicio da 6poca dos fogos no Brasil a sul do Equador a maior incid6ncia observa-se na

regiSo sudoeste do estado de Mato Grosso, principalmente em Junho e na regiSo sudeste

do estado de Goias, com 6reas queimadas de menores dimens6es, para os meses de

Junho e Julho, No estado de Mato Grosso domina as plantag6es de soja, que aumentou

4OOo/o nos ultimos 10 anos (Lima et al., 2004). Na regiio do estado de Goi6s, as 6reas

afectadas, em grande parte, resultam da queima de residuos de plantag6es e excesso de

folhagens de cana-de-ag[car. Estas 6reas queimadas t6m origem tamb6m no uso do fogo

para fins agricolas, principalmente para a plantagSo de soja. Por toda a regiSo leste e sul

da Area de estudo se pode observar um n0mero elevado de 6reas queimadas resultante

de fogos ocorridos nos cinco meses.
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Os estados onde a 6rea queimada cartografada tem valores mais elevados s6o os

de Mato Grosso (a) e Tocantins (b), Goi6s / Distrito Federal (d) e parte do de Minas Gerais

(e) (Figura 3.7 a, b, d, e). O Distrito Federal foi considerado na contabilizagdo da 6rea

queimada para o estado de Goids (Figura 3.7 b). O estado de Mato Grosso tem uma 6rea

queimada superior ao estado de Tocantins para toda a 6poca, com valor mais elevado no

m6s de Agosto (3.792 km21e com valores ligeiramente inferiores para os meses de Julho e

Setembro (Figura 3.7 c e 0. No estado de Tocantins a extensio de 6rea queimada tem

valores pr6ximos para os meses de Agosto e Setembro (1.345 km2 e 1.607 km2,

respectivamente) , verificando-se um decr6scimo na Srea queimada relativamente a Mato

Grosso. para o estado de Goi6s, o valor de 6rea queimada 6 semelhante para os tr6s

meses de Julho, Agosto e Setembro (1 .303 km2, 1 .301 km2, 1.245 km2, respectivamente),

sendo sempre superior i 6rea queimada de parte do estado de Minas Gerais. Neste 0ltimo

estado o m6s com maior drea queimada foi Julho (1.069 km2), tendo decrescido

continuamente at6 Outubro (96 km21.

A extens6o de 6rea queimada 6 maior no estado de Mato Grosso para todos os

meses analisados, seguida de Goi6s, Tocantins e Minas Gerais (Figura 3'8). Agosto

destaca-se como o mQs com valor de 6rea queimada mais elevado para todos os estados,

excepto Maranhfio, Tocantins e Piauf, mas por pequena diferenga. Para os estados de

Acre e Rond6nia, Amazonas, Roraima, Amap6, Par6, Maranhio, Piaul e Mato Grosso do

Sul, a 6rea queimada detect6vel com o SPOT 4 - VGT com a abordagem utilizada, 6 nula

ou de valor muito baixo.
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Figura 3.7. Distribuigio espacial e temporal das 6reas queimadas no estado de a) Mato
Grosso, b) Tocantins, c) distribuigSo mensal do total de 6rea queimada para Mato Grosso e
Tocantins d) Goi6s / Distrito Federal, f) parte do estado de Minas Gerais, d) distribuigSo mensal
do total de Srea queimada para Goiis / Distrito Federal e parte incluida na drea de estudo do
estado de Minas Gerais. (Continua.)
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Figura 3.7. Distribuigdo espacial e temporal das 6reas queimadas no estado de a) Mato

Giosso, b) Tocantins, c) distribuigao mensal do total de 6rea queimada para Mato Grosso e

Tocantins d) Goi5s / Dishito Federal, f) parte do estado de Minas Gerais, d) distribuig6o mensal

do total de irea queimada para Goias / Distrito Federal e parte incluida na 6rea de estudo do

estado de Minas Gerais. (Continuagio.)
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Figura 3.8. Area queimada mensal por estado. (.) Parte do estado.

A distribuigSo espacial da densidade da 6rea total queimada por classe de 6rea

(km2) com cdlulas de 0,250 (correspondentes aproximadamente a27,5 km por 27,5 km)

que cont6m um total de 6rea queimada superior a 100 km2 ocorrem na zona de transigdo

entre a Floresta e o Cerrado, destacando-se alguns focos de 6reas mais elevadas junto i
fronteira entre os estados de Mato Grosso, Tocantins e Goi6s na regiio da llha do

Bananal, junto ao Rio Araguaia, na estagSo seca, entre Maio e Outubro, tem elevada

ocorrOncia de fogos. As outras regi6es de elevada extensSo de 6rea queimada, no estado

de Mato Grosso e Goi6s, correspondem a 6reas de prStica de agricultura intensiva,

principalmente de soja e tamb6m de cana-de-ag0car (Ribeiro et a|.,2002). As regi6es mais

a norte e a oeste sao as que t6m menores densidades de 6reas queimadas.

57



Itl. Cartografia das 6reas queimadas na Amaz6nia Legalcom dados do sat6lite SPOT 4 -

VEGETATION

w75' w45.

w45" w4J.

Figura 3.9. Densidade absoluta do total da Srea queimada para o perlodo de Junho a Outubro
de 2000. A resolugio espacial da grelha considerada e 0,25o.

3.5.4. PrecisSo da classificagao

A 6rvore de classificagio utilizada na obtengfio dos mapas de 6reas queimadas,

recorrendo a oito pares das imagens Landsat, foi construida apenas com base nos dados

retirados das imagens p6s-fogo, atrav6s de 6reas de treino. A precisio desta classificagio

foi avaliada pelo c6lculo do coeficienle kappa, onde se obteve uma precis5o de 0,67.

A matriz de erro do algoritmo de classificagio pelo conjunto de irvores de

classificag6o mostra elevada precisSo, com valor de Kappa = 0,90 (Quadro 3.4). Os erros

de comissSo tomam valores mais elevados de 15,40/o, para a classe de queimado e muito

baixo, de O,2o/o, para a classe de n6o queimado. Os erros de omiss6o, s6o baixos, de 2,8o/o

paa a classe de queimado e de 1,4o/o para a classe de n6o queimado.
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Quadro 3.4. Matriz de erro do algoritmo da classificagSo por drvore de classificagio.

Classe prevista - NUmero de pixels

Classe real

N0mero de pixels

N6o

queimado

Queimado Total Erros de omiss6o

('/")

N5o queimado

Queimado

Total

Erros de comissio (%)

12.311

27

12.338

0,2

170

939

1 .109

15,4

12.481

966

13.447

1,4

2,8

Kappa = 0,90

3.5.5. Calibragio das estimativas SPOT 4 - VGT com base nos dados Landsat

TM

Procedeu-se d comparagSo entre os mapas mensais das 6reas queimadas

resultantes da metodologia aplicada com os dados SPOT 4 - VGT e os mapas obtidos dos

dados de alta resolug6o espacial, tentando avaliar at6 que ponto se consegue cartografar

as 6reas queimadas no Brasil com dados de baixa resolugSo espacial. Outro objectivo

pretendido foi calibrar a 6rea queimada estimada com dados SPOT 4 - VGT, usando

dados TM e assim estimar a 6rea queimada calibrada com dados de alta resolugSo

espacial paru a Bacia Amazonica.

As regress6es lineares realizadas para cada imagem TM, consideram a proporgSo

de 6rea queimada para uma grelha de 15 km por 15 km, paraArea queimada igual ou

superior a 5 ha para os dados Landsat e 100 ha para os dados SPOT4 - VGT (Figura

3.10). A vantagem da aplicagSo deste m6todo 6 a contabilizagSo de todas as 6reas

queimadas, com o objectivo de estimar a contribuigSo para o total para cada c6lula da

grelha (Eva & Lambin, 1998).

Para a imagem do estado do Mato Grosso (224168), o valor do coeficiente de

determinagao (R2) mostra uma boa correlagdo entre os mapas das duas escalas (R' =

0,79), justificada pela dimens6o das Sreas queimadas.Para a imagem de Piaui (220166),

na zona de transigSo entre a Floresta e o Cerrado, este coeficiente teve o valor de 0,72,

para Par6 / Tocantins (223166) que corresponde d regiSo de Cerrado, de 0,57. Com uma

concordAncia entre as duas escalas inferior, encontram-se as restantes imagens, imagens

do estado de Mato Grosso (2271 68 e 224167) com R2= 0,28 e R2= 0,38, respectivamente,

e ainda Tocantins / MaranhSo lPiaui (221t66) com R2 = 0,33.

Para o estado do Acre e da Rond6nia (imagens 002167 e 231168, respectivamente),

as 6reas queimadas sio de pequena dimensSo e distribuidas ao longo das estradas e dos

rios, ou seja, as vias de acesso d floresta, num padrSo designado por "Espinha de Peixe"
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(Geist & Lambin,2001). A desflorestagSo e queimadas ao longo das vias principais de

acesso de outras vias abertas perpendicularmente a estas permitem a desflorestag6o de

novas 6reas de Floresta (Figura 3.11). Com este padr6o, os dados SPOT4 - VGT com a

sua baixa resolugio n6o detectam estas 6reas queimadas de pequena dimensSo,

obtendo-se resultados muito fracos para estas imagens, (002 / 68) com R2= 0,18 e (231 t

68) com R2= 0,05. Os coeficientes de regressSo sio significativos para um nivel de

confianga, g = 0,05.
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Figura 3.10. Regressao linear entre a proporgao de drea queimada estimada utilizando dados TM e
SPOT 4 - VGT para cada uma das oito imagens Landsat. Coeficientes de regress6es significativos
(p=0,000) para um intervalo de confianga de 95%.
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ll'40'

11'50',

Figura 3.11. lmagem TM composta em falsa cor (RGB -b7,b4, b3) ilustrativa do padrlo em
"Espinha de Peixe". Na cor rosa forte encontram-se as 6reas queimadas recentes, a rosa claro
as 6reas queimadas mais antigas e solo n0 e a verde a floresta.

Pela andlise do total de 6rea queimada por cada imagem Landsat e para a

correspondente 6rea e periodo temporal com os dados SPOT 4 - VGT, pode-se verificar o

decr6scimo da 6rea queimada SPOT 4 - VGT comparativamente d obtida com os dados

Landsat TM (Quadro 3.5), destacando-se as duas imagens do padrSo em "Espinha de

Peixe" (002 168 e 231 / 68), cuja 6rea cartografada com dados SPOT4-VGT 6 muito baixa.
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Quadro 3.5. Area queimada total (km2) para cada imagem TM e a respectiva 6rea VGT.

lmagens Landsat Estados do Brasil
Area queimada Area queimada
Landsat 5 TM SPOT4 - VGT

002 I 67

231 I 68

227 I 68

224 I 67

224 I 68

223 t 66

221 I 66

220 I 66

Acre

Rond6nia

Mato Grosso

ParAlMato Grosso

Mato Grosso

Pa16lTocantins

Tocantins/ Maranh6o/Piau i

Piaui

760,936

1 .039,138

819,626

13.420,213

1.607,286

1.597,703

2.773,927

974,808

13

3

103

177

506

196

407

391

22.993,64 1.796

A Figura 3.12 apresenta o diagrama de dispersSo e a recta de regressSo entre a

estimativas das proporg6es da 6rea queimada resultantes dos dados TM e SPOT 4 - VGT,

obtendo-se para o conjunto total dos dados (oito 6reas), um coeficiente de determinagSo 6

de 0,533. Os coeficientes de regressio sio significativos para um nivel de conflanga,

q=0,05, tal como para as regress6es efectuadas para cada imagem Landsat TM. Esta

regressSo foi realizada com base na grelha de amostragem de tamanho m6dio (15 km).
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Figura 3.'12. Regressio linear entre a proporgio de 6rea queimada em cada cElula de 15 x 15
km, estimada a partir dos dados TM e SPOT 4 - VGT pa,a a totalidade dos dados (oito
imagens).
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O valor total de 6rea queimada estimado por classificagio dos comp6sitos mensais

SpOT 4 - VGT foi de 28.522 km2. A relagSo de calibragfio desta estimativa, a partir dos

dados Landsat TM, 6 a seguinte:

6rea corrigida = 0,023 + 1,360 x 6rea VGT Eq. 3.5

O valor de 6rea queimada corrigido pela relagSo de calibragSo, 6 de 38.791 km2,

um acr6scimo de 36% relativamente d estimativa de baixa resolugSo espacial. Os limites

inferiores e superiores do intervalo de confianga a 95% para esta estimativa s6o de 36.523

km2 e 41.058 km2.

No Quadro 3.6 resumem-se os resultados das oito regress6es considerando as

tr6s grelhas de dimens6es diferentes referidas anteriormente e tamb6m para o conjunto de

todos os dados, ou seja, das oito imagens Landsat TM'

Apesar das regress6es locais serem mais para as imagens com 6rea queimada

muito fragmentada, esses pontos situam-se muito perto da origem, acabando por ser

pouco influentes na determinagSo dos coeficientes de regress6o global. Assim, resulta que

o declive da regressflo global tenha um valor mais baixo do que aquele que se poderia

esperar atendendo aos resultados do Quadro 3.5.
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3.5.6. Estatisticas da area queimada por tipo de vegetagSo

A distribuigSo da 6rea queimada mensal, resultantes da classificagSo dos dados

SPOT 4 - VGT, por classe de vegetagSo baseado no mapa de coberto do solo paru a

Am6rica do Sul global, GLC2000, desenvolvido Eva e tal. (2000), pode-se analisar no

Quadro 3.7. Existe grande variabilidade de tipos de vegetagdo afectados pelo fogo.

Contudo, a Agricultura, Cerrado e Vegetagio Arbustiva, somam 53,1o/o do total da 6rea

queimada, com o valor mais alto na classe de Agricultura lntensiva. Os tipos de vegetaqio

com extensdo de 6rea queimada com valor interm6dio sdo a Floresta de caducif6lias,

mosaico de agricultura e floresta degradada, cerrado periodicamente alagado e floresta de

caducif6lias de altitude, totalizando 38,5%.

Quadro 3.7. Area queimada mensal 1km2) obtida a partir dos dados SPOT 4 - VGT por tipo de vegetagSo.
Classes de vegetagio do Mapa de coberto do solo para a Am6rica do Sul - Global GLC 2000. Para
algumas classes s5o apresentados dois c6digos indicando as duas classes da vegetagSo para as quais a
6rea queimada 6 apresentada em coniunto (ex. Floresta tropical aberta e fechada).

Classe de VegetagSo
% dos tipos

C6digo Junho Julho Agosto Setembro Outubro Total de
vegetaqSo

Floresta tropical
Floresta semi-humida
Floresta caducif6lia
Floresta de transigio
Mangal
Floresta inundada
Floresta pantanosa
Agricultura intensiva
Mosaico Agricultura /
Vegetagio degradada
Mosaico Agricultura /
Floresta Degradada
Plantagio de floresta
Cerrado
Cerrado periodicamente
alagado
Matagais
Matagais
periodicamente
alagados
Pradaria
Floresta de altitude
(500m-1000m)
Floresta de cad ucif6lias
de altitude
(500m-1000m)
Floresta inundada de
altitude (500m -1000m)
Floresta de cad ucifolias

10t11 233 386
13t14 1 0
20t21 137 458
2403
3022
31 50 13
33 11 19
50 554 1602

51 150 522

2440 8,6
4 0,0

2724 9,6
13 0,1
16 0,0
87 0,2
63 0,1

5620 19,7

2010 7,1

625 2,2

7 0,0
5283 18,5

1848 6,5

4239 14,9

291 1,0

534 1,9

711 2,5

1896 6,7

0.1

0.3

978 507 336
111

942 842 345
901
093
1644
5226

1965 1293 206

656 508 174

52

53
60/61

63

64i65

66

70

110t111

120t121

27 85

43
365 1120

176 154

525 749

165 25

66 186

230 236

617
55 35

31 7

343

209 201 103

000
1772 1524 502

405 668 445

1622 951 392

330 520

78

192

197

604

131 1 218
22 42

10

10

30

81
altitude (> 1000 m)

66
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3.6. Discussao e Conclus6es

Na metodologia proposta, os crit6rios de composiqSo multitemporal sdo uma

questdo muito importante, aplicada com o fim de reduzir a quantidade de informagSo,

tornando mais f6cil o processamento de dados de detecgso remota di6rios que cobrem

grandes 6reas. Para al6m deste facto, tamb6m se pretendeu a preservagSo de algumas

caracteristicas, como 6 o caso das assinaturas espectrais das 6reas queimadas e da

vegetagSo, relativamente ds nuvens. O grande problema encontrado na definigSo do

crit6rio de composigdo multitemporal aplicado neste trabalho foi a falta de uma banda

t6rmica que tornaria mais f6cil e mais eficiente a eliminagio das sombras das nuvens, visto

que sdo muito escuras e t6m sempre valores de temperatura mais baixos que as

superficies no solo. Verificou-se que o crit6rio do 3mAlbedo 6 a melhor alternativa quando

se pretende preservar a assinatura espectral das 6reas queimadas, tendo em conta que

t6m valores inferiores relativamente ds nuvens e d vegetagSo. Um outro alvo de confusdo

na detecAdo das Sreas queimadas s6o as superflcies de 69ua, que tamb6m seria resolvido

se estivesse disponivel uma banda t6rmica.

Na cartografia das 6reas queimadas pelo m6todo de 6rvores de classificagSo

foram obtidos erros de omissSo e comissdo baixos. O erro de comissSo para a classe de

6rea queimada 6 mais elevado, provavelmente por ter sido dada prefer6ncia, na integragSo

na classe de queimado, a que alguns pixels duvidosos, na escolha das 6reas de treino,

que posteriormente se verificou que efectivamente n6o correspondiam a queimado. Este

facto foi analisado por inspecgso visual nas imagens SPOT 4 - VGT, de onde se concluiu

que estes pixels eram resultado de contaminagSo de efeitos atmosf6ricos que se mant6m

nas imagens resultantes do crit6rio de composigio multitemporal, bem como da presenga

de pixels mistos. Estes pixels mistos s5o pixels de 6reas junto a superficies de 6gua, onde

no mesmo pixel existe a mistura dos sinais espectrais de solo e 6gua e mesmo de

queimado. Estas situag6es surgem em regi6es de vegetagdo alagada ou junto a bancos de

areia nos rios (situagSo ilustrada na Figura 3.13). Esta situag5o 6 reflectida, apesarde em

baixa percentagem, no Quadro 3.7, onde se relaciona os mapas das 6reas queimadas

com dados SPOT 4 - VGT com o mapa de coberto do solo GLC2000, e surge 6rea

queimada, apesar de em baixa percentagem, em 6reas de vegetagio alagada,

nomeadamente na classe de Mangal.

Para resolver alguns destes problemas seria possivel eliminar as superficies de

6gua, atrav6s de uma m6scara. Contudo algumas 6reas queimadas poderiam ser

eliminadas, considerando que muitos fogos na Floresta ocorrem junto a rios, que

funcionam como vias de acesso i Floresta Prim6ria.
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Figura 3.13. Exemplo de dreas queimadas junto ao rio e com presenga de bancos de areia.
(Fonte: http://www. qmdrr.cnpm.em brapa. br)

O ano 2000 foi um ano com algumas caracterfsticas clim6ticas diferentes porque

foi afectado pelo fen6meno La Nifia, cujas caracteristicas n5o s6o favor6veis A ocorr€ncia

de grandes fogos. Verificaram-se anomalias na precipitagao e temperatura, com maior

humidade e temperaturas inferiores A m6dia, ao contr6rio do fen6meno E/ Nrfio, que

provoca anos secos e quentes (Grimm et a1.,2000; Foley et al., 2002; Barlow & Peres,

2OO3). Estas perturbag6es atmosf6ricas influenciam muito o clima no Brasil (Grimm, 2004)

alterando o regime do fogo, nomeadamente a sua frequ€ncia e intensidade. Uma situagSo

de La Nrffa contribui para o aumento de ocorrOncia de nebulosidade, principalmente na

parte norte da 6rea de estudo, o que tamb6m dificulta a detecado das Sreas queimadas

nos dias da sua ocorr6ncia, quando a sua assinatura espectralest6 bem marcada.

para se verificar que os fogos no ano 2000 para o Brasil sofreram algumas

alterag6es relativamente a anos anteriores, e n5o existindo registos de Area queimada

estimados de outras fontes para a totalidade da Area de estudo, recorreu-se ao n0mero de

fogos activos detectados pelos sensor AVHRR (htto://www.queimadas.cnpm.embrapa.br) e

pelo sensor ATSR (Mota et a1.,2006), para o territ6rio brasileiro, sendo verificada uma

diminuigfio do n(mero de ocorrQncia de fogos para este ano (Figura 3.14).
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Figura 3.14. N0mero de fogos activos detectados pelo sensor AVHRR (sat6lite NOAA 't4 de
1997 at6 Julho de 1999 e NOAA 12 para o restante periodo) e peto ATSR.

A 6rea queimada cartografada com os dados SPOT 4 - VGT, com a metodologia

apresentada neste estudo foi de 28.522 km2. Segundo Alencar et al. (2004) anualmente
queimam-se 11.000 km2 a 3O.OOO km2 cujas causas sio atribuldas a fogos realizados por

propriet6rios ap6s corte de 6reas de floresta para usos agro-pecu6rios. Neste estudo

apenas s6o referidos os fogos em Floresta e nio tamb6m em Sreas de Cerrado conforme
o estudo apresentado, n5o sendo possivel uma comparagSo directa de valores.

Os coeficientes de regressSo para o conjunto das oito imagens Landsat TM,

sendo estatisticamente significativos permitem a calibragSo da estimativa de proporgio de

Srea queimada a partir de sensores de baixa resolugSo espacial, neste caso o SPOT 4 -
VGT. Pode-se assim calibrar os dados SPOT 4 - VGT e estimar a Area queimada

considerando os dados TM, em 38.791 km2 com um intervalo de confianga de 95%.

A 6rea queimada cartografada com os dados de alta resolugdo espacial, Landsat

TM, e de baixa resolugSo espacial, SPOT 4 - VGT, considerando respectivamente, a 6rea
queimada minima de 5 ha e 100 ha, permitiu verificar a discrepincia entre estes dados,

onde apenas 8% da Srea cartografada com os dados SPOT 4 - VGT 6 detectada

relativamente aos dados Landsat TM.

A localizagSo das 6reas queimadas cartografadas concentra-se principalmente na

zona de transigSo entre a Floresta e o Cerrado, onde o processo de desflorestagSo tem a

sua maior actividade, como se pode verificar no mapa apresentado na Figura 3.15, a

cartografia das Sreas desflorestadas para o ano 2000, que foi desenvolvido no Ambito do

Programa de Monitoramento Sistem6tico do Desflorestamento da Amazonia (PRODES),

atrav6s de imagens do sat6lite Landsat.
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Figura 3.15. Mapa de desflorestagSo do projecto PRODES para o ano 2000. Linhas a laranja

coirespondem aos limites dos paises, a amarelo aos limites dos estados do Brasil, e a texto em

cinzento estSo indicados as capitais dos estados. Fonte: PRODES)

para avaliar o desempenho do algoritmo de classificag6o aqui desenvolvido na

classificag6o das 6reas queimadas com dados SPOT 4 - VGT, procedeu-se i calibragdo

dos mapas resultantes com dados de alta resolugio espacial, TM. Com os dados com 1

km de resolugSo espacial, o principal problema encontrado para a detecaSo e cartografia

foi a baixa dimensSo da 6rea queimada, principalmente na Floresta. Este facto pode-se

observar nas imagens do estado do Acre e da Rond6nia, onde domina a Floresta e o

padr6o de desflorestagSo em "Espinha de peixe" (Geist & Lambin, 200'1), e o tamanho

m6dio das Sreas queimadas cartografadas com dados TM foi de 2,15 km2 e 2,18 km2, o

que diflculta a detecafio e cartografia com dados de baixa resolugSo espacial. Os

coeficientes de determinagSo indicam este facto pelo seu valor muito baixo (inferior a

O.2O). Na Figura 3.16 est6o ilustrados dois exemplos de pequenas 6reas desflorestadas

onde a vegetagSo ap6s o corte 6 deixada a secar e posteriormente 6 queimada.
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a) b)

Figura 3.16. Pequenas 6reas desflorestadas com vegetagSo queimada junto is vias de acesso
na Floresta. (Fonte: http://www. qmdrr. cnpm. em brapa. br)

No caso das 6reas do bioma Cerrado e da zona de transiqSo entre o Cerrado e a
Floresta, na fronteira de expansSo agrlcola, com a conversSo da vegetagSo em agricultura

intensiva e pastagens (Negreiros ef a/., 1996), obtiveram-se resultados m6dios e bons na

concord6ncia entre os mapas de 6rea queimadas resultantes das duas escalas, 1 km e 30

m. Na Figura 3.10 - 227168), que corresponde a uma 6rea localizada perto da cidade de

Sinop, no estado de Mato Grosso, o problema 6 semelhante aos descritos anteriormente,

porque nesta regiSo o tipo de vegetagSo dominante era a Floresta, que tem vindo a ser

convertida em parcelas de pequena dimensSo essencialmente para uso agricola.

Analisando os valores do coeficiente de determinagSo para as tr6s imagens

localizadas no Cerrado, (223166,221166 e 220166) verifica-se uma diferenga entre elas,
que se deve provavelmente ao padrSo de fragmentagSo espacial das 6reas queimadas, o
que 6 outro factor que dificulta a detecgso dessas 6reas com dados de baixa resolugflo

espacial. Para a Srea correspondente d imagem 221166, as 6reas queimadas s6o muito

fragmentadas, porque ocorrem na sua maioria por entre linhas de 5gua pr6ximas entre si,

o que se reflecte numa relagdo fraca entre as duas escalas de dados (R2 = 0,33) (Figura

3.10 - 221166). Para Sreas queimadas muito fragmentadas mas com sinal espectral forte

de queimado, caso das recentemente afectadas, com grande quantidade de biomassa

consumida pelo fogo, podem ser detectadas como tal, apesar da 6rea efectivamente
queimada ser inferior i 6rea do pixel, resultando numa sobrestimag5o dessa 6rea

queimada. Em relagSo ds outras duas imagens (223166, 220166), em que a vegetagao

dominante 6 arbustiva ou agricola, as 6reas queimadas sio mais homog6neas

espacialmente, sendo facilmente detectadas pelas imagens de 1 km de resolug5o

espacial, permitindo melhores resultados (R2= 0,57 e R2= 0,72, respectivamente). O

diagrama de regress6o para a imagem 224168 do estado de Mato Grosso mostra uma boa

concordAncia entre os dados das duas resolug6es. Parte da 5rea 6 muito plana e 6

alagada durante aproximadamente seis meses por ano (Goulding et al.,2OO3). No entanto
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na 6poca seca, principalmente de Junho a Outubro, a frequGncia de ocorrOncia do fogo 6

elevada, encontrando-se aqui as 6reas queimadas de maior dimensSo (valor m6dio de

11,97 km2). Este facto deve-se d maior facilidade no corte da vegetagSo que n6o 6 t6o

densa como na Floresta, sendo desflorestadas 6reas de maiores dimens6es utilizadas

tamb6m para fins de pastoricia e agricolas, o que torna mais f6cil a sua detecaSo e

cartografia com resolugSo espacial de 1 km. A distribuigSo das 6reas queimadas mostram

que as de maior extensSo contlnua, ocorrem no Cerrado, na regiSo da llha do Bananal,

integrada no arco de desflorestagSo, sendo nas zonas de agricultura intensiva que se dd

a maior frequ6ncia de queimadas.

Pode-se concluir que a dimensSo das 6reas queimadas 6 uma limitagSo muito

importante na sua cartografia, sendo as mais pequenas diflceis de detectar e cartografar

com uma resolugdo espacial mais baixa como 6 o caso de 1 km2. Assim, a precisio da

quantificagSo das 5reas queimadas est5 muito dependente da escala dos dados utilizados,

questSo que vai ser avaliada na segunda parte desta tese. O diagrama de dispersSo

(Figura 3.14) ilustra este facto, onde as Sreas queimadas obtidas com os dados SPOT 4 -

VGT subestimam as 6reas obtidas com os dados TM, pela baixa dimens6o de 6reas

queimada e consequentemente a sua dificil detecaSo com dados de resolugSo espacial de

1 km2. Para as oito imagens Landsat TM foram cartografados 22.993,64 km2 enquanto

que os dados de baixa resolugSo espacial s6 permitiram cartografar 8% desta 5rea.

Para al6m da baixa dimensio das Sreas queimadas ocorridas em determinadas regi6es da

Amaz6nia, existe outra situagSo que contribui para a subestimagSo das 6reas queimadas,

quando o fogo 6 superficial de baixa intensidade, queimando junto ao solo e ndo afectando

o nivel mais elevado das 6rvores (Figura 3.17). Estas situag6es ocorrem com maior

frequ€ncia em periodos de E/ Nrfio, com seca an6mala, os fogos fogem ao controlo dos

agricultores no decorrer de queimas efectuadas em pastagens e em 6reas agricolas

adjacentes e avangam na floresta. Este facto torna muito dificil a detecaSo deste tipo de

fogos, principalmente com dados de baixa resolugSo espacial, devido ds copas se

manterem intactas ap6s a passagem do fogo, sendo necess6rio algum tempo decorrido

para que as copas das 6rvores afectadas com mais intensidade se alterem atrav6s da

mudanga de cor e da queda de folhas (Figura 3.18) .
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Figura 3.17. Fotografia ilustrativa de um fogo superficial (Fonte:Nepstad ef a/., 1999).
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Figura 3.18. Aspecto da floresta apos algum tempo decorrido desde a passagem de fogo de
superficie. (Fonte: http://www.qmdrr.cnpm.embrapa. br)
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Um outro estudo realizado com dados SPOT 4 - VGT e com dados TM mas para

as 6reas queimadas no continente Africano, indica que as estimativas obtidas com dados

SPOT 4 - VGT subestimam ligeiramente as 5reas obtidas com dados TM (Figura 3.19)

(Silva et al.,2OO5). Este facto pode dever-se A exist6ncia de pixels de 1 km que s6o

cartografados como n6o queimado apesar de conterem no seu interior 6rea queimada,

contudo n6o suficiente para se reflectir na classificagSo do pixel SPOT 4 - VGT, mas que 6

quantificada com os dados TM.

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 'l

Proporg6o de 6rea queimada SPOT-VGT

Figura 3.19. Regressao entre as estimativas de 6rea queimada obtidas com dados SPOT 4 -
V6f e TM para o continente Africano no ano 2000 (resultante da inversio da regress5o da

Figura g de bitva et at., (2005), onde o objectivo 6 de validar os resultados obtidos com SPOT 4

- VCf com base nos dados TM. No presente caso, pelo contr6rio, pretende-se calibrar os

resultados do SPOT 4 - VGT com os dados TM).

No ambito da contribuigio no projecto GBA2000 e no trabalho aqui apresentado

obtiveram-se as primeiras estimativas da quantificagio da Area queimada para a

Amaz6nia Legal, tendo em conta a sua importincia e consequ€ncias nos estudos de

alterag6es clim6ticas em desenvolvimento d escala mundial.

A metodologia aqui apresentada permitiu obter esta 6rea com dados de alta

resolugio espacial baseada na calibragfio dos dados SPOT 4 - VGT, apesar da

dificuldade da detecgSo das 6reas queimadas com estes dados de 1 km de resolugio

espacial. O grande factor limitante na cartografia das 6reas 6 a sua dimensSo e
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possivelmente o seu padrSo espacial, No entanto o valor encontrado para a estimativa das

6reas queimadas com dados Landsat TM est6 dentro dos valores indicados por alguns

investigadores como poss[vel de queimar na regiSo da Amaz6nia, permitindo assim obter

anualmente este valor com dados de baixo custo e que cobrem 6reas desta dimensSo. A

obtengSo da estimativa anual de 6rea queimada para esta regi6o, tornaria possivel estimar

as emiss6es de gases paru a atmosfera e o acompanhamento da evolugSo das queimadas

por regiSo podendo ser utilizada para meios de prevengio e controlo dos fogos.
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lV. Avaliagio da precisSo da cartografia de Sreas queimadas

com dados de detecaio remota com diferentes resolug6es

espaciais

4.l.lntrodug5o

Actualmente a utilizagdo de mapas temSticos de uso do solo produzidos a partir de

dados de detecaSo remota, t6m diversas aplicag6es, sendo necess5rio avaliar o seu rigor

e precisSo na representagSo da realidade. A escala dos dados de detecgdo remota

escolhidos para determinado estudo, 6 um factor muito importante na obtengio de

determinados produtos, dos quais depende a precisSo das an6lises, estimativas e,

consequentemente, os resultados futuros que se poderSo obter. Nos 0ltimos anos, foram

produzidos mapas globais com base em dados de detecaio remota de baixa resolugSo

espacial, caso dos mapas de uso do solo do lntemational Geosphere-Biosphere Project

(IGBP) (Loveland et al., 1999), de floresta tropical do TRopical Ecosystem Environment

observation by Satellite (TREES) (Achard et a|.,2001; Achard et a|.,2002) e de vegetagio

GLC2000 (Bartholom,b et al., 2002).

No presente estudo, um objectivo 6 avaliar o desempenho de dados de detecaSo

remota, de diversos sensores com diferentes resolug6es espaciais, na detecgSo e

cartografia de 6reas queimadas na Amaz6nia Brasileira. Um outro objectivo 6 analisar a

influ6ncia de dados de baixa resolug6o espacial na precisdo dos mapas finais,

considerando os erros de omissdo e de comissdo que surgem no processo de

classificagSo. Para este m6todo de avaliagio do rigor e precisSo dos mapas de diferentes

resolug6es espaciais tendo como dados de referEncia as imagens Landsat, utilizou-se o

conceito de Fronteira de Pareto (Boschetti et a1.,2004).

No imbito da quantificagSo da biomassa queimada e da extensSo de 6reas

queimadas nas regi6es tropicais foram desenvolvidos diversos estudos, nomeadamente

em Africa, onde o fogo ocorre com muita frequ6ncia atingindo 6reas de grandes extens6es

principalmente na savana (Malingreau & Belward, 1991; Ehrlich et a|.1997; Larsen, 2000;

Laris, 2005). Dos estudos desenvolvidos, pode-se destacar os elaborados com base em

dados de alta resolugSo espacial do sat6lite Landsat TM (Chuvieco & Congalton, 1988),

com dados AVHRR, de 1,1 km de resolugSo espacial e dados Local Area Coverage (LAC)

(Kaufman et al., 1987; Kasischke ef a/., 1995; Justice et al., 1996; Sousa, 1999); com
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dados SPOT 4 - VGT, (Stropianna, et a|.2003; Silva et a1.,2005) e com dados do Along

Track Scanning Radiomter (ATSR) (Eva & Lambin, 1998) ambos com resolugSo espacial

de 1 km; com dados de baixa resolugdo espacial como sio os dados AVHRR Global Area

Coverage (GAC) (Koffi ef al., 1995) cuja resolugSo espacial 6 de 4 km, ou ainda com

dados do Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) (Cahoon, et al., 1992) cuja

resoluqio espacial do produto de fogos 6 aproximadamente 1 km (sendo contudo a

resolugSo espacial dos DMSP-OLS actualmente de 2,7 km), e Justice et al. (2002) e Roy

et al., (2002) com um produto de 6rea queimada MODIS. Recentemente Boschetli et al.

(2004) comparam tr6s produtos diferentes: GBA2000 (Tansey et al., 2004; Gr6goire et al. ,

2003), GLObal Burn SCARs (GLOBSCAR) (Simon et al., 2004), que sio cartografia de

6rea queimada global, no ano 2000 com resolugdo espacial de 1 km dos sat6lites SPOT 4

- VGT e ATSR, e um produto de fogos activos, World Fire Atlas (WFA) (Arino & Rosaz,

1997 e 1998), baseados na concordincia da extensSo de 5rea queimada e na localizagSo

geogr6fica da actividade do fogo. Com este estudo, verificou-se que havia boa

concordAncia espacial entre os produtos, com resultados n5o t6o favor5veis no que diz

respeito d estimativa de extensSo de 6rea queimada. Contudo, constatou-se que se

mant6m a incerteza na estimativa da 6rea queimada, havendo insuficiente validagdo ou

calibragSo com dados de alta resolugio espacial, o que vai aumentar a varidncia da

estimativa das emiss6es atmosf6ricas.

A detecgso e cartografia das 6reas queimadas usando dados de detecgio remota,

actualmente 6 objecto de estudo intenso. A avaliagSo do rigor e da precisSo dos resultados

vai influenciar os resultados que deles dependem, como avaliagSo de alterag6es de

coberto e uso da terra ou a quantificagSo de queima de biomassa (Laris, 2005).

O tipo de dados escolhido para detectar e cartografar as 6reas afectadas pelo fogo

depende de alguns factores, tais como a periodicidade da passagem do sat6lite pelo

mesmo local, a resolugSo espacial do sensor, a extensSo da 6rea em estudo, a

transpar6ncia da atmosfera limitada pela libertagSo de fumo e particulas, pelos fogos

activos o que torna dificil a sua observagSo pelo sat6lite (Laris, 2005). De entre estes

factores, a resolugSo espacial requer uma an6lise detalhada, sendo um factor importante

da precisSo dos resultados, visto que, consoante a dimensSo do pixel a fracaio de

queimado dever6 variar para que o pixel seja considerado como 5rea queimada. Alguns

autores j6 discutiram este facto, afirmando que, num pixel a fracgSo total exacta de Srea

queimada n6o 6 bem conhecida, bem como a quantidade de biomassa queimada para que

o pixel seja detectado e classificado como 6rea queimada (Eva & Lambin, 1998). Esta

incerteza resulta da diversidade dos efeitos do fogo em diferentes ecossistemas, bem

como da variabilidade do sinal espectral produzido pelo fogo, em diferentes zonas do

espectro electromagn6tico. No entanto, tendo em conta os problemas surgidos na
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aplicagdo de diferentes metodologias a diferentes escalas isoladamente, Eva & Lambin

(1998) e Laris (2005), apresentaram estudos de comparagio, considerando a

quantificagSo de 6reas queimadas a diferentes escalas de dados de detecgso remota. Eva

& Lambin (1998) utilizaram dados recolhidos por cdmara de vldeo, pelo sensor SPOT

multiespectral (SPOT XS), pelo Landsat TM, pelo ERS-1 ATSR e pelo NOAA / AVHRR,

com resolug6es a variar entre 20 m e 1,1 km, para detectar a variabilidade espectral e

temporal associadas i detecgdo de 6reas queimadas e de fogos activos numa regiSo da

Africa central. Concluiram que os fogos activos s6o muito importantes para definir a

sazonalidade da ocorrOncia das queimadas, mas que para escalas regionais, uma melhor

estimativa da 5rea queimada necessita da conjugagSo de dados de baixa e alta resolugSo

espacial.

Ainda numa outra perspectiva de an6lise da fracgSo do pixel, Cahoon et al. (2000),

afirmaram que 72o/o da energia que 6 registada por um pixel AVHRR (no nadir) 6 emitida

de fora da 6rea que ele representa. Verificaram que 80% da energia atribuida a um

determinado pixel prov6m de uma 6rea que 6 de quase 3 km de didmetro centrada no

nadir, registando-se uma sobreposigSo da informagio referente a cada pixel. Neste caso

nio serd a fracAdo do pixel, mas a energia emitida de uma 6rea sua envolvente que

contribui para o sinal atribuldo a esse pixel.

Os m6todos de validagdo de mapas tem6ticos baseiam-se essencialmente na

matriz de erro (Congalton et al. 1983; Story & Congalton, 1986). Esta matriz assume que

os dados tomados como referEncia e os classificados t6m a mesma resolugSo espacial, o

que n5o 6 o caso em muitas situag6es, em que os mapas s6o construidos com base em

imagens de baixa resolugSo espacial (NOAA / AVHRR, SPOT 4 - VGT) e validados com

outras de alta resolugSo espacial (Landsat).
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4.2. Area de estudo

A Srea de estudo para este trabalho corresponde a 10 imagens do sat6lite Landsat,

seleccionadas de modo a cobrirem as 5reas com grande actividade do fogo no Brasil,

principalmente no arco de desflorestagSo (Figura 4.1). Na selecaSo das imagens tamb6m

foram consideradas as grandes classes de coberto vegetal e uso da terra do Brasil, para

cobrir os principais tipos de vegetagSo afectada pelo fogo. As imagens 1 e 2 estSo

localizadas em regi6es de floresta degradada, dominada pela desflorestagSo, onde o

principal uso do solo 6 a agricultura e pastoricia que sdo actividades em grande expansdo.

A imagem 3 centra-se numa regiSo de agricultura intensiva, principalmente de plantag6es

de soja. As imagens 4 e 5 posicionam-se na zona de transigdo entre a Floresta e o

Cerrado, onde domina a floresta no sector oeste das imagens, a agricultura na regi5o

central e o cerrado alagado periodicamente (llha do Bananal) mais a leste. Nesta regiSo as

6reas queimadas de maior extensdo ocorrem no pico da estagSo seca. As imagens 6, 7, I
e 10 localizam-se numa regiSo onde a densidade de vegetagSo arb6rea decresce,

passando a dominar a vegetagSo arbustiva, o chamado campo sujo e alguma agricultura.

A imagem 8 centra-se no sul do estado de Goi5s, e foi escolhida porque nesta regiSo a

agricultura intensiva praticada 6 principalmente a cana-de-a90car. Esta plantagSo tem um

padrSo de 6reas queimadas geom6trico diferente do que se verifica noutros tipos de

vegetagSo. O fogo 6 utilizado antes da colheita da cana-de-a9(car, melhorando o

rendimento atrav6s da eliminagSo da palha, e tamb6m aumentando a protecaio do

trabalhador principalmente porque as folhas tem alto poder cortante mas tamb6m porque

leva ao afastamento de cobras.
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Figura 4.1. Localizag6o das 10 imagens Landsat usadas neste estudo (a vermelho) sobre o
mapa de ocupagio do solo GLC2000, simplificado para 7 classes. As imagens Land'sat estdo
numeradas para melhor identificagio no texto e no Quadro 5. O nome de cada estado estd
indicado por acr6nimos: AM (Amaz6nia), AC (Acre), Ro (Rond6nia), RR (Roraima), Ap
(Amap6), PA (Par6), MT (Mato Grosso), MS (Mato Grosso do sul), MA (Maranhaoi, To
(Tocantins), Go (Goids), Pl (Piaui), cE (cear6), RN (Rio Grande do Norte), pB (paraibj), pE
(Pernanbuco), AL (Alagoas), SE (Sergipe), BA (Bahia), MG (Minas Gerais), ES (Espirito Sinto),
RJ (Rio de Janeiro), SP (S6o Paulo), PR (Paran6), SC (Santa Catarina) e RS (Rio Grande do
Sul).

-?0

-20

-10-1

-20

-30-30

81



tV- Avaliagdo da detec1do e cartografia de 6reas queimadas com dados de detecado remota

com diferentes espac,a,s

4.3. Dados

Landsat ETM+

Os dados de detecq6o remota utilizados nesta parte da tese provOm dos sat6lites

Landsat S TM (caracteristicas apresentadas no capltulo lll, ponto 3.3.), e Landsat 7

Enhanced thematic Mapper (ETM+;. Este 0ltimo foi langado a 15 de Abril de 1999, numa

6rbita identica d do sat6lite Landsat 5 TM, com sete bandas espectrais, com 30 m de

resolugao espacial e uma banda pancrom6tica com uma resolugSo espacial de 15 m

(euadro 4.1). Oito imagens do sensor TM ja foram utilizadas no capitulo lll, sendo a sua

localizaqio na zona mais afectada pelo fogo no Brasil. Duas das imagens utilizadas sao do

sensor ETM+, sendo uma delas a imagem 222t73, no sul do estado de Goi6s, que foi

escolhida por ter um padrSo espacial de 6rea queimada diferente, o que se deve a

queimadas agricolas de cana-de-ag0car. A outra (222t66) foi seleccionada para permitir a

avaliagdo das queimadas numa faixa de quatro imagens, situada no estado Tocantins' No

euadro 4.2 podem ver-se algumas caracteristicas das imagens do sat6lite Landsat

seleccionadas para este estudo, como a sua localizagSo, sensor, coluna e linha segundo o

WRS-2 e a data. As datas seleccionadas sio todas dos meses da 6poca seca, periodo de

maior ocorrEncia de fogo no sul e este da Amaz6nia.

Os dados do sensor ETM+ tiveram duas fontes: Global Land Cover Facility da

Universidade de Maryland thttp://olcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.isp) e

Earth Obseruing SYstem Data Gateway, NASA (E.U.A.)

(http://redhook. gsfc. nas a.gov lo/o7 Eimswww/pub/imswelcome/).

Quadro 4.1. Caracter[sticas espectrais do sensor Landsat ETM+'

Regi6o do esPectro Amplitude esPectral
Banda

1

2

3

4

5

6

7

8

Azul

Verde

Vermelho

lnfravermelho Pr6ximo

lnfravermelho M6dio

T6rmico

lnfravermelho Medio

PancromStico

0,45 - 0,515

0,525 - 0,605

0,63 - 0,69

0,75 - 0,90

1,55 - 1,75

10,40 - 12,50

2,09 -2,35
0,52 - 0,90
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Quadro 4.2. LocalizagSo, sensor, coluna / linha segundo o WRS-2 e respectiva data das
imaoens.

Landsat

Localizagio (Estado) Sensor Coluna / Linha ldentificagio das
rmaqens

Data

Acre

Rond6nia

Mato Grosso

ParA lMato Grosso

Mato Grosso

ParA lTocantins

Tocantins

Goi6s / Bahia

Tocantins / Maranhio / Piaui

Piaui

TM

TM

TM

TM

TM

TM

ETM+

ETM+

TM

TM

002 I 67

231 I 68

227 I 68

224 I 67

224 I 68

223 I 66

222 I 66

222 I 73

221 t 66

220 I 66

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

29t09t2000

17t09t2000

05/09/2000

31/08/2000

31/08/2000

24t0812000

08t07t2000

25t08t2000

26t08t2000

20t09t2000
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4.4. Metodologia

4.4.1. Classificagio dos dados Landsat

A classificagSo das imagens Landsat em dreas queimadas e n6o queimadas foi

realizado usando um algoritmo de classificagSo por 6rvores de classificagSo (Breiman et al.,

1984), j6 anteriormente descrito (ponto 3.4.2.1). As imagens do sensor TM, je utilizadas no

primeiro estudo desta tese, foram classificadas atrav6s de uma Srvore de classificagSo

gnica para as oito imagens Landsat TM. As caracteristicas do processo de classificagio

est6o descritas no ponto 3.4.3.1. Com as imagens classificadas, foi apenas feita alguma

correcAso manual dos limites das 6reas queimadas, por comparagSo visual com a

respectiva imagem composta em falsa cor.

para as imagens do sensor ETM+, foitestada a 6rvore de classificagSo desenvolvida

para classificar as imagens Landsat TM. Verificou-se que o resultado apresentava muito

erros na classificagSo das 5reas queimadas, o que se cr€ dever-se a valores de calibragSo

diferentes para o sensor ETM+. Sendo assim, procedeu-se d construgSo de novas 6rvores

de classificagSo para as imagens deste sensor. Os dados de treino utilizados para a

classificagSo de cada uma destas imagens foram extraldos atrav6s da forma convencional,

com digitalizag1o de 6reas sobre uma composigSo de falsa cor (RGB - lVM, IVP,V). As

dreas de treino cobrem os diferentes padr6es de queimado, bem como os restantes tipos de

coberto do solo para as sete bandas do sensor.

As opg6es escolhidas na construgSo destas Srvores foram id6nticas is da

construggo da 6rvore 0nica de classificagSo das imagens TM. As varidveis utilizadas foram

todas as sete bandas do sensor, foi usado o crit6rio de Gini pa'a a divisSo dos n6s, foram

consideradas 50 observag6es para o n6 terminal, abaixo do qual nio haveria mais divis6es

e tamb6m se considerou igual probabilidade de ocorr6ncia para cada uma das classes.

As novas 6rvores de classificagSo e as respectivas regras utilizadas para classificar

estas duas imagens podem ser vistas no Anexo ll.
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4.4.2. DegradagSo da resolugiio espacia! dos dados Landsat

As imagens Landsat, com a sua elevada resolugio espacial, permitem a detecA6o

e a cartografia das 6reas queimadas na Amaz6nia com elevado grau de rigor e precisio.

No entanto, outros dados de detecgso remota s6o utilizados para a cartografia das dreas
queimadas na Amaz6nia Brasileira, com resolug6es espaciais inferiores, mas com maior

frequ6ncia temporalde cobertura do mesmo local, isto 6, maior resolugSo temporal.

Neste estudo exp6em-se as metodologias utilizadas na degradagSo e simulagio de

dados de alta resolugdo para v6rias escalas, equivalentes a dados obtidos por sensores de

baixa resolugSo, avaliando a sua capacidade na detecgso e cartografia das 6reas

queimadas na Amaz6nia. Em primeiro lugar os dados Landsat com resolugSo espacial de

30 m, foram degradados para dados an6logos aos do AVHRR, cuja resolugSo espacial 6
'1,1 km. Estes, porsua vez, foram degradados para dados equivalentes aos GAC (4 km)

(King, 2003) e finalmente, para a resolugSo espacial muito grosseira an6loga aos dados

Pathfinder AVHRR Land (PAL) com resolugSo espacial de 8 km (Aghu & James, 1gg4)

A escolha de dados de detecgso remota para a cartografia de 6reas queimadas

depende da extensSo geogr6fica da 6rea em estudo e das caracteristicas espectrais dos

fogos. As altas resolug6es normalmente, estio associadas a elevados custos, baixas

resolug6es temporais e limitadas a estudos locais. Sensores de resolugio espacial
grosseira, tal como AVHRR fornecem dados di6rios adaptados a estudos regionais ou
globais (Razafimpanilo ef a/. 1995).

A extensSo minima afectada pelo fogo na 6rea de um pixel, para que este seja

considerado queimado,6 dificil de determinar (Eva & Lambin, 1998; Laris,2005). No

entanto alguns investigadores t6m abordado este assunto, caso de Eva & Lambin (1998)

que desenvolveram um algoritmo de classificagio de 6reas queimadas, onde cada pixel

AVHRR era considerado queimado quando a sua 6rea afectada pelo fogo era de 40% ou

50%. Estes autores chegaram a estes valores baseados em estudos desenvolvidos por

Kane ef a/. (1993), numa andlise emplrica de 6reas queimadas no Senegal, com dados

Landsat Multispectral Scanner (MSS) e AVHRR. Num estudo de avaliagio da precis6o da

estimativa de 6rea queimada realizado por Razafimpanilo et al. (1995) para as savanas

Africanas, 6 sugerido que, com dados GAC, para um pixel ser considerado queimado tem

de ter pelo menos 20o/o de 6rea do pixel queimada, ou seja 3,2 km2. Este valor foi obtido

atrav6s da simulagSo com v6rios valores de percentagem de fracgso queimada num pixel,

usando o NDVI, que j6 se discutiu que n6o 6 uma boa opg6o para a detecgdo e cartografia

de 6reas queimadas (Sousa et a\.,2003).
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4.4.2.L Simulagio de dados AVHRR

Ap6s o processo de classificagSo das Sreas queimadas com imagens Landsat,

obtiveram-se 10 mapas de 6reas queimadas, com alta resolugSo espacial'

A degradagfio dos mapas de 6rea queimada com dados de resolugSo espacial de

30 m para 1,1 km foi realizada atrav6s da aplicaqSo de um filtro Gaussiano que simula a

resposta impulsional (point spread function, PSF) dos dados do sensor AVHRR (Sousa,

1999), possibilitandO assim a an6lise dos dados como se fossem obtidos por este sensor'

Um flltro Gaussiano 6 aplicado normalmente para melhorar a qualidade da

imagem original, eliminando caracteristicas indesej6veis presentes na imagem, suavizando

assim os valores associados a cada pixel. Este tipo de filtro consta de uma matriz de X

linhas por X colunas (designada por janela), que se coloca centrada em cada pixel, onde o

valor resultante desse pixel 6 alterado pelos calculos daquela matriz' A imagem resultante

da aplicagSo deste tipo de filtro 6 baseada num filtro de m6dias com os coeficientes

ajustados a uma fungSo Gaussiana dependente do desvio padrSo (Gonzalez & woods,

2OO2). A fungSo Gaussiana a duas dimensfies 6 isotr6pica, ou seja, 6 sim6trica

circularmente, e pode ser escrita da seguinte forma:

- *'*y'
l__

G(x,y) =;j-, 2oz

zlfo
Eq.4.1

com o a representar o desvio padrSo.

Este filtro foi fornecido por Christine Hlavka do Ames Research Center, National

Aeronautics and Space Administration (NASA)'

A Figura 4.2 ilustra a PSF do sensor AVHRR usada como filtro Gaussiano para

proceder d degradagSo 6ptica do sensor.
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Figura 4.2. PSF que simula o sensor AVHRR.

As imagens resultantes t6m como valor em cada pixel uma proporg6o de drea
queimada, numa escala entre 0 e 1, onde os pixels centrais das 6reas queimadas

apresentam o atributo 1 ou muito pr6ximo e vdo decrescendo em proporgio de queimado

com o afastamento do centro da 6rea queimada (Figura 4.3).

Figura 4.3. Exemplo de Srea queimada da imagem Landsat 224168 ap6s a aplicagio do filtro
Gaussiano. A gradagSo de cor representa a proporgio do pixel ser queimado (nao queimado a
branco com atributo 0 e queimado a preto, com atributo 1). A linha a vermeiho representa o
perimetro das dreas queimadas resultantes do processo de classificagdo da imagem Landsat.
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4.4.2.2.Simulag6o de dados Global Area Coverage

como segunda resolugSo espacial simularam-se os dados GAC para avaliar a

capacidade de detecaSo e cartografia de 6reas queimadas' Esta simulagSo foi obtida

atrav6s da aplicagfio de um algoritmo de amostragem sobre os dados AVHRR (King'

2OO3). O algoritmo baseia-se na selecaeo de quatro em cada cinco pixels por linha que

s5o usados para calcular um valor m6dio, repetindo-se este processo somente de tr6s em

tr@s linhas (Figura 4.4). O resultado 6 uma imagem com pixels de 1 ,1 km por 4 km' com

uma falha de 3 km entre pixels ao longo de cada linha, que sao geralmente tratados com a

resolug6o espacial de 4 km por 4 km (King, 2003)'

A redugdo de volume dos dados AVHRR para dados GAC tem duas implicag6es

para observag6es ambientais: a) facilidade de registo a bordo do sat6lite que permite

conservar a cobertura global di6ria completa; b) torna mais realista o processamento de

longas s6ries temporais em grandes 6reas geogr6ficas, devido ao seu baixo volume

(Malingreau & Belward, 1992)'

Os dados GAC t6m sido utilizados em diversos estudos ambientais a escalas

regionais e globais. Maselli & Rembold (2002), utilizaram longas s6ries temporais de dados

AVHRR com dados LAC e GAC, para observagao da vegetagSo nas regi6es semi-6ridas

de alguns paises do continente Africano. Para a regiSo tropical de Africa, Barbosa ef a/.

(1998), desenvolveram crit6rios de composigSo multitemporal com dados GAC com o

objectivo de cartografar as 6reas queimadas e consideraram como o melhor a minimizagSo

do albedo. Barbosa et al. (1999) desenvolveram um algoritmo para detecaSo de 6reas

queimadas com longas series temporais de dados GAC para Africa, obtendo uma precisSo

de71o/o quando comparado com imagens Landsat'

No presente estudo o algoritmo de simulagSo dos dados GAC foi aplicado ds

imagens resultantes da degradagSo espacial com o filtro Gaussiano, descrito no ponto

anterior, obtendo-se dados com resolugSo espacial de 4 km por 4 km.
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Figura 4.4. Esquema de simulagio de dados GAC por aplicag5o de um algoritmo de
amostragem sobre dados AVHRR. Cada ponto representa o centro de um pixel originalAVHRR
(1,1 x 1,1 km) para uma drea de 15 colunas e 9 linhas. As caixas em volta dos pixels indicam
os quatro pixels que entram no c6lculo da m6dia para os pixels GAC. As setas a vermelho
indicam o processo de amostragem do vizinho mais pr6ximo para a grelha indicada a
tracejado. segundo: King, (2003).

4.4.2.3. SimulagSo de dados PAL

Como 0ltima simulagSo, pretendeu-se avaliar a precisSo da observagio das 6reas
queimadas utilizando dados PAL de baixa resolugSo espacial. Estes dados sio di6rios, d

escala global, com I km de resolugSo espacial (Agbu & James, 1994), desenvolvidos em

conjunto pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) e NOAA. Os dados
PAL s6o um processamento de dados j5 existentes, do sensor AVHRR, de modo a facilitar
estudos d escala global (htto://disc.osfc.nasa.oov/landbio/oath sites.shtml).

Estes dados t6m sido utilizados em diversos estudos ambientais a escalas
continentais e globais, principalmente no estudo de longas sEries de alterag6es do coberto
vegetal (Kalluri et a|.2000; Young & Wang, 2001; Ma & Veroustraete, 2005), classificag6o
global da ocupagSo do solo (Defries ef a/., 19g8; Liang,2ool; Kawabata et al.,2ool),
aplicagEo de modelo linear de misturas para discriminar 5reas continuas de diferentes

tipos de vegetagSo (Defries et al., 2000) e an6lise da fenologia da vegetag6o (Lim &
Kafatos, 2002; Tateishi & Ebata, 2004; Stdckli & Vidale, 2OO4). Para o Brasil no estado da
Rond6nia, recorreram ao NDVI de dados PAL, para analisar a desflorestagao e conctulram
que houve uma redugSo e mais de 30% da vegetagio natural na 5rea de estudo entre

1930 e 1999 (lchii et a1.,2003).
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Estes dados tamb6m foram utilizados na cartografia de 6reas queimadas i escala

global (Ruiz & Garbi'n, 2004; Moreno ef at., 2OO5)' Segundo Ruiz & Garli'n, (2004)'

defenderam a aplicagdo de um algoritmo robusto de modo a incluir toda a variagSo

espectral das 6reas queimadas dquela escala. Numa primeira fase desenvolveram um

m6todo baseado na alteragSo do indice de vegetagSo NDVI provocada pela ocorrencia do

fogo, seguido de um novo m6todo estatistico baseado no algoritmo de Monte Carlo, para o

c6lculo das probabilidades da percentagem de 6rea queimada nos pixels com diversas

condig6es dos pixels vizinhos. Moreno et at. (2005), verificaram que s6ries temporais de

dados pAL nao forneceram boas estimativas globais de 6rea queimada, mas permitiram

caracterizar os locais de actividade do fogo d escala global, onde um variograma com 17

anos de observag6es, mostrou uma boa concordancia entre o comportamento espacial e

temporal com a actividade do fogo e com as oscilag6es provocadas pelo fen6meno E/

Nifio.

No presente estudo, estes dados foram obtidos a partir das imagens resultantes da

simulaqio de dados GAC. Este passo foi realizado atrav6s da aplicagSo de um processo

simples de amostragem, onde s6o seleccionados aleatoriamente dois de quatro pixels

GAC, de modo a resultar numa imagem com metade do nfmero dos pixels numa

resolugSo esPacialde 8 km.

4.4.3. Conceito da Fronteira de Pareto

A maioria dos m6todos estatisticos descritos para a validagSo de mapas tem6ticos

deriva da matriz de erro ou matriz de confusSo (congalton et al.,1983; Stehman, 1997),

descrita no ponto 3.4.3.1.

Na maior parte das aplicag6es da matriz de confusSo assume-se que os dados de

referencia e os classificados tem a mesma resolugSo espacial, o que n6o 6 o caso quando

se usam classificag6es sobre imagens de detecaSo remota de baixa resolugSo espacial,

tais como dos sat6lites NOAA / AVHRR e SPOT 4 - VGT. Para estas classificag6es o

modo de validagio ou calibragao 6 normalmente baseado em dados obtidos no campo ou

em por meios de detecaSo remota com alta resolugSo espacial como o sat6lite Landsat,

caso em que sao tomados como dados de referencia assumindo-se que representam a

realidade, ou seja, que estSo isentos de erros'

Boschetti et al. (2004) prop6em uma metodologia para analisar a influencia da

baixa resolugSo espacial de dados de detecaSo remota, na precisao do produto de mapas
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tem6ticos finais. lsto 6 feito atrav6s do cSlculo dos erros de comissdo e omissio sobre
resultados da classificagdo, para cada classe de interesse e classe complementar. A
classe de interesse por vezes pode representar apenas uma pequena frac96o de um mapa
de uma resolugSo espacial mais grosseira. Sempre que um pixel de baixa resolug6o 6
parcialmente coberto por mais do que uma classe, a precisdo deste produto diminui
automaticamente. Considerando duas classes, a de interesse e a complementar, se o pixel

6 classificado como classe de interesse, os erros de comissao aumentam, porque existe
uma fracASo que corresponde i classe complementar, mas se o pixel for classificado na

classe complementar os erros de omissSo aumentam relativamente i classe de interesse.
Um pixel de baixa resolugio com uma cobertura de 50% da classe de interesse em causa
e 50% da complementar 6 a situagSo extrema dos erros de comissao / omissao.

Os [ndices de medigSo de precis6o nio sio suficientes, s6 por si, para avaliar um
bom classificador, porque n6o 6 possivel definir os erros de omissio e comissio ao
mesmo tempo em todos os pontos do processo de classificagSo. Para obter a precisio de
uma classificagSo e verificar que um mapa tem6tico 6 melhor do que outro, pode-se

calcular as solug6es da Fronteira de Pareto, da teoria da economia (pareto, 1906). A
Fronteira de Pareto 6 baseada somente nos dados da refer6ncia e no tamanho do pixel

dos dados de baixa resolugSo (nio no mapa de baixa resolugio) ou seja, na frac96o
coberta pela classe de interesse nos pixels de baixa resolug6o. Consequentemente, h6

uma incerteza ao nivel do sub-pixel no posicionamento da grelha dos dados de baixa
resolugSo sobre os de alta resolugio. Para determinar o grau de incerteza, sio
construldos uma s6rie de mapas que satisfazem determinados limiares, f, que variam entre
0 e 1, sobre a imagem de resolugSo espacial que se pretende avaliar. Sio calculados os
erros de comissSo e omissSo dessas imagens que correspondem a uma classificag6o
cujos pixels da classe de interesse correspondem d percentagem minima dessa ctasse
igual a f. Os erros de comissSo e omissdo podem ser obtidos da seguinte forma:

Para casos discretos as equag6es podem ser escritas da seguinte forma:

ce(t1=+9
4,.(t)

Ar(t) =ZN,
i=t

t

Or(t) =ZiN,
i>0

e oe(t1 = 
o'(t)
AH

1

Ao =liN D
i>0

Eq.4.2 e 4.3

Eq.4.4 e 4.5

I

Cr(t) = ){t -i)N, Eq.4.6 e 4.7
i=t
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onde Nr,6 o numero de pixels com fracaSo i (0 < i < 1) que pertencem d classe em

questao; Ar(t) 6 a Srea estimada da respectiva classe paru a baixa resolugao espacial

com o limiar f; A, 6 a 6rea da classe para oS dados de referQncia' que s6o os de alta

resolugSo espacial; oLQ)e a area omitida obtida pela classificagSo optima dos dados de

baixa resolugSo obtida para o limiar f; cLQ) e a area de comissSo obtida na classificaqSo

6ptima dos dados de baixa resolugflo espacial para o limiar f' Todas as 6reas s5o

expressas nas unidades dos pixels de baixa resolug6o'

No presente estudo, a classe de interesse 6 a 6rea queimada e a classe

complementar sao todos os restantes tipos de coberto do solo. Foram calculados os erros

de comissSo e omissao para as 10 imagens Landsat com limiares com intervalos de 10%

para os dados obtidos ap6s a degradagfio espacial para dados AVHRR e PAL' A 6rea

minima queimada associada a cada pixel 6 igual ao valor do limiar em causa, obtendo-se

assim 10 mapas de 6rea queimada, um para cada limiar'

4.4.4. PadrSo espacial das 6reas queimadas

A forma geom6trica das Sreas queimadas 6 um factor muito importante para a sua

detecgio e cartografia principalmente a escalas de baixa resolugSo espacial' Areas

queimadas de grande dimensSo mas com formas muito complicadas ou um elevado

n(mero de pequenas 6reas dispersas geometricamente, que criam um padrSo espacial

fragmentado, torna dificil a detecaSo e a estimativa da sua 5rea, principalmente com dados

de detecaSo remota com baixa resolugSo espacial. Este facto pode falsear os resultados

de quantificagao, subestimando ou sobrestimando a extensSo de 6rea queimada' Quando

a cartografia das 6reas queimadas 6 realizada com dados de baixa resoluqSo espacial, e

estas t6m um padr6o muito fragmentado, torna-se mais dificil que a totalidade da 5rea do

pixel esteja preenchida por 6rea queimada. Neste caso, podem acontecer duas situagoes,

o pixel conter parte da sua 6rea afectada pelo fogo e ser classificado como queimado,

quando a assinatura espectral 6 forte ou entflo, classificado como nio queimado' quando a

assinatura espectral nao 6 suficiente para tal. Numa tentativa de melhor compreender qual

a influ6ncia do grau de fragmentagSo na quantificagSo das 6reas queimadas com dados de

diferentes resolug6es espaciais, procedeu-se d caracterizagdo do padrSo espacial de
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poligonos das 6reas queimadas, resultantes do processo de classificagao dos dados

Landsat.

Para avaliar o padrdo espacial das 5reas queimadas existem diversos indices que

t6m sido aplicados em estudos de atributos da superffcie terrestre (Ripple et al., lggl;
Krummel et al. 1987; Turner, 1987; O'Neill et a\.1988). Alguns destes fndices s6o fung6o

dadimensEoedoperimetro,entreelesaraz6oentreoperimetroeaAreaeadimensio

fractal. A razdo entre o perimetro e a 6rea 6 um bom indicador do grau de fragmentagio

das 6reas, tal como aparecem nas imagens classificadas (Laris, 2005). Um valor baixo

desta razdo indica que se trata de 6reas queimadas contlnuas, enquanto um valor elevado
indica a presenga de 6reas queimadas fragmentadas (Eva & Lambin, l ggg).

A dimensSo fractal permite caracterizar a textura e o padrio em imagens de

detec9So remota (Henebry & Kux, 1995). Para a obter foram calculados a 6rea (A) e o
perimetro (P) de cada 6rea queimada em cada imagem, e posteriormente realizada uma

regressSo linear entre log (Pl4) e log (A) (Turner, 1987). Esta medida 6 utilizada em

diversas actividades na superficie terrestre e tamb6m para caracterizar a simplificagao de

estruturas paisagisticas resultante da actividade humana (Krummel et al. 1g8l; O'Neill ef
a/. 1988). Trata-se de uma transformagSo linear do declive da recta de regressdo entre o
log (P/4) e log (A) estimado, sendo este valor de declive usado como medida de dimensao

fractal. Quando a maior parte dos poligonos s5o compostos por uma geometria simples, a

dimensSo fractal tem valores baixos, pr6ximos de 1, podendo atingir o valor 2 quando a

geometria 6 muito complexa (Krummel et a1.,1987).
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4.5. Resultados

4.5.1. Classificageo das imagens Landsat

A classificagSo das 6reas queimadas com as imagens Landsat foi realizada

recorrendo a metodologia de 6rvores de classificagSo' Para as imagens TM' a

classificagio foi realizada no ambito do primeiro estudo apresentado nesta tese, com Srea

minima queimada de 5 ha. com este valor de 6rea minima pretendeu-se representar

melhor a realidade, tendo em conta que estes mapas Landsat foram os dados de

refer6ncia no presente estudo, relativamente a dados de diferentes resolug6es espaciais

baixas.

Para a classificagSo das duas imagens Landsat ETM+, usou-se o mesmo processo

de classificagSo por 6rvores, de modo a obter os dois mapas com aS 6reas queimadas' O

conjunto de regras para classificar estas imagens corresponde a 6rvores de pequena

dimensio, com 11 n6s interm6dios e 12 n6s terminais, sendo sete destes n6s terminais

atribuidos d classe de queimado e cinco dr de nao queimado, isto para a imagem 222166

(Tocantins). No caso da imagem 222t79 (Goi5s /Bahia), a 6rvore que melhor a classificou

tem 10 n6s interm6dios e 1 1 terminais, dos quais cinco estSo para a classe de queimado e

sete para a de nio queimado. As vari6veis consideradas pelo classificador foram as

bandas do vermelho, infravermelho pr6ximo, infravermelho m6dio e t6rmica para a imagem

222t66, sendo a banda t6rmica a que est6 presente no n6 de raiz, ou seja, 6 a que taz a

primeira separagSo nas duas classes, queimado e n5o queimado' Na classiflcagSo da

imagem 2Z2tT3 o classificador utilizou as mesmas bandas, acrescidas da banda 7, sendo

a do infravermelho pr6ximo a utilizada no n6 de raiz. E de notar que nenhuma das 5rvores

cont6m as bandas do visivel. Estas 6rvores podem ser analisadas no Anexo lll. Para estas

duas classificagoes foi calculado o indice de concorddncia entre as classes, ou seja, o

coeficiente kappa, obtendo-se os seguintes resultados, kappa = 0,97 para a imagem

222n3 e kaPPa = 0,99 Para a 222166-

Na Figura 4.5 podem ser observadas duas pequenas 6reas das imagens ETM+

e\2n3 e 222166), para ilustrar o resultado da classificagSo, com o perimetro das 6reas

queimadas sobreposto a uma composigSo de falsa cor (RGB - lVM,|VP,V), de modo a

permitir a avaliagSo visual da precisSo da classificagSo. Na a) apresenta-se uma pequena

6rea das queimadas de cana-de-a90car, e em b) queimadas em Cerrado e 6reas

agrlcolas.
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Os 10 mapas com as dreas queimadas resultantes da classificageo das imagens
Landsat s6o apresentados na Figura 4.9.

figlra 4.5. Pequena e!.e3 das_imagen composig6o
de falsa cor (RGB - l\A/1, lVP, V) com sobreposigio dos respectivos perimetros das 6reasqueimadas (linha a branco) resultantes da classificagao.
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4.5.2. DistribuigSo por tamanho das 6reas queimadas

Com os mapas resultantes do processo de classiflcagSo das imagens Landsat,

com resoluqSo espacial de 30 m, procedeu-se i an6lise da distribuigSo das 6reas

queimadas por classes de tamanho (ha), para cada uma das imagens Landsat e tamb6m

para o conjunto das 10 imagens. Foi analisada a frequencia de ocorrencia e a proporq6o

de 6rea queimada por classe de intervalo de 6rea (ha)'

A classe dominante 6 a que tem 6reas queimadas entre 5 a 100 ha seguida da

classe de 100 a 500 ha (Figura 4.6). As imagens que se destacam sao:002/67 (Acre),

231t68 (Rond6nia) , 222t66 (Tocantins) e 221t66 (Tocantins, MaranhSo /Piauf),

respectivamente com numero de Sreas queimadas acima de 2.000 para a classe de

dimensao mais baixa, atingindo para a ultima imagem perto de 4.000 6reas queimadas

cartografadas. para as classes de 6reas queimadas de maior dimensSo verifica-se um

numero reduzido de observagoes e este comportamento mant6m-se para todas as

imagens Landsat. os histogramas de proporgSo de 6rea queimada por classe de 6rea,

permitem verificar que, para algumas imagens, a proporgao de 6rea queimada 6

distribuida por todas as classes de tamanho de 6rea, como 6 o caso das imagens 224168

(Mato Grosso), 221166 e 220166 (Piaui). Nas imagens 227168 (Mato Grosso), 223166

(pa6lTocantins) e 222t66 h6 5reas queimadas para a segunda classe mais elevada (5000

ha a 10.000 ha). Para as restantes imagens a proporgao de 6rea queimada reduz-se as

classes de menor dimensSo. A imagem com maior proporgSo de 6rea queimada na classe

superior a 10.000 ha 6 a 224t68, com duas 6reas queimadas de 10.172 ha e 14.552 ha,

que correspondem a 0,15 de proporgao da 6rea queimada total' As imagens 220166 e

221166 tamb6m t6m duas observag6es na classe de maior dimensSo com 12.305 ha e de

1 0.283 ha, resPectivamente'
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igura 4.6. Frequ6ncia e proporgdo
imagem Landsat em estudo. (ContinuagSo)
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Para o conjunto das 10 imagens Landsat a maior frequ6ncia de 6reas queimadas

(20.577) encontra-se na classe menor, de 5 a 100 ha, diminuindo drasticamente para

2.102 6reas na segunda classe considerada (Figura 4.7). Um nfmero de ocorr6ncias

muito baixo regista-se nas classes de 6rea elevada, verificando-se apenas quatro

queimadas parc a classe cuja 6rea 6 igual ou superior a 10.000 ha. A proporgdo de 6rea

queimada distribui-se pelas diferentes classes de drea, com valores elevados para as

duas primeiras decrescendo at6 i classe de 2.500 a 3.000 ha, onde ocorre a menor

proporgio de 6rea queimada, nas classes seguintes sofre ligeiras oscilag6es mas sempre

de valores baixos (Figura 4.7). Apesar da elevada frequ6ncia de 6reas queimadas com

dimens6es entre os 5 e 100 ha, 6 na classe de 6rea de 100 a 500 ha que se encontra a

maior proporgio de 6rea queimada (0,28).

Figura 4.7. Frequ€ncia e proporg6o de 6rea queimada por classe de Srea para o total das
6reas queimadas correspondentes is dez imagens Landsat.

4.5.3. DegradagSo da resolugio espacial dos dados

Para o processo de degradagio da resolugio espacial dos dados, partiu-se de 10

mapas de 6reas queimadas i escala Landsat (Figura 4.8 a) a j), os quais foram

degradados para duas resolug6es espaciais diferentes, 1,1 km (AVHRR) (Figura 4.8-1 a

4.8 -1j) e I km (PAL) (Figura 4.8 a- 2 a i - 2).

A an6lise para estas resolug6es espaciais, de 1,1 km e de 8 km, dever6 ser v6lida

para mapas produzidos, para al6m do AVHRR, com imagens SPOT 4 -VGT ou ATSR. Os

dados PAL sio um produto que cobre um perfodo de tempo mais longo, i escala global. A

resolugSo dos 8 km, j6 tem suscitado interesse quanto d an6lise de 6reas queimadas,

embora com algumas limitag6es (Ruiz & Garbi'n, 2004; Moreno et a|.,2005). Os mapas
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com a proporgSo de queimado referentes a estas duas resolug6es espaciais (Figura 4.8 - I
e -2) apresentam-se divididos em quatro classes: proporgdo de queimado de 2 a 25o/o (2o/o

6 o minimo observado em cada imagem), de 25 aSOo/o, de 50 a75o/o e de 75 at6 100%.

Esta identificagSo por classes de proporgSo de queimado permite verificar que, para a

resolugSo dos dados PAL restam, na maioria das imagens, poucos pixels na classe de 75

a 100o/o.

A imagem com menor perda de 6rea queimada ao longo do processo de

degradagSo foi localizada no estado do Piaul (221166) (Figura 4.8 j-2), que dos 315.990 ha

de 5rea queimada estimada na imagem Landsat original, diminui para 69.696 ha com os

dados a 8 km, considerando o limiar de proporgio de queimado em cada pixel de 50%. A
imagem do estado da Rond6nia (231168) 6 a que perde maior Srea queimada, com

diminuigSo da resolugSo espacial, ndo retendo pixels para um limiar igual ou superior a

50o/o, patd dados a I km. As queimadas nesta imagem e na do Acre (002/67) t6m

caracteristicas semelhantes, j6 que ambas se localizam na Floresta, onde anualmente

uma certa extensdo de vegetagSo 6 convertida para fins agricolas e pastagens, recorrendo

ao fogo nas diversas pr6ticas agricolas. Estas queimadas apesar de ocorrerem em grande

n0mero sdo de pequenas dimens6es (Figuras 4.6 e 4.8 b), o que as torna dificeis de

detectar por dados com resolugdo espacial mais grosseira do que os 30 m da resolugio

espacial do Landsat. No caso da imagem 227168, tamb6m se verifica que apenas foi

conservado um pixel de queimado, quando se considera o limiar dos 50% para os dados a

8 km. Esta imagem, tal como as referidas anteriormente, tamb6m se localiza numa zona

fortemente agricola, principalmente de plantagSo de soja, junto d fronteira com a Floresta,

onde ocorrem queimadas de pequenas dimens6es, logo tamb6m dificeis de detectar. Nas

restantes imagens, apesar da elevada perda de Srea queimada quando se avalia o
comportamento para dados de resolugio espacial muito baixa, sio sempre preservados

alguns pixels de queimado para o limiar dos 50%, mas apenas as imagens 224t68 e
221166 preservam 6rea queimada para o limiar igual ou superior aTSo/o.
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Figura 4.8. queimadas Landsat e respectivas percentagens de queimado para dados AVHRR
e PAL. 002167- a) Area queimada TM, a-1) degradada para 1,1 km e para a-2) 8 km e 231168 - b)
drea queimada TM, b-1) degradada para 1,1 km e para b-2) 8 km). Continua.
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Figura 4.8. Areas queimadas Landsat e respectivas percentagens de queimado para dados
AVHRR e PAL. 224167- e) 6rea queimada TM, e-1) degradada para 1,1km e para e-2) 8 km e
223166 - f) 6rea queimada TM, f-1) degradada para 1,1km e para t2) 8 km). Continuag5o.

103



lV- Avaliag1o da detec7do e caftografia de 6rcas queimadas com dados de detecado remota

com dife re nfes reso/ucdes espaclats

A

*
I

I Area queimada

025

-
Kn

h-2)
s-2)

Percentagem-de 6rea queimada por pixel para a resolugSo espacialde 1,1 km e I km

@z-zsvo I zs-s0'ro t-l s0-zsy" I zs-too"ro
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Figura 4.8. Areas queimadas Landsat e respectivas percentagens de queimado para dados
AVHRR e PAL. 22'1166 - i) 6rea queimada TM, i-1) degradada para 1,1 km e para r-218 km e
220166 - j) erca queimada TM, j-1) degradada para 1,'l km e para j-2) 8 km. Continuagdo.
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4.5.4. Fronteira de Pareto

A andlise da fronteira de Pareto, permite determinar qual o melhor compromisso

entre erros de comissfio e de omissSo que se podem obter numa classificagdo perfeita, para

uma dada resolugSo espacial e padr6o de fragmentagSo da Area queimada. Neste estudo

calcularam-se estes erros para limiares com intervalo de 10%, construindo-se assim a

fronteira de Pareto desde Oo/o d 100% de percentagem de Srea queimada por pixel, para as

10 imagens e com os dados equivalentes ds escalas AVHRR e PAL.

Os erros de comissSo e de omissSo obtidos tendo como referOncia as imagens

Landsat, permitem construir a fronteira de Pareto para os dados de resolugdo espacial de

1,1 km e 8 km (Figura 4.9 a e b, respectivamente), e calcular a solug6o 6ptima de Pareto.

Analisando a linha que define a fronteira de Pareto de cada imagem verifica-se, que

para cada incremento de 10% a solugSo de Pareto varia a sua distincia ao ponto (0,0), ou

seja, os erros variam, notando-se uma predominincia dos erros de comissdo, sempre mais

elevados que os de omissSo (Figura 4.9).

O Quadro 4.3 apresenta as distAncias minimas de cada ponto representados pelos

incrementos de 10% i origem juntamente com o respectivo limiar. Para o cdlculo das

distincias entre os pontos da fronteira de Pareto e a origem (0,0) utilizou-se a equagSo da

dist0ncia Euclideana:

Eq.4.8

onde x e y correspondem aos valores dos erros de comissSo e omissSo, em cada ponto'

A imagem localizada no estado de Mato Grosso (224168) tem a solugSo 6ptima de

Pareto no limiar de 4Oo/o, indicando que 6 necess6rio que o pixel de 1,1 km esteja queimado

em 4Oo/o da sua 6rea para que seja detectado como queimado (Quadro 4.3). Para o limiar

dos 30% e 2Oo/o, obtemos as imagens 224t67, 221166, 220166 e 227168, 222n3, 222166,

respectivamente, ainda para os dados de 1 ,1km. As imagens com solugSo 6ptima de Pareto

em limiares de 10%, para dados de 1,1km, s6o mais uma vez as referentes ao padrSo

"espinha de peixe", com 6reas queimadas de dimensSo muito baixa. Quando se analisa os

dados cuja resolugSo espacial 6 os 8 km, nota-se uma diminuigSo de 10% no limiar, com

excepg6o da imagem OO2t67 que mantEm os 10% para ambas as escalas. Assim, para esta

resolugio espacial tamb6m se obteve a melhor solugSo de Pareto paru a imagem 224168

com o limiar de 30%.
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Quadro 4.3. Distincia
da

mlnima
de 6rea

i origem com o respectivo limiar de segmentagSo em
ueimada no ra cada i Landsat.

Dados
1km 8km

231 I 68
002 I 67
221 I 66
222 I 73
227 I 68
222 I 66
223 t 66
220 t 66
224 I 67
224 I 68

0,901
0,859
0,612
0,638
0,647
0,704
0,588
0,552
0,490

Landsat Limiar d

0.418

Limiar
0
10
20
10
10
10
20
20
20
30

d
0,986
0,928
0,740
0,764
0,801
0,936
0,717
0,719
0,657
0.554

10
10
30
20
20
20
30
30
30
40

As solug6es 6ptimas de Pareto para as 10 imagens distribuem-se por diversos
limiares considerados. A fronteira de Pareto para as imagens 00216l e 231t6g mostra os
elevados erros de comissAo e omissio para ambas as resotug6es espaciais apresentadas,
visto que poucos pixels destas imagens t6m valor de 6rea queimada suficiente para serem
cartografados por baixas resolug6es espaciais. Em situagio contr6ria encontra-se grande
parte das outras imagens, destacando-se localizadas no estado de Mato Grosso, na regiio
da llha do Bananal (224168 e 224167), que t6m a solugao 6ptima de Pareto para o limiar de
4Oo/o a de 30% de Srea queimada minima por pixel para a resolugio espacial de 1,1 km. No
caso da resolugSo espacial de 8 km, a imagem 224167 tem a solugdo 6ptima de pareto para
o limiar mais elevado, de 30% de 6rea queimada mlnima por pixel.

A relagSo de compromisso entre os erros de omissio e comissio tem import6ncia
acrescida neste processo. Se o limiar for colocado num nlvel muito pixel baixo, por exempto
107o, os erros de omissSo s5o pequenos, mas d custa de erros de comissio elevados. Na
situagSo contr6ria, se o limiar for colocado num valor muito alto, por exemplo 90yo, os erros
de comissSo serSo quase inexistentes, mas d custa de um erro de omissao muito elevado.

Da andlise da Figura 4.9, verifica-se que as zonas com pouca 6rea queimada,
distribuida por muitos fogos pequenos, os limiares de segmentag6o ideais s6o muito baixos
(10o/o), resultando em erros de comissSo muito altos (0,8) e mesmo assim n6o se consegue
reduzir o erro de omissio abaixo de 0,3. Nas zonas com mais 6rea queimada, e fogos
maiores o limiar de segmentagSo ideal sobe para 4Oo/o, permitindo obter numa solugio
6ptima de Pareto com 0,3 de omissdo e 0,3 de erro de omiss6o.
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4.5.5. PadrSo espacial das ireas queimadas

O padrSo espacial das 6reas queimadas 6 um forte condicionante do rigor e
precis6o da quantificagSo dessas 6reas, principalmente com dados de baixa resolugio
espacial.

Para caracterizar o grau de fragmentagSo das Sreas queimadas, e as suas
implicag6es na cartografia usando dados com v6rias escalas, foi calculado o numero de
Sreas queimadas, a sua dimens6o m6dia, a dimensio fractal e a m6dia da raz6o entre o
perlmetro e a 6rea para cada imagem Landsat (Quadro 4.4). Adimensio m6dia bem como
o n0mero sdo bons indicadores da distribuigSo espaciat das 6reas queimadas em cada
imagem.

O valor da dimensio fractal 6 elevado em todas as imagens, sobretudo nas
imagens localizadas na fronteira do estado de Par6lTocantins (22gt66) e de Tocantins
(222166), onde o grau de fragmentagio 6 superior. No entanto, verifica-se que aquelas
6reas s6o em elevado n0mero e de pequenas dimens6es, indicando-nos que est6o
pr6ximas espacialmente (Figura 4.8 f e h). Este facto pode contribuir para que um
determinado pixel de baixa resolugSo espacial seja considerado queimado, por conter
parte da sua 6rea preenchida com pequenos sectores queimados.

As imagens 002167 e 231168 apresentam um valor de 6rea m6dia muito baixo em
nfmero de 6reas queimadas elevado, mas que n6o 6 suficiente para permitir que os pixels
de baixa resolugdo espacial sejam cartografados como queimado devido d pequena
dimensSo de cada 6rea queimada, havendo uma subestimagio. Nestas imagens o valor
de dimensSo fractal e de razSo P/A interm6dio, relativamente ds restantes, representando
tamb6m um grau de fragmentagAo interm6dio.

Na imagem 224168, a Area m6dia 6 a mais elevada, e as 6reas queimadas, apesar
de em menor n0mero, s6o de maiores dimens6es, seguida pela image m 224161 .
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Quadro 4.4. NUmero de areas queimadas (N)' ?P? queimada m6dia e

m6diadaraziloentreoperimetro(P)ea6rea(A)das6reasqueimadas
paia caaa imagem Landsat. (p-value (a = 0,01) = 0 para todas as

Landsat N (ha\ fractal P/A

OO2t67 2142 25,0 1'32 0,019

M6dia Dimens5o M6dia

2,6 1,31 0,018231t68 3392

227t68 1171 78,7

Z24t6g 696 243,7

224t67 670

223t6G 2736

1,24 0,016

1,29 0,015

1,28 0,014

1,39 0,018

1 ,38 0,017

172,0

73,0

222t66 4004 54'0

222t72 2Og4 83,1 1,26 0'013

ZZ1t66 4823 61,9 1,36 0,022

1,28 0,017220166 1836 108,1

com as solug6es 6ptimas de Pareto e os indices do grau de fragmentagSo das

6reas queimadas das imagens Landsat, procedeu-Se A an5lise da relagSo entre estas

vari6veis. A relagSo entre a soluqao 6ptima de Pareto e cada um dos descritores do grau

de fragmentagSo para todas as Landsat (Figura 4.10) permite obter a nogeo do melhor

nlvel de classificagSo que se pode esperar, para uma dada resolugao espacial' em fungao

do padrSo de fragmentagSo da 6rea queimada. o indice descritor do padrao espacial que

melhor se correlaciona com a qualidade da classificagao 6 a dimens6o m6dia das 6reas

queimadas, com um R2= 0,76 para a resolugSo de 1,1 km e R2= 0,80 para a de 8 km,

respectivamente. Pode-se dizer que a medida que aumenta a dimensao m6dia das 5reas

queimadas aumenta a exactidSo da classificag5o' Para o nfmero de fogos (N) obteve-se

um ajustamento por regressao razoAvel, com um R2= 0,51 para as duas resolugfies

espaciais. os indices do grau de fragmentagao das 6reas queimadas mais simples

produzem um melhor ajustamento do que os outros indices, mais complexos' como a

dimensdo fractal e a razfuo p/A, ndo sao bons preditores da exactidao da classificag5o.
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4.6. Discussao

A resolugSo espacial de dados de detecaSo remota 6 um factor muito importante

na determinagao da exactidSo da detecaao e cartografia das 6reas queimadas' As 5reas

queimadas no Brasil, principalmente no ano 2000, nao ocorreram em grande nomero nem

com grandes dimens6es, comparativamente com outros anos, como por exemplo 1997/98'

A fase de La Nifia, ndo proporciona condig6es tao favor6veis i ocorrencia e propagagao

do fogo quanto a fase oposta designada por E/ Nifio. com tais caracteristicas' a

quantificagSo das Sreas queimadas com dados de baixas resolug6es espaciais 6 mais

dificil, mantendo a tendpncia de subestimativa da 6rea queimada' facto que foi

demonstrado na primeira parte desta tese'

A fronteira de Pareto introduz uma nova forma de analisar a exactidS0 da

classificagSo das 6reas queimadas com dados de baixa resolugSo espacial' o c6lculo da

solugSo 6ptima permite calcular o melhor compromisso possivel entre os erros de

omisssSo e comissSo . Para a imagem com maior dimensio m6dia de 6rea queimada

(243,7 ha) e para os dados de 1,1 km, obteve-se a solugSo optima de Pareto para os 40%'

significando que a classificagSo mais precisa para a imagem 224t68,6 quando o limiar de

decisSo para classificar um pixel como queimado se situa nos 40% da 6rea do pixel

afectada pelo fogo. outra imagem que tamb6m se localiza nesta regiSo 6 224167 que tem

a solugSo 6ptima de Pareto para o limiar dos 30%. Ambas as imagens t6m o numero de

queimadas mais baixo mas com uma 6rea m6dia mais elevada, o que se pode observar na

Figura 4.8 d) e e). Estas imagens estSo na regiSo da llha do Bananal onde a vegetagao

dominante 6 o Cerrado, e as queimadas podem atingir grandes extens6es' havendo

mesmo registo de queimar a totalidade da llha do Bananal na 6poca seca' Nesta regiflo

domina a pecufria, onde as queimadas slo usadas pelos agricultores para renovaqflo de

pastagens, em propriedades pr6ximas da llha do Bananal que acabam por se propagar

para o interior da ilha. Outra origem do fogo nesta regifio 6 as queimadas realizadas nas

"roqas" de indios do Parque lndigena do Araguaia (http:

ParaasimagensdoestadodoAcreedaRond6niaobt6m-seaclassificagaomais

precisa para limiares baixos, de 10% e 2Oo/o (231t68 e 002t67)' devendo-se este facto' A

baixa dimensSo das 6reas queimadas. Analisando os valores dos diversos crit6rios para

avaliar o grau de fragmentagSo (Quadro 4.4), pode-se verificar que para estas imagens' a

dimensflo m6dia de 6rea queimada 6 a mais baixa das 10 imagens em estudo' de 25 ha e

de 22,6 ha, sendo igual e ligeiramente inferior ao limiar dos 25% de 6rea minima (Figura

4.8 a-2 e b-2), justificando assim os fracos resultados obtidos com dados de baixas

resolugSo espacial para regi6es onde domina a Floresta'
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Estes resultados indicam a import6ncia da dimensSo das 6reas queimadas, pois
quanto maior, melhor ser6 a precisdo da classificagdo com dados de 1,1 km. para o caso
dos dados de 8 km, a solugSo 6ptima de Pareto est6 em limiares 10% abaixo dos referidos

anteriormente, indicando maior dificuldade na detecgso das 6reas queimadas tendo em
conta a resolug6o espacial dos dados. Este facto foi reforgado ainda ao verificar uma
elevada correlagio entre a solugdo 6ptima de Pareto e a dimensio m6dias das 6reas
queimadas resultantes das imagens Landsat, para os dados das duas escalas. O aumento
da dimensdo das 6reas queimadas implica melhor precisEo da classificagao para dados de
alta resolugSo espacial. O n[mero de 6reas queimadas surge em segundo lugar na
contribuigSo para a precisdo da classificagSo para ambas as resolug6es espaciais de baixa
resolug6o. Este aspecto 6 explicado pela contribuigSo de vSrias dreas queimadas
geograficamente pr6ximas, para o preenchimento de pixels de baixa resolugao, podendo

ser assim classiflcadas como classe de queimado. Estes pixels s6o os designados por
heterog6neos (Razafimpanilo ef a/. 1995), pois incluem no seu interior v6rios tipos de
vegetagSo, mais ou menos susceptlvel ao fogo. Um outro factor muito importante pa; a

detecASo das 6reas 6 a sua forma geom6trica, que se pode avatiar pelo seu padrio
espacial. As 6reas queimadas de elevada dimensSo podem ter um perimetro muito
complexo, por exemplo com faixas estreitas de queimado referente a vegetagio menos
resistente ao fogo entre vegetagSo mais resistente que permanece verde, tornando assim
mais dificil a sua detecgSo. Este facto pode acontecer em 6reas onde a Floresta est6
alterada, com locais mais susceptiveis ao fogo cuja propagagio 6 f6cil devido ao corte
selectivo de 6rvores de madeira nobre, abertura de clareiras para fins agricolas e mesmo
devido a Sreas que j6 sofreram fogo de superficie, com a queima do subcoberto, deixando
partes da floresta enfraquecida e mais susceptivel a futuros fogos.

Para a imagem 227168 que se localiza na regiio centraldo estado de Mato Grosso,
onde a agricultura de soja e cana-de-ag0car 6 intensa, a 6rea queimada 6 a terceira menor
(91.551 ha), com uma 5rea m6dia por fogo de 78 ha. Esta situagio corresponde a erros de
comissSo elevados, obtendo-se a solugdo 6ptima de Pareto para o limiar de 2Oo/o e 10% de
6rea mlnima queimada por pixel, para 1,1 km e para 8 km, respectivamente. Ainda com
comportamento semelhante de fronteira de Pareto est6o as imagens 222ng, 222t66,
221166 e223166 que t6m solugOes 6ptimas para o limiar de 20o/o e 1Oo/o para as duas
primeiras e de 30% 20o/o p{a as restantes, para as resolug6es de 1,1 km e g km,

respectivamente. Estas imagens com maior valor de Area queimada cartografada
correspondem a uma fiada (excepto a 222t73) localizada na regiio este da Bacia
Amaz6nica, onde a vegetagSo dominante 6 o Cerrado. Nestas imagens registou-se um
elevado nUmero de fogos de dimens6es m6dias, que julgo dever-se a queimadas com fins
agro-pecu6rios. A imagem 222n3 encontra-se numa regiSo mais a sul, na transigio entre
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o estado de Tocantins e Minas Gerais, onde a cultura dominante 6 a cana-de-ag0car e as

queimadas s6o muito controladas, restringindo-se ds parcelas de plantagSo. Este tipo de

queimadas apresenta um padrSo geom6trico simples, como se pode verificar pela raz6o

perimetro 6rea que tem o valor mais baixo e pela dimensSo fractal, com o segundo valor

mais baixo.

As queimadas na Floresta, que embora em grande n0mero se restringem a 6reas

de pequena dimensao, desflorestadas pelos propriet6rios, sdo de dificil detecA5o e

cartografia com dados de baixa resolugSo espacial. Este facto deve-se a este bioma ter

caracteristicas ambientais, que n6o re(nem condig6es i propagagSo do fogo, tais como aS

temperaturas mais baixas e elevados valores de humidade' No entanto as queimadas

nestas regi6es, por vezes fogem ao controlo humano, atingindo 5reas de Floresta intacta,

atrav6s do chamado fogo de superficie ou rasteiro, sendo estas 6reas queimadas

dificilmente detectadas por dados de detecaao remota, principalmente de baixa resolugSo

espacial. euando a Area em estudo 6 i escala regional ou continental, os dados de baixa

resolugio espacial tem vantagens, devendo ser utilizados pela sua facilidade de

processamento, possibilitando resultados em tempo pr6ximo do periodo de ocorrEncia das

queimadas. Nas regi6es 6ridas, cujas caracteristicas ambientais como temperaturas

elevadas, baixos valores de humidade e vegetagSo arbustiva e esparsa, favorece as

queimadas de maiores dimens6es, sendo mais facilmente cartografadas por dados de

baixa resolugio espacial. No entanto h6 que ter em consideragSo as limitag6es da

resolugdo espacial na capacidade de estimagSo das 6reas queimadas. No caso dos fogos

na Amaz6nia e para o ano especial de 2000, existe alguma dificuldade na quantificagSo da

6rea queimada com elevada precis6o porque as queimadas de baixa dimensao s5o

dominantes, verificando-Se, apesar disso, alguma variagdo conforme a regiSo'
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4.7. Gonclus6es

Neste estudo avaliou-se a quantificagSo das 6reas queimadas na Amaz6nia

atrav6s de classificagSo de imagens de alta resolugSo espacial, que serviram de referEncia

para o mesmo objectivo obtido a diferentes escalas.

Usou-se o conceito da Fronteira de Pareto, que permite definir qual a melhor

classificagdo possivel, tendo em conta os erros de comiss6o e omiss6o. O factor limitante

na quantificagSo das 6reas queimadas com dados de baixa resolugSo espacial 6 a

pequena dimensSo dessas 6reas, facto que caracterizou a 6poca seca no ano 2000 na

regi6o de estudo. Este facto deve-se ds condig6es clim6ticas caracterlsticas de uma fase

de La Nifia, com temperaturas mais baixas e valores de humidade superiores aos usuais.

As queimadas de pequenas dimens6es s6o muito dificeis de detectar com pixels de baixa

resolug6o, pois a fracgdo afectada 6 pouco extensa. Este facto pode ser compensado se a

distribuig6o geogr6fica das 6reas queimadas for de proximidade entre si, o que aumenta a

capacidade de detec96o com dados de resolug6es baixas. A maior ou menor dificuldade

na cartografia das 6reas queimadas est6 relacionada com o tipo de coberto,

essencialmente Floresta, onde as 6reas queimadas s6o controladas e de pequena

dimens6o ou Cerrado onde podem ser descontroladas atingindo extensas 6reas.

A fronteira de Pareto 6 uma ferramenta de aplicagSo f6cil que permite avaliar as

limitag6es da resolugio espacial dos dados. Com esta metodologia pode-se definir o limiar

correspondente i classificag6o com maior precisio, e obter os respectivos erros de

omissSo e comissio considerando os dados Landsat como referOncia. Para o limiar que

corresponde A solugSo 6ptima de Pareto obt6m-se a classificag6o das Sreas queimadas

mais precisa.

A metodologia proposta, baseada na fronteira de Pareto, pode tamb6m ser

utilizada durante o processo de classificagio, como foi referido por Boschetti ef a/. (2004).

Ap6s uma primeira fase da aplicagSo de um m6todo de classificagao, com os primeiros

resultados, normalmente tem de se avaliar se a precisSo da classificagfio 6 a suficiente ou

6 necess6rio melhorar o classificador.

A an6lise da relagSo entre os descritores do grau de fragmentagEo e a solugSo

6ptima de Pareto permitiu veriflcar que os indices mais simples produzem um melhor

ajustamento, e que os mais complexos ndo s6o bons preditores da exactid6o da

classificagSo. A dimensSo das 6reas queimadas 6 o grande factor a considerar para a

exactidSo da classificagSo dessas com dados de baixa resolugio.

Com este trabalho ficou demonstrado que um estudo explorat6rio, com um n0mero

relativamente baixo de imagens de alta resolugSo espacial, permite quantificar os graus de
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imprecisSo previsiveis para a cartografia com imagens de baixa resolugSo espacial,

distinguindo-se as situag6es caracteristicas dos diferentes regimes de fogo e ecoregi6es

da Amaz6nia.
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V. Ocorr6ncia de fogo no Brasil e sua relagao com vari6veis

demogrSficas, ambientais e de infra- estruturas

5.l.lntrodugio

O fogo no Brasil tem sido objecto de preocupagSo e po!6mica, atingindo diversos

sistemas ecol6gicos gerando impactos ambientais a escalas globais, regionais e locais. A

actividade do fogo tem sido relacionada principalmente com o uso da terra e com as

condig6es clim6ticas (Cardoso et al., 2003). Vdrios autores t€m referido alguns dos

factores que influenciam a ocorr6ncia de fogo no Brasil. Segundo Laurence et al. (2002),

h6 tr6s factores que contribuem para o aumento da desflorestagSo e estSo relacionados

com a actividade do fogo na Amaz6nia, que sdo a densidade populacional, a construgdo

de vias de acesso e a ocorr6ncia de uma estagio seca severa. Outros aspectos que

tamb6m contribuem pa@ a ocorr€ncia de fogo na Amaz6nia sio a manutengio das

pastagens (Kauffman ef a/., 1998) e o corte selectivo de 6rvores (Nepstad ef a/. 1999a).

O objectivo do estudo neste capitulo 6 avaliar a relagSo de diversos factores com a

ocorrdncia e distribuigdo geogr6fica do fogo no Brasil, que pode ser avaliada pelo m6todo

de an6lise de regressEo entre o fogo e esses factores. Tem sido usada a an6lise de

regressdo convencional, pelo m6todo dos minimos quadrados, ou Ordinary Least Square

(OLS), segundo a bibliografia anglo-sax6nica. Este m6todo 6 uma forma expedita para

estimar alguns parimetros globais que permitem a an6lise da relagio entre duas ou mais

vari6veis, relagSo esta constante no espago para este m6todo. A regressSo global tem

algumas limitag6es, o seu uso pode nio ser apropriado para algumas situag6es e devem

ser consideradas outras alternativas (Foody, 2003; Cohen et a|.,2003). Recentemente t6m

sido aplicadas outras t6cnicas de regressSo, em diversos estudos de an6lise espacial com

o objectivo de melhorar os resultados relativamente ao m6todo de regressdo global.

T6m sido desenvolvidos alguns estudos com o objectivo de avaliar a relagSo

espacial entre observag6es tanto na superffcie terrestre por meio de trabalho de campo

como dados obtidos por detec96o remota. Com observag6es de campo foram

desenvolvidos estudos de modelagSo da relagio entre a precipitag5o e a altitude em

lnglaterra (Brunsdon et a|.2001), entre o diAmetro e a altura de eucaliptos numa regido da

Austr6lia (Zhang et al. 2004) e foram testadas seis t6cnicas de modelagSo na relagdo da

6rea do copado arb6reo e do diAmetro numa regido de OntSrio, Canad6 (Zhang et al.

2005). Com dados obtidos por detecgSo remota, Foody (2003 e 2004) desenvolveu
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estudos da variagSo da diversidade de esp6cies de aves em Africa, usando dados de

temperatura, precipitaqSo e do indice de vegetagSo NDVI. Wang et al. (2005) modelaram a

produgSo prim5ria liquida a partir de dados do indice de vegetagdo NDVI. Shi ef a/. (2005),

estudaram a distribuig5o de uma esp6cie de veado usando dados de coberto do solo e

factores clim6ticos. Em todos eles o m6todo de regressSo OLS n6o seria o mais

apropriado visto que ndo considera a variagio espacial das relag6es entre vari6veis. Um

dos m6todos propostos foi uma regressSo local ponderada, designado por Geographically

Weighted Regression (GWR) na bibliografia anglo-sax6nica. Este m6todo permite estimar

parimetros estatisticos considerando as coordenadas locais dos dados em andlise, ou

seja tendo em conta a sua variagio espacial (Foody, 2003; Fotheringham et al., 2002).

Este m6todo de regressSo local surge como o mais apropriado para estudos em 6reas de

grandes dimens6es onde a variagSo espacial 6 mais acentuada. Esta t6cnica fornece

informagSo ponderada associada com cada ponto geogr6fico e permite estimar parAmetros

de regressSo, tendo em conta a sua variagSo no espago, o que pode revelar variag6es nas

relag6es entre as vari6veis que, em outros tipos de an6lise seriam ignoradas (Wang ef a/.,

2005).

No presente estudo, aplicaram-se o m6todo tradicional de regressSo global, OLS e

o recente m6todo de regressSo local (GWR), na tentativa de modelar o padrSo de

distribuig6o dos fogos no Brasil. Nesta an6lise a vari6vel dependente foi o n0mero de

fogos activos obtidos pelo sensor Atong Track Scanning Radiometer (ATSR) designados

por Wortd Fires Atlas WFA) para o Brasil. As vari5veis independentes foram a densidade

populacional, a produtividade prim6ria liquida, um indice clim6tico (Chandler Buming

lndex), a percentagem de 6rea de floresta, cerrado e agricultura e a distincia As estradas.

Sendo a arca de estudo desta andlise o Brasil, a sua descrigdo geral foi apresentada no

capftulo ll.
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5.2. Dados

5.2.1. Fogos activos

Os dados utilizados foram do sensor ATSR-2, langado pela Eurcpean Space

Agency's (ESA) a bordo do sat6lite European Remote Sensing Satellite (ERS-2) a 21 de

Abril de 1995, integrado no Programa de Observagdo da Terra. Este sensor estS equipado

com tr€s bandas na regido do espectro electromagn6tico do visivel, centradas nos

comprimentos de onda de 0,55 pm, 0,67 pm e 0,87 pm, uma banda na regiio do

infravermelho m6dio, centrada nos 1,6 pm e tr6s bandas na regiSo infravermelho t6rmico,

centradas nos 3,7 pm, 11 pm e 12lrm. O ATSR produz dados de detecgSo remota com

uma resolugSo espacial de 1 km no nadir. Estes dados produzem informagSo da

ocorrOncia de fogos no seu estado activo pela aplicagSo de dois algoritmos, usando dois

limiares distintos, um de 312oK e outro de 308 oK na radidncia da banda centrada em 3,7

pm (Arino & Rosaz, 1999). Esta banda 6 muito senslvel d radiincia emitida a temperaturas

entre 500 oK e 1000 oK, permitindo assim a detecAio de fogo activo mesmo que apenas

uma pequena parte do pixel seja afectada pelo fogo.

Os produtos de fogos activos deste sensor, designados por WFA, s5o produzidos

apenas a partir de observag6es recolhidas durante a noite. Este facto minimiza os falsos

alarmes devido d irradiAncia solar, como a reflexio por nuvens e por superficies brilhantes

no solo. Por6m, Mota ef a/. (2006) verificaram que mesmo assim, cerca de 25%o das

observag6es do WFA eram falsos alarmes. Para a eliminagSo de falsos alarmes e de fogos

que nio tenham origem em vegetagSo foram implementados dois procedimentos. O

primeiro foi a aplicagSo de uma s6rie de filtros geogr6ficos e de actividade industrial de

modo a eliminar alguns fogos ocorridos em coberto do solo sem ser vegetagdo, chamas de

refinarias de petr6leo e de gds natural, e tamb6m de actividade vulc6nica. O segundo

processo foi a eliminagSo de alguns falsos alarmes, por inspecgSo visual, para identificar

observag6es que ainda nio tinham sido eliminadas no primeiro processo e que possam

ainda ser falsos alarmes. Os pixels detectados como fogo activo em algumas classes de

ocupagSo do solo, tais como solo nu, massas de 6gua, neve ou gelo e superficies artificiais

(por exemplo, determinadas superflcies espelhadas), onde a ocorrEncia de fogos na

vegetagSo 6 improvdvel, s6o considerados falsos alarmes. Ainda podem ser encontrados

falsos alarmes perto de zonas urbanas, e em espagos industriais, que foram eliminados

por aplicagSo de filtros. No caso da andlise visual dos dados WFA foram detectados

padr6es geom6tricos na distribuigSo espacial das observag6es que n6o se pareciam com

fogos de vegetag6o, tais como observag6es em linhas ou triingulos. Foram assim,

\
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considerados falsos alarmes causados por erros de processamento ou de aquisigSo dos

dados. Uma descrigio mais pormenorizada da eliminagdo dos falsos alarmes pode ser

encontrada em Mota ef a/. (2006). A estes dados corrigidos de alguns erros passa-se a

designar como produto WFA corrigido (WFAc).

Os dados de partida para o estudo foram o produto WFAc, correspondente d m6dia

do nfimero de fogos para os seis anos (1997 a 2002), agregados em c6lulas de 0,5o,

correspondendo a 2750 observag6es (Figura 5.2).

Devido d exist€ncia de c6lulas com n(mero de fogos igual a zero, adicionou-se

uma constante de valor 1 a todas as observag6es. Os pontos com o valor 1 indicam as

c6lulas onde efectivamente n6o h5 registos de fogos para os seis anos (Figura 5.1). A

modificagSo da escala dos dados para o logaritmo da m6dia deve-se i ocorr6ncia de

elevado n0mero de fogos num baixo n(mero de c6lulas, o que criava valores extremos

muito elevados. Com esta modificagSo suavizaram-se os valores extremos dos dados.

Assim, os dados dos fogos activos sobre os quais se desenvolveu o presente

estudo correspondem d seguinte equagSo:

Produto wFAc = Ln(Y +l)

Onde Ln corresponde ao logaritmo de base natural e Y representa a contagem dos

fogos activos.

Aos dados apresentados na Figura 5.1 e 5.2, jd foram excluidos respeitantes a

massas de 6gua, identificados pelo mapa de ocupagio do solo para a Am6rica do Sul

GLC2OOO (Eva ef al., 2OO2). Tamb6m foram excluidos os dados referentes a valores de

produtividade prim6ria liquida nula, que corresponde a uma das vari6veis usadas neste

estudo descrita em pormenor no ponto seguinte (5.2.2.). Este procedimento foi efectuado

atrav6s da aplicagdo de filtros geogr6ficos aos dados das m6dias dos seis anos do produto

WFAo.

Eq. 5.1

I
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M6dia do produto WFAc +l
'I
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Figura 5.1. M6dia do produto WFAc, (1997 - 2002) adicionado de um valor (Y+1), numa grelha
com a resolugao espacial de 0,5o, para Brasil. Os pontos a branco correspondem a c€lulas
cujos dados foram eliminados.

-ou - IU -ou -cu -.+u -.ru
Figura 5.2. Logaritmo de base naturalda m6dia do produto WFAc (1997 -2002) no Brasil.
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5.2.2. Dados demogr6ficos, ambientais e infra-estruturais

Densidade populaciona!

A actividade humana estd referida na bibliografia, como um factor impulsionador da

ocorrQncia de fogos no Brasil. No entanto, este factor est6 sempre associado a outros

aspectos que tamb6m contribuem para a ocorrOncia de fogos, tais como a construgSo de

vias de acesso (Cardoso et a1.,2005), sendo mesmo mais importantes que a densidade

populacionalem si.

A migragSo da populagdo para regi6es do interior do Brasil acentuou-se mais nos

anos 50, na procura de sustento na agricultura, pecu6ria e extracaSo selectiva de madeira.

Estas alteraq6es demogr6ficas levaram i construgSo de acessos e consequentemente i
desflorestagSo de 6reas para uso humano, o que contribuiu para um aumento gradual da

actividade do fogo nas zonas interiores do Brasil (Cardoso ef a/., 2005).

A distribuigSo espacial da densidade populacional foi considerada um importante

factor na tentativa de explicar a ocorr6ncia de fogos neste pais. Os dados desta vari6vel

foram obtidos atrav6s do Gridded Population of the Wodd (GPW), versSo 3

(http://sedac.ciesin.columbia.edu/plue/oow4, para o ano 2000, com uma resolugSo

espacial de 30 segundos de arco (0,00833o), que corresponde aproximadamente a I km

pa'laa latitude m6dia do Brasil.

Produtividade PrimSria Liquida

A produtividade prim6ria liquida (PPL) representa a quantidade de biomassa

vegetal acumulada por unidade de tempo e unidade de 6rea, e depende do clima, do solo

e do tipo de coberto da superficie terrestre. Estes factores tamb6m estSo relacionados com

a ocorr6ncia do fogo. A PPL apresenta valores elevados na floresta tropical, com

vegetaqao densa e humidade no solo, decrescendo para os ecossistemas de Cerrado e

pastos, onde a vegetagSo 6 menos densa, ocorrendo os valores mais baixos nas zonas

6ridas, no nordeste do Brasil. A maior incid6ncia do fogo espera que se concentre em

niveis interm6dios de PPL. Segundo Aber & Melillo (2001), a PPL m6dia paru a floresta

tropical e de 900 gC/m2lano, para o Cerrado e de 315 gC/m2lano, para pastos de 225

g}lm2tano e para 6reas cultivadas 6 290 gCtm2tano.

Existem diversos modelos de estimativa da PPL a escala global, na sua maioria

dependentes de observag6es climat6ricas e de m6dias de biomassa. Neste estudo os

dados de PPL para o Brasil foram obtidos do Global Production Efficiency Model

(GLoPEM) (http://olcf.umiacs.umd.edu/data/qlopem/) desenvolvido pelo Departamento de

123



V. Ocorr€ncia de fogo no Brasile sua relagdo com variiveis demogrdficas, ambientais e de
infra-estruturas

Geografia da Universidade de Maryland. Este produto foi gerado com base na observagSo

do estado da vegetagSo para um periodo de oito anos, atravEs do NDVI e da temperatura

de superflcie (Churkina et a1.,1999) a partir de dados do sensor AVHRR, com resolugSo

espacial de 8 km (Prince & Goward, 1995; Goetz et aL, 1999).

indice clim6tico

O indice clim6tico Chandler Burning lndex (CBl), desenvolvido por Chandler ef a/.

(1983) 6 utilizado para prever o risco de ocorr6ncia de fogo e baseia-se no m6ximo da

temperatura mensal e na temperatura do ponto de orvalho. Esta 0ltima 6 a temperatura a

que o vapor de Sgua contido na porgSo de ar de um determinado local sofre condensagSo.

A ocorrOncia do fogo pode ser avaliada pela temperatura, humidade e pelo tipo de

vegetagio afectada. Nas regi6es com temperaturas elevadas e valores baixos de

humidade no solo, a vegetagSo tem baixo teor de 6gua e est6 mais susceptivel d

ocorr6ncia de fogo. Na situagSo oposta, com temperaturas baixas e humidade elevada no

solo a vegetagSo est6 vigorosa, sendo mais dificil a ocorr6ncia e propagagdo do fogo.

Segundo Chandler ef a/. (1983) atrav6s deste lndice pode-se estabelecer uma relagSo

entre a temperatura e a humidade.

Os dados para calcular o CBI s6o puramente meteorol6gicos e resultam do

National Centers of Environmental Prediction / National Centerfor Atmospheric Research

(NCEP / NCAR) Reanalysis / (http://www.cdc.noaa.oov/cdc/data.nceo.reanalvsis.html). As

vari6veis usadas t6m uma resolugio temporal de seis horas: a temperatura na superflcie e

a humidade relativa s5o observadas quatro vezes por dia, entre 1 de Janeiro de 1997 e 31

de Dezembro de 2000 (periodo correspondente i disponibilidade do produto WFA). A

resolugSo espacial da grelha para a qual existem os dados disponlveis 6 de 2,5 o

(aproximadamente 275 km) As quatro observag6es da temperatura de superficie permitem

calcular a temperatura m5xima di6ria, (o. Considerando um processo de refrigeragSo

com igual pressSo atmosf6rica, a humidade relativa (HR) e a temperatura m6dia mensal

(I), permitem o c5lculo de temperatura do ponto de orvalho, Tr,*, atrav6s da f6rmula

seguinte apresentada por lribarne (1981):

To* = r + 35(1og,o (o,otan))

O indice di6rio de humidade 6 calculado atrav6s da seguinte f6rmula:

Eq. 5.2
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,=,oo$r*I#

Considerando os efeitos de intensidade

propagagSo, Rafe of Spread /ndex (SI), o lndice

equagSo:

CBI = 1x 51

onde Sl e I s6o dados por:

SI =124t 16-0'01+24

Eq.5.3

do fogo (I) e a sua velocidade de

clim6tico 6 determinado pela seguinte

Eq.5.4

Eq.5.5

Eq.5.67 = [r ro -$T(H)l-lzo,q- o,os4(q* I

Para cada um dos seis anos, calculou-se a m6dia dos tr6s valores mensais mais

elevados do CBl. Na an6lise, usou-se apenas o mais elevado destes seis valores anuais.

A selecqSo destes valores de cada ano deve-se i necessidade de garantir que extremos

clim5ticos sejam representados, tal como os provocados pelo fen6meno E/ Nrfio. Quanto

maior o valor deste indice maior 6 a probabilidade de ocorrerem fogos e de maiores

dimens6es tendo em conta as condig6es atmosf6ricas respectivas, ou seja, temperaturas

elevadas e valores baixos de humidade.

Segundo Chandler et al. (1983), os valores obtidos para o CBI estSo relacionados

com o comportamento do fogo segundo o Quadro 5.1.

Quadro 5.1. Relagio entre os valores de CBI e o comportamento do fogo. (Segundo Chandler
ef a/., 1983)

CBI Comportamento do Fogo

1 - 19 Fogo rasteiro em vegetagio arbustiva

20 - 39 Fogo de superficie, subcoberto

40 - 59 Fogo rdpido de superficie com envolvimento ocasional das copas

60 - 79 Fogo ripido e intenso, de superficie, com envolvimentos frequente das copas

+ 80 Fogo de copas prov6vel
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Uso da terra e coberto vegetal

A ocorrEncia, severidade e extenseo de 6rea queimada est6 relacionada entre

outros factores, com o tipo e o estado da vegetagdo. As queimadas agricolas s6o, na sua

maior parte, controladas pelos agricultores, limitadas a parcelas definidas, na queima de

residuos de culturas anteriores, na utilizagdo como fertilizantes em novas culturas, na

desflorestagSo, na obtengSo de novas parcelas de terra ou ainda na renovagSo de

pastagens (Nepstad ef a/.,'1999). Normalmente estas queimadas s6o realizadas sobre

vegetagSo j6 cortada e seca. Contudo, h6 situagOes em que as queimadas fogem ao

controlo e se propagam para a vegetagSo circundante, sio os chamados fogos de

superficie, que tornam a Floresta mais susceptlvel a futuros fogos. Caso a vegetag6o

envolvente seja Cerrado, com porte arbustivo e menos densa, pode ser queimada em

6reas de grandes dimens6es, visto ter condig6es mais facilitadas para a progressSo do

fogo .

Com o objectivo de avaliar a relagSo deste fen6meno com o tipo de vegetagSo

afectada, e com o mapa de vegetagio GLC2000, procedeu-se ao c6lculo da percentagem

dos tr6s tipos principais de vegetagSo afectada por queimadas em cada c6lula de 0,5o de

resolugSo espacial. Estes tipos de vegetagSo correspondem a Agricultura, Floresta e

Cerrado, que foram obtidos a partir do mapa de coberto do solo, atrav6s do c6lculo da

percentagem de pixels de 1 km (resolugSo do mapa GLC2000) por cada c6lula de 0,5o.

Estes dados funcionam como tr6s vari5veis independentes, em que cada uma tem como

atributo a percentagem correspondente a agricultura, floresta e cerrado. Outros tipos de

uso/coberto da terra, tamb6m presentes em cada c6lula, nio foram considerados

relevantes para o presente estudo.

Dist6ncia is estradas

A distincia ds estradas 6 um factor considerado de grande influ6ncia na ocorr6ncia

de queimadas no Brasil, sendo considerada a faixa de maior ocorrdncia de 6reas

queimadas a distAncia de 50 km is estradas pavimentadas e n6o pavimentadas (Cardoso

et a1.,2005; Nepstad et a1.,2001 e Peres, 2001). O deslocamento da populagSo para o

interior do Brasil surge atrav6s dos acessos que s5o abertas na Floresta, principalmente

para permitir ligar cidades do interior entre si e destas ds do litoral. A instalagSo das

empresas madeireiras em 6reas de floresta nio explorada que t6m como objectivo o corte

selectivo de 6rvores cuja madeira tem elevado valor comercial, tamb6m tem o seu

contributo.

Segundo Alves (2002), a desflorestagSo ocorre numa faixa ao longo das principais

vias de acesso, atingindo a distdncia m6xima de '100 km is principais, que normalmente
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correspondem a estradas pavimentadas. A abertura de clareiras de aproximadamente 50

ha ao longo destas vias 6 respons6vel por 75o/o da florestagSo total e 87% da

desflorestagSo observada entre 1991-1996 ocorreu a 25 km das 6reas j6 desflorestadas.

Com o avango da desflorestagSo junto As estradas principais, sio abertas outras

secund6rias normalmente nio pavimentadas e em direca6es perpendiculares, permitindo

assim o acesso a novas 6reas de floresta, e originando o chamado padrSo de

desflorestagSo em "Espinha de Peixe".

Os dados referentes ds estradas principais e secund6rias do Brasil, foram obtidos

do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 1997). Com base no mapa das

estradas em formato digital, foi delimitada uma faixa de 50 km, correspondendo d zona de

maior ocorr€ncia do fogo relativamente ds duas categorias de vias consideradas. De

seguida, procedeu-se ao c6lculo da percentagem de c6lulas de 1 km que estSo dentro

daquela faixa de 50 km, obtendo-se assim a informagSo de proximidade ds estradas em

cada c6lula de 0,5o, valor que d latitude m6dia do Brasil, corresponde aproximadamente d

resolugSo da grelha considerada, obtendo-se assim, 100o/o para os locais onde a c6lula de

0,5o est6 integralmente na faixa dos 50 km.

O Quadro 5.2 apresenta uma breve descrigSo de todas as vari6veis consideradas

neste estudo.

Quadro 5.2. Breve descrigSo das vari6veis usadas neste estudo.

Vari5veis Abreviatura Unidades Minimo Mdximo Fonte

Produtividade prim6ria liquida PPL

WFAc

Dens-pop Nohabitantes/km2

kgC/m2lano

s/ dimens6o

Fogos Activos

Densidade Popu lacional

Chandler Burning lndex

% Agricultura

% Floresta

% Cerrado

No m6dio 0

0

0,79

0

0

0

0

0

162

6.868

3,54

68,29

98,44

100

93,18

100

WFA

GPW

GLoPEM

NCEP/NCAR

GLC2000

GLC2000

GLC2000

IBGE

cBr

%Agric Km2/ o,5o

o/oFlor Km2/ o,5o

o/o}er Km2/ o,5o

Distancia ds estradas (50km) %Dist-est Km2/ O,5o

Todas as vari6veis foram amostradas para uma grelha com a resolugSo espacial

de 0,5o.

A densidade populacional tem os valores mais elevados junto ao litoral, onde se

localizam as grandes cidades e no interior, no Estado Federal (Figura 5.3). A PPL atinge

valores mais elevados no norte da Amaz6nia, onde a vegetagSo 6 mais densa e junto ao
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litoral, na Mata Atl0ntica. Tamb6m se destacam valores elevados no interior do estado de

S5o Paulo, o que provavelmente se devem i elevada plantagSo de cana-de-agfcar, com

v6rias colheitas anuais. No Cerrado observam-se valores inferiores, como era esperado,

tendo em conta menor densidade vegetativa. Os valores elevados de CBI observam-se no

centro do Brasil, destacando-se o estado de Mato Grosso, Tocantins e Goi5s, seguindo

aproximadamente o arco de desflorestagSo, e os mais baixos no norte da Amaz6nia e no

sul do Brasil. A percentagem de agricultura tem valores elevados na regiSo centro-sul do

Brasil e pr6ximo do litoral, com alguns pontos de maior incidOncia tamb6m no estado do

Acre e da Rond6nia, onde dominava a floresta e nos 0ltimos anos a desflorestagSo deu

lugar a terras agrlcolas. A percentagem de Floresta, tem valores elevados na Amaz6nia e

em algumas zonas do sudeste e muito baixos para toda a regido sule sudeste do Brasil. O

Cerrado est6 mais concentrado nos estados de Tocantins, Goi6s e Minas Gerais.

Relativamente is distdncias is estradas, hd uma maior densidade na regiSo leste e sul do

Brasil, estando a regiSo da Amaz6nia com menor concentragio de estradas.
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Figura 5.3. Distribuigio espacial das variSveis independentes, a) Densidade populacional, b)

Produtividade Prim6ria Liquida, c) Chandler Burning lndex, d) % de Agricultura, e) % de
Floresta, f) o/o de Cerrado e g) Distancia ds estradas (50km). Continua.
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Figura 5.3. DistribuigSo espacial das vari6veis independentes, a) Densidade populacional, b)
Produtividade Primdria Liquida, c) Chandler Burning lndex, d) % de Agricultura, e) % de
Floresta, f o/o de Cerrado e g) Distincia is estradas (50km). Continua.
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Figura 5.3. Distribuigio espacial das variSveis independentes, a) Densidade populacional, b)

pr6OutiviaaOe Prim6ria Liquida, c) Chandler Burning lndex, d) % de Agricultura, e) % de

Floresta, f) o/o de Cerrado e g) DistAncia ds estradas (50km). Continuagfio.

Com os dados disponiveis descritos anteriormente, procedeu-se ao c5lculo da

matriz de correlagSo entre as vari6veis independentes, de modo a verificar se existia

correlag6o elevada entre as vari6veis. O m6todo GWR 6 susceptfvel a problemas de

multicolinearidade, sendo a baixa correlagSo muito importante paru a estabilidade do

modelo, que vai depender muito da distribuigSo do conjunto das vari6veis independentes.

Algumas consequ6ncias de multicolinearidade num modelo de regressio sio a alteragio

na mudanga do sinal do coeficiente de correlagSo quando se adiciona ou retira uma

vari6vel independente ao modelo ou quando se inclui ou exclui observag6es especificas na

an6lise com erros padrSo elevados (Wheeler & Tiefelsdorf' 2005)'

Considerou-se pertinente a apresentagio dos resultados deste processo neste

ponto e n6o no ponto 5.4 (referente aos resultados do estudo), de modo a facilitar a

descrig6o da metodologia apresentada nos pontos seguintes, entrando em conta com as

vari6veis definitivas utilizadas neste estudo.

Verifica-se uma correlagfio elevada e negativa entre as vari6veis de %Flor e

%Agric (-0,81) (Quadro 5.3), o que se deve d predomindncia de floresta e inexist6ncia de

agricultura. Nas 0ltimas d6cadas, a Floresta tem sido cortada e queimada dando origem a

parcelas de terra desflorestadas e sujeitas a usos agro-pecudrios. A Floresta torna-se mais

susceptfvel d ocorr6ncia do fogo, quando sujeita a fogos de superficie e/ou em anos

an6malos como 6 o caso de anos sob a influ6ncia do fen6meno El Niffo, que pode originar

secas extremas e altas temperaturas.
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A vari6vel %Flor, para al6m da elevada correlagio com a %Agric tamb6m

apresenta correlagSo negativa significativa com a vari6vel de %Cer (-0,52) e com a de

Dist_est (-0,67). O Cerrado domina em regi6es mais a sul, sudeste e leste da Amaz6nia

onde o clima 6 mais seco, com temperaturas elevadas e valores de humidade inferiores ao

que acontece na regiSo de floresta primdria, correspondendo d elevada correlagSo inversa

entrea%Floreo%Cer.Acorrelag6onegativaentreavari6vel Dist-estea%Flor(-0,67)

deve-se ao facto de na proximidade dos acessos que foram abertos na Floresta dominar a

agricultura e pastagens e nio floresta prim6ria. Os acessos contribuem para a instalag6o

rdpida de populag6o que derrubam e queimam a vegetagSo, ocupando parcelas para uso

exclusivamente de actividades agropecu6rias o que justifica a correlagSo positiva entre as

vari6veis Dist_est e %Agric (0,61).

Com esta an6lise dos coeficientes de correlaqdo entre as vari6veis disponiveis

para este estudo, procedeu-se i eliminagSo da vari6vel de %Flor, permitindo assim a

criagSo de modelos de regressSo sem valores elevados de correlagio entre as vari6veis.

Variiveis Dens_pop PPL cBl %Agric oloFlor oloCer %Dist_est

Dens_pop

PPL

cBl

%Agric
o/oFlor

o/o0er

%Dist est

1,00

0,01

-0,02

0,06

-0,08

0,02

0,08

1,00

-0,27

-0,11

0,18

-0,23

-0,12

1,00

0,36

-0,42

0,43

0,30

1,00

-0,81

0,11

0,61

't,00

-0,52

-0,67

1,00

0,34 1,00

Quadro 5.3. Matriz de correlagio entre as varidveis independentes.
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5.3. Metodologia

5.3.1. Regressio geograficamente ponderada lGeographic WeigthedRegression,

GWR)

Os conceitos do processo de estimag5o implementado pelo modelo de regressdo

geograficamente ponderada (GWR), podem ser obtidos mais detalhadamente em

Fotheringham et al. (2002).

O m6todo GWR 6 uma recente melhoria na regressdo linear tradicional, em que 6

tido em conta a nio-estacionaridade da relagSo entre as variSveis espaciais (Wang et al.,

2005), ou seja, em que os parAmetros a estimar das varidveis independentes sejam

fungSo da localizagSo espacial. O m6todo de estimagSo GWR permite estimar os

pardmetros para cada ponto (p,v) da 6rea considerada. O programa que permite esta

aplicagio, designa-se pelo mesmo nome, e o ajustamento 6 feito localmente atrav6s das

coordenadas (p,v), permitindo a variagSo ao longo do espago dos par6metros do modelo

de regressSo. Os dados que se encontram na vizinhanga do ponto a estimar contribuem

com um peso maior na estimativa dos pardmetros do ajustamento do que a informagSo

mais distante (Zhang et al., 2004). Segundo Fotheringham et al., (2002), este m6todo

baseia-se na t6cnica de regressSo linear tradicional com a introdugSo da relagSo espacial

entre as varidveis. Estes par6metros estimados podem ser analisados, em forma de mapa,

recorrendo a um sistema de informagSo geogr6fica permitindo uma andlise das variag6es

locais dos parAmetros estimados assim como dos respectivos erros (Fotheringam &

Brunsdon 1999; Fotheringham et al. 2002; JeV et al. 2005).

O m6todo dos minimos quadrados (OLS), pode ser apresentado como:

y = po+ Qpft...-tBnxn+e Eq.5.7

onde y 6 a vari6vel dependente, x7 a x, sio as vari6veis independentes ou preditoras, p6 6

a ordenada na origem, Ft d Fn, sdo os coeficientes estimados e e 6 o erro padrSo aleat6rio.

No m6todo de estimagSo GWR o modelo de regressdo 6 reescrito da seguinte

forma:

y = fo(p, v)+ F {p, v)x i...+ Bn(p, v)x n+ e Eq. 5.8

onde a diferenga para a equagSo 5.6 sio as coordenadas.(p,.v) dos dados. O objectivo do

m6todo GWR 6 obter estimativas n6o param6tricas de cada uma das vari6veis
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independentes, em cada ponto a estimar, considerando que a relagSo entre as vari6veis

n5o 6 constante espacialmente. Os pardmetros estimados dependem nio s6 dos valores

das vari6veis independentes, mas tamb6m da fungSo Gaussiana do tipo kemelescolhida,

e do raio de influEncia (r) desta fung5o. No programa GWR, versSo 2.0.3, pode-se escolher

dois tipos de fungOes Gaussiana kernel (anela de valores de x colunas por x linhas): i)

assumindo o raio da janela de influ6ncia constante para todos os pontos de observagio,

ou ii) raio vari6vel, em fungSo da densidade das observag6es. Nesta 0ltima opg6o, o raio 6

maior se as observag6es estSo mais espagadas e menor se estSo mais pr6ximas. O

m6todo GWR pode ser usado considerando o diAmetro de um clrculo de influ€ncia da

mesma dimens6o da 6rea de estudo, ou seja, neste caso o modelo de regressSo 6 global

e equivalente A regressio pelo m6todo dos minimos quadrados (Shi ef a/., 2005).

Na estimativa dos pardmetros da regressio de cada ponto (p,v), 6 necessirio

considerar a distAncia entre o ponto a estimar e as observag6es da sua vizinhanga, ou

seja, determinar quais as observag6es a incluir ou n5o na estimagdo dos parAmetros

desse ponto. Numa primeira abordagem, 6 definido um clrculo de raio (r), o qualcont6m as

observag6es que irSo ser incluidas na regressSo do ponto a estimar, sendo todas as

restantes observag6es exclufdas. No entanto, esta decisSo entre incluir ou excluir uma

determinada observagSo parece muito dr6stica, tendo em conta que uma observagSo 6

inclu[da e a observagio sua adjacente 6 excluida. Este problema 6 superado pela

atribuigSo de pesos em fungSo da distdncia ao ponto (p,v) (Brunsdon, ef a1.,2001). O peso

atribuido aos valores de cada vari6vel decresce gradualmente com a dist6ncia ao ponto

considerado. Os parimetros s6o estimados independentemente para cada ponto

geogr6fico. A matriz dos parimetros de regressdo estimados 6 escrita da seguinte forma:

F@,r) = (x' w (a,r)x)' x' w (p,v)y Eq. 5.9

onde BQt,r) e o vector dos parAmetros de regressSo estimados, W(p,r) =

diaglW{,1t,v),...,WnQu,v)f 6 a diagonal da matriz de pesos que 6 diferente para cada ponto, X

6 a matriz de vari6veis independentes, f e a sua transposta ey6 o vector da vari6vel

dependente, com os valores estimados.

Para estimar os parimetros pelo m6todo da GWR, segundo a Eq. 5.8, 6 importante

definir o crit6rio de decisSo de proximidade. Em an6lise espacial, 6 comum assumir-se que

as observag6es mais pr6ximas do ponto a estimar (i ), t6m mais influ€ncia na estimagSo

do que as mais distantes. Recorrendo d fungio inversa da distdncia, 1ldi1, define-se a

malrizdepesos entreospontos ie j(W). Oraiodajanelaparacadapontocentrali 6uma

constante ao longo da Area de estudo, designado como kernel fixo. Quando i 6 igual a /,
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ent6o W,i = 1 e com o aumento da dist6ncia di1, Wildecresce conforme a curva Gaussiana

(Figura 5.4).

x dii

Figura 5.4. Raio da janela da fungio Gaussiana do tipo kernel, onde x 6 o ponto a estimar, w;; 6
opesoatribuidoiobservagSodopontojnopontoied;;6adistinciaentreopontoiea
observagio no ponto j. (Segundo:Fotheringham, 2002).

Quando as observag6es n6o estSo uniformemente distribuidas pela 6rea de

estudo utiliza-se um raio de influ€ncia que 6 variSvel para cada ponto a estimar. Neste

caso a matriz dos pesos 6 calculada por:

.,"-lw') para d1;< b

para dn2 b

Eq. 5.10

w,j= o

O valor do peso 6 igual a 1 quando a distAncia entre os pontos I e i 6 nula,

decrescendo para 0 quando a dist6ncia entre pontos 6 maior ou igual ao raio da janela (b)

seleccionada (Fotheringham ef al. 2002).

O raio de influ6ncia 6 um factor muito importante no cdlculo da fungfio kemel. Com

o aumento da dimensSo do raio, os par6metros estimados aproximam-se dos valores

resultantes de uma regressSo global.
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O valor do raio de influ6ncia pode ser obtido por tr6s formas:

- definido pelo utilizador;

- validagio cruzada (VC);

- Crit6rio de lnformagdo de Akaike (Akaike lnformation Criteion - AIC) (Hurvich

ef a/., 1998).

O valor do raio pode ser estipulado pelo utilizador, limitando A partida o n0mero de

observag6es consideradas na estimagSo dos parimetros em cada ponto.

Uma outra alternativa para obter o valor do raio 6 deixar que o programa

determine esse valor apropriado atrav6s de medidas de avaliagSo da precisio dos

modelos, pelo m6todo de validagSo cruzada (VC) ou pelo AlC. O m6todo de VC baseia-se,

na divisSo dos dados em dois conjuntos diferentes, um para treino e outro para teste,

permitindo que modelos diferentes obtidos com os dados do primeiro conjunto possam ser

comparados com o conjunto de dados de teste. O m6todo de VC calcula um raio 6ptimo,

que resulta da minimizagSo da seguinte equagSo:

vc =Z(y,-i,,*r@)l Eq. 5.11

onde n6 o n0mero de observag6es. AVC 6 usada quando frr*r(b) 6 o valorestimado

d" / i para o ponto i quando este 6 omitido do processo de regressSo.

Como alternativa, pode-se escolher o raio de influ€ncia, para a regressSo local de

determinado ponto do modelo que minimize o valor de AlC. Este crit6rio 6 uma medida que

permite avaliar a qualidade do ajustamento de um modelo (Hurvich et a1.,1998). O valor

deste crit6rio 6 calculado da seguinte forma:

At c,= zrtos 
"(o) 

+ nbg,(2 x) . r{i#%} Eq. 5.12

onden6adimensSodaamostra,o-6odesviopadrSoestimadodoerropadrSo,efr(S)6o

trago da matriz-chap6u S. O valor de AIC permite verificar qual o modelo que melhor se

ajusta aos dados, ou seja, o que minimiza este crit6rio. No entanto, segundo Fotheringham

et al. (2002) pequenas diferengas no valor do crit6rio (tr6s unidades) para modelos

diferentes podem dever-se a erros de amostragem e n6o a modelos com melhor ou pior

ajustamento. Este crit6rio permite comparar diferentes modelos e permite comparar a

regressSo OLS com a regressSo pelo m6todo GWR. Se o modelo pela regressSo OLS tem

um valor de AIC inferior ao do modelo ajustado pelo GWR, ent6o n6o se justifica a
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aplicagSo deste m6todo e sua complexidade de c6lculos. Este crit6rio ainda permite a

comparagSo entre modelos obtidos variando o raio da fungSo kemel, ou seja, usando o

GWR, para dois raios diferentes obtendo-se dois modelos diferentes, onde o AIC permite

avaliar qual dos modelos melhor se ajusta aos dados (Fotheringham ef a/., 2002). Este

facto torna-se possivel porque o AIC entra em conta com os graus de liberdade dos

diferentes modelos, permitindo assim uma comparagSo mais precisa entre modelos.

O programa GWR disp6e de duas formas de testar a variabilidade espacial da

relagSo entre as vari6veis, atrav6s do teste de significincia de Monte Carlo (Hope, 1968)

ou do teste atribuido a Leung et al. (2000a). Ambos os testes de signific6ncia permitem

testar a estacionaridade dos pardmetros individuais, baseados na medigSo da sua

variabilidade no espago quando estimados pela GWR. A questSo 6 se a variagSo espacial

da relaqSo entre as vari6veis 6 suficiente para se rejeitar a hip6tese de ser globalmente

constante. O uso destes testes, principalmente o de Monte Carlo, tem como desvantagem

os elevados c6lculos que tornam o processo por vezes demorado, quando a quantidade de

dados 6 elevada, caso em que, Fotheringham et al. (2002) sugerem que seja reduzido o

n[mero de iterag6es ou usada uma amostra menor.

5.3.2. Modelo de regressio

Procedeu-se ao ajuste de modelos univariados e multivariados para avaliar a

contribuigdo das diversas vari6veis na explicagSo da distribuigdo dos fogos activos

resultantes do produto WFAc. Os dados deste produto s6o o logaritmo de base natural do

n(mero de fogos activos em cada c6lula de 0,5o por 0,5o, para os seis anos em estudo.

Foram testados diferentes modelos com diferentes combinag6es das vari6veis

independentes (Quadro 5.4), para ambos os m6todos de regressSo, OLS e GWR. A

estrat6gia foi apresentar o modelo multivariado com as seis vari5veis, os seis modelos

univariados e ainda combinag6es dessas variSveis. Testaram-se tr6s combinag6es de

variSveis independentes, agrupando-as segundo factores humanos (Modelo 2), factores

naturais (Modelo 3) e ainda daquelas cujos modelos univariados apresentaram melhores

resultados segundo o crit6rio de minimizagSo do AIC (Quadro 5.4). Esta 0ltima

combinagSo representa, respectivamente, os tr6s e os dois modelos com menor AIC

(Modelo 10 e Modelo 1 '1).

Com os modelos 2 e 3 pretende-se perceber qual a influGncia dos factores

humanos e naturais na ocorrOncia de fogos no Brasil. Os factores humanos integram a
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distribuigio e actividade da presenga humana, que se refere i densidade populacional, i
presenga de agricultura e d construgdo de estradas. No caso dos factores naturais, a

produtividade prim6ria liquida, o indice clim6tico CBI e o tipo de coberto Cerrado,

pretende-se verificar a sua influ6ncia na actividade do fogo.

Quadro 5.4. Variiveis independentes para cada modelos testado com o m6todo de regressio
OLS e GWR.

Modelos Vari6veis independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Densjop, PPL, CBl, %Agric, o/oCer e %Dist_est

Dens_pop, %Agric e o/oDist_est

PPL, CBI eo/oCer

Modelo 4

Modelo 5

Modelo 6

Modelo 7

Modelo 8

Modelo 9

Dens_pop

PPL

cBt
o/oAgric

o/oCer

%Dist_est

Modelo 10

Modelo 11

%Agric ,o/oCer e %Dist_est

%Agric e %Dist_est

Utilizou-se o critOrio de selecgdo do AIC para obter o raio de influ6ncia para a

estimativa dos pardmetros usando uma janela do tipo kemel fixa para toda a 6rea de

estudo. Este crit6rio considera o n0mero de graus de liberdade para os diferentes modelos

sendo menos influenciado pela dimensSo do raio (Fotheringham et al. (2002). A fungSo

Gaussiana de kernelfixo 6 mais apropriada aos dados devido i sua distribuigSo regular

pela 6rea de estudo para a maior parte das vari6veis.

A estacionaridade espacial dos par3metros estimados do modelo foi verificada

usando o teste de significincia de Monte Carlo com todas as observag6es.
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5.4. Resultados

5.4.1. Comparagio entre os m6todos de OLS e GWR

Utilizando o programa GWR, comparam-se os resultados obtidos atrav6s da

aplicag6o dos dois m6todos de regressdo OLS e GWR para seis modelos univariados e

para cinco modelos multivariados, um deles incluindo todas as vari6veis. No Quadro 5.5

apresentam-se os resultados obtidos para os onze modelos testados, pelos dois m6todos

de regressSo global e local. Com base no m6todo de regressSo OLS o melhor modelo

ajustado na explicagSo da variagSo espacial entre as vari6veis independentes e os fogos

activos no Brasil foi o Modelo 1, que recorre ds seis vari6veis. Este modelo 6 o que tem o

menor valor de o AIC = 7617 e o valor mais elevado para o coeficiente de determinagSo

(R2= 0,38). No entanto, este modelo nio representa um bom ajustamento, relativamente

aos resultados obtidos pela GWR.

Quando se compara o resultado obtido com a GWR, verificamos que o mesmo

modelo multivariado apresenta melhor resultado, com valor de AIC = 4619 bastante inferior

e R2 =0,78, bastante superior, indicando que permite um melhor ajustamento dos dados

relativamente ao m6todo de regressSo global. Esta melhoria de ajustamento verifica-se

para os onze modelos testados, com o m6todo GWR sendo os valores de AIC sempre

inferior aos obtidos com o m6todo OLS. No entanto, o Modelo 11 6 o melhor testado com o

m6todo GWR, com um valor de AIC = 4367 minimo e um R2= 0,80 que 6 dos mais

elevados, seguido do Modelo 7 (com a vari6vel %Agric), com AIC = 4377,55 e do Modelo

10, com AIC = 4405 para as vari6veis %Agric , YoCer e %Dist-est.

A variagSo do raio da fungio kernel mostra que quanto mais vari6veis

independentes tem o modelo maior 6 o raio da fungSo kernele, consequentemente, mais

observag6es contribuem pala a estimagSo de cada observagdo (Quadro 5'5)'

Relativamente aos modelos univariados (Modelos 4 a 9), o n0mero de observag6es

usadas em cada regressSo local 6 menor, tornando o ajustamento mais local do que para

os modelos multivariados.

Este estudo foi desenvolvido sobre dados em coordenadas geogr6ficas (9,A).

Sendo assim, o raio fixo corresponde a uma dist6ncia planificada que varia ligeiramente

com a latitude, dentro da Srea de estudo. Considerou-se esta variagdo insignificante para

justificar a aplicag6o de um factor de correcgSo.
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Quadro 5.5. Valores de AlC, R2 e o raio da janela kernelpara os modelos de regressio OLS e
GWR univariados e multivariados. Um grau corresponde aproximadamente 110 km para a
latitude m6dia do Brasil.

OLS

Modelos Arc Raio de janela (o)

Modelo'1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

Modelo 6

Modelo 7

Modelo 8

Modelo 9

Modelo 10

Modelo 11

0,382

0,095

0,356

7617,06

8660,56

7723,61

8929,85

8923,38

7776,38

8758,36

8826,84

8686,35

8629,91

8666,23

0,783

0,785

0,782

0,771

0,768

0,778

0,793

0,804

0,791

0,801

0,800

0,001

0,003

0,343

0,061

0,037

0,085

4619

4526

4994

4863

4927

4739

4378

4511

4509

4405

4367

1,2194

0,9521

0,8545

0,7057

0,7342

0,6636

0,7523

0,6845

0,6972

0,9198

0,8316

0,105

0,093

O crit6rio mais relevante na avaliagSo do comportamento do m6todo GWR 6 o AlC,

que considera a complexidade do modelo, penalizando os modelos muito complexos (Jetz

et a1.,2005). O crit6rio AIC nio tem uma depend6ncia com a dimensio do raio da fungSo

kernel porque considera os graus de liberdade do modelo. A dimensSo m6dia da janela

para os modelos univariados (Modelos 4 a 9) com o m6todo GWR 6 0,706250

(aproximadamente 77 km), quase metade da dimensSo da fungSo kernel escolhida pelo

m6todo GWR para o modelo multivariado, com todas as vari6veis (aproximadamente 134

km).

A an6lise da variAncia dos quatro modelos que obtiveram melhores resultados,

comparando os dois m6todos OLS e GWR, apresenta-se no Quadro 5.6 permitindo

concluir que o melhor modelo multivariado 6 o 11, seguido dos dois melhores modelos

univariados que s5o o 7 e 9. O Modelo 2 6 o melhor dos dois testados agrupando as

vari6veis em factores humanos e naturais (Modelo 2 e 3). Para os quatro modelos com

valores mais baixos de AIC para o m6todo GWR, verifica-se que este m6todo permite

melhores ajustamentos que o m6todo de regressSo OLS, apresentando grande diminuigdo

dos valores dos residuos. Estes modelos apresentam valores semelhantes da soma dos

quadrados dos reslduos (SS), sendo o Modelo 11 o que apresenta o menor valor pelo

m6todo GWR. A melhoria mais significativa entre os dois m6todos corresponde ao Modelo

7, indicando que relativamente d vari6vel %Agric, o ajustamento local 6 mais adequado

para esta vari6vel. Relativamente aos graus de liberdade de cada modelo verifica-se que

como o m6todo GWR este valor 6 sempre muito mais elevado, visto que correspondem ao
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n0mero de parAmetros utilizados em cada regressSo local, que varia consoante o n0mero

de vari6veis que integram os modelos mas tamb6m com a dimensSo da fungSo kernel. No

presente caso 6 o Modelo 7 que apresenta o n(mero de graus de liberdade (DF) mais

elevado.

O teste de Fisher (teste F) 6 geralmente utilizado para comparar varidncias e

decidir se s6o ou n6o significativamente diferentes. Este m6todo usa-se para verificar a

signific6ncia do modelo de regressSo e analisar o seu ajustamento. Tamb6m 6 usado para

comparar dois modelos diferentes e ainda tem um uso mais corrente que 6 verificar se

existe melhorias no modelo eliminando algumas vari6veis independentes.

No presente caso, pretende-se testar a hip6tese nula, de que o m6todo de

regressSo local representa melhor ajustamento dos dados do que com o modelo de

regress5oglobal.Comoresultado,rejeita-seahip6tesenula(P-value<
comprovando-se que a relagSo entre as varidveis 6 n5o estaciondrios e que o GWR tem

melhor ajustamento para a vari6vel que representa o nUmero de fogos activos. Nos valores

apresentados, podemos verificar que todos os modelos t6m valores elevados de teste F,

indicando que as relag6es entre as vari6veis independentes e a vari6vel dependente nio

sio constantes espacialmente (Quadro 5.6).

Quadro 5.6. An6lise de variincia dos mEtodos GWR e OLS, para os modelos 11,7,9 e 2. Valor
dos reslduos obtidos pelo m6todo de regressio OLS e GWR e a respectiva melhoria do
m€todo de regressioGWR sobre a OLS, valor da soma dos quadrados,SS (Sum of sguares),
da m6dia dos quadrados, MS (Mean sguares), dos graus de liberdade, DF (Degree Freedm) e
do teste F para p< 0,005.

Modelos Residuos SS MS

Modelo 11

OLS

GWR

Melhoria da GWR

3751,5

437,7

3313,8

3,00

2126,52

620,48

0,2058 25,9462

5,3407

Modelo 7

OLS

GWR

Melhoria da GWR

3882,2

454,0

3428,2

2,00

2153,64

594,36

0,2108 27,3622

5,7679

Modelo 9

OLS

GWR

Melhoria da GWR

3781,8

456,3

3325,5

2,00

2118,35

629,65

0,2154 24,5168

5,2815

Modelo 2

OLS

GWR

Melhoria da GWR

3741,1

471,9

3269,2

4,00

2140,67

605,33

0,2204 24,5013

5,4007
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Os mapas com a distribuigSo geogr6fica dos valores dos par6metros estimados e

dos resultados da aplicagSo do m6todo GWR apresentados a seguir correspondem ao

modelo 11 que mostrou melhor ajustamento dos dados.

O mapa resultante da aplicagSo dos parAmetros estimados pelo Modelo 11 ds

vari6veis independentes com o logaritmo natural da m6dia do n0mero de fogos activos

(Figura 5.5). Na comparagSo entre a distribuigSo espacial do produto WFAc observado e

estimado similares (Figuras 5.2 e 5.5). Os valores mais elevados do produto WFAc

ocorrem na regiSo do arco de desflorestagdo, na costa leste, no estado de Alagoas e na

regiSo do Pantanal, estado de Mato Grosso do Sul. Pode tamb6m observar-se que o

modelo subestima ligeiramente as observag6es, com valores negativos para regi6es onde

nio h6 ocorr6ncias de fogos e com valores m6ximos do logaritmo da m6dia de 4,4, sendo

originalmente o valor m6ximo de 5 (Figura 5.5 e 5.2), os pontos com valores negativos do

produto WFAo estimado pelo GWR com o Modelo 11, que representam aproximadamente

2,8o/o do total das observag6es (Figura 5.5). Estes pontos significam regi6es onde foi

estimado menor n0mero de fogos do que os observados, com base nas vari6veis

independentes, neste caso, %Agric e %Dist_est. Muitos destes correspondem a valores

observados nulos, ou seja, a c6lulas onde nio sio detectados fogos activos ATSR.

Localizam-se na sua maioria no estado da Amaz6nia e em menor quantidade, nos estados

da Roraima, ParA e Amap6 e ainda alguns nos estados de S5o Paulo e Santa Catarina.

Este facto mostra alguma dificuldade do Modelo 11 se ajustar nas regi6es onde n5o se

observam fogos activos.
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Ln da m 6dia estimada de fogos actitros
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Figura 5.5. Logaritmo natural da m6dia do produto WFAc estimado pelo mEtodo GWR com o
Modelo 11, para o Brasil.

A Figura 5.6 mostra o diagrama de dispersio entre a m6dia dos fogos activos

observados e estimados segundo o metodo de regressio OLS, para o Modelo 11, e

mostra a dificuldade do modelo com o m6todo de regressio OLS na estimativa da vari6vel

resposta, que se traduz num valor de R2 muito baixo (0,093). Na Figura 5.7 podemos ver o

diagrama de dispersSo an6logo para o m6todo de regressSo GWR. A equagdo de

regressao mostra uma boa relagSo com os dados WFAo e sua estimativa usando o

m6todo GWR, com o coeficiente de determinagSo elevado, R2=0,90. Como j6 se referiu,

tamb6m neste diagrama podemos observar uma ligeira sub-estimativa do nfmero de fogos

activos para o modelo em andlise, usando o m6todo de regressio GWR. O logaritmo da

m6dia dos fogos activos observados 6 3338,88 e o estimado 6 3294,18. Esta ligeira sub-

estimagio acontece principalmente para as 6reas onde n6o foram observados fogos

activos.

143



V. Ocorrdncia de fogo no Brasile sua relagdo com varilveis demogrdficas, ambientais e de
infra-estruturas

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.s

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 .t.6 1.7 1.8

Ln (m6dia dos fogos activos+1) estimado OLS

Figura 5.6. Diagrama de dispersio entre logaritmo de base natural paa a m6dia do produto
WFAc observado e estimado pelo m6todo OLS com o Modelo 11.
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WFAc observado e estimado pelo m6todo GWR com o Modelo 11.
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Fotheringham et al. (2002) e Zang et al. (2004) sugerem a comparagSo entre os

par6metros estimados pelo GWR e os intervalos de confianga (lC) dos parimetros

estimados pelo m6todo de regressSo OLS, para avaliar a n6o estacionaridade espacial da

relagSo entre as variiveis. Outra forma de confirmar este facto 6 verificar se a dist6ncia

interquartil (diferenga entre o percentil 25 e 75) do m6todo de estimativa local 6 maior do

que t 1 do erro padrSo resultante da regressdo global (Fotheringham ef al., 2002). O

Quadro 5.7 apresenta as estatisticas descritivas dos par6metros estimados pelos dois

m6todos de regressSo GWR e OLS. Analisando pode-se verificar que o intervalo

interquartil dos par6metros estimados pelo GWR 6 sempre maior do que o intervalo tl do

erro padrSo relativamente aos parimetros equivalentes mas estimados pela OLS. Para o

parametro de ordenada na origem b o, ,distincia interquartil 6 0,01 97 a 2,3525 (2,3328)

pelo m6todo GWR, o que 6 maior do que o intervalo de 0,6525 a 0,7299 (0,0774) que

corresponde ao valor estimado de t 1 erro padrSo pelo m6todo OLS. A mesma situagSo

acontece para os parimetros estimados b , " bz corn dist6ncia inter-interquartil bastante

maior do que os respectivos intervalos de t1 erro padrSo para o valor estimado pelo

m6todo OLS. Alem desta comparagSo tamb6m podemos analisar a distribuigSo dos lC

95% para os pardmetros estimados pela OLS relativamente ds estatisticas obtidas pelo

m6todo GWR.

O lC de 95% (0,6154,0,7671) para o pardmetro de ordenada na origem estimado

pela regressio OLS encontra-se entre o percentil 25 e a mediana, indicando que uma

grande parte dos valores estimados paru a ordenada na origem pelo m6todo GWR sdo

maiores do que os valores estimados pela regressSo OLS. Para o b , o lC de 95%

(0,0024, 0,0060) encontra-se entre o percentil 25 e o 75, que indica que os valores

estimados para este parimetro pelo GWR s6o aproximadamente da mesma ordem de

grandeza dos valores estimados pela regressdo OLS. O lC 95% para o B z Q,OO51,

O,OO75), encontra-se entre a mediana e o valor m5ximo, indicando que uma grande parte

dos valores estimados para este valor pelo m6todo de regressSo GWR 6 menor do que os

valores estimados pela regressSo OLS. Estes resultados comprovam que a relag6o entre

os fogos activos observados e as variSveis independentes varia espacialmente.

O teste de significAncia de Monte Carlo para a hip6tese nula de que as vari6veis

t6m comportamento nio estacion6rio espacialmente, mostra que todas elas t,Om o p-value

< 0,000001, ou seja, n6o existe estacionaridade espacial.
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Quadro 5.7. Estatistica descritiva dos parAmetros estimados pelo m6todo de regressio OLS e
GWR com o Modelo 11.

Estatisticas Bo Bt pz

Estimado 0,6912 0,0042 0,0063

Erro padrio 0,0387 0,0009 0,0006

p-1sE 0,6525 0,0033 0,0057

P+1sE 0,7299 0,0051 0,0069

L. inferior lC 95% 0,6154 0,0024 0,0051

L. superior lC 95% 0,7671 0,0060 0,0075

M6dia 1 ,1 059 0,0251 0,0030

Minimo -1 38,1 003 -0,7610 -0,4324

P.25o/o 0,0197 -0,0052 -0,0029

Mediana(50%) 0,8504 0,0025 0,0014

P. 75o/o 2,3525 0,0340 0,0068

Mdximo 43,9957 1,1723 1,3844

O Modelo 11 que como se viu no quadro 5.5 6 o que tem menor valor de AlC, e
cujas vari6veis independentes sao a %Agric e a %Dist_est, A avaliagdo da relag6o de

cada uma das duas variSveis com o logaritmo da m6dia dos fogos (Figura 5.8), o que

permitiu verificar que segundo o m6todo OLS, os resultados sao baixos, com R2 de 0,06 e
0,09, respectivamente. Tamb6m os residuos obtidos para cada uma das vari6veis
individualmente, Modelo 7 e 9, s6o ligeiramente superiores aos obtidos pelo Modelo 11

Com a utilizagSo do m6todo GWR, h6 grande melhoria no ajustamento destes modelos,
passando o R2 a ser de 0,79 para ambos os modelos, relativamente aos resultados pela

regressSo global.
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5.4.2. lnterpretagio dos parametros estimados pelo GWR

Para al6m de permitir modelar as varidveis espacialmente, o GWR possibilita a

an6lise dos resultados atrav6s de mapas, e avaliar a sua distribuigSo geogrSfica. A analise

da distribuigSo geogr6fica dos valores da ordenada na origem bem como dos parAmetros

estimados das respectivas vari6veis, resultantes da aplicagSo do m6todo de regressfio

GWR para o Modelo 11 (Figura 5.10). Estes parAmetros estimados representam a relagio

entre cada uma das vari6veis independentes consideradas e o logaritmo do n(mero de

fogos activos observados mais uma unidade.

A variagSo da ordenada na origem (Br), tem uma mediana de 0,85 e um intervalo

de variagdo entre -138,10 e 44,00 (Figura 5.9). Estes valores representam a estimativa do

logaritmo do n0mero de fogos activos mais uma unidade, se assumirmos que todas as

vari6veis independentes apresentam valor nulo. A maior parte do territ6rio brasileiro tem

valores positivos, ficando apenas 160/o da 6rea com valores negativos. As regi6es com

valores positivos mais elevados encontram-se no leste do estado S5o Paulo e no estado

de Minas Gerais. As regi6es com valores negativos encontram-se principalmente no

estado da Amaz6nia, nos da costa nordeste, em S5o Paulo e nos estados mais a sul do

pais, regi6es onde a ocorr6ncia de fogos 6 muito baixa ou nula, o que indica que o modelo

tem alguma dificuldade de ajustamento para os valores baixos de nUmero de fogos

activos. O peso dos valores negativos 6 maior, atingindo o valor -138 do que se regista

com os valores positivos, contribuindo assim para a ligeira subestimagSo do n0mero de

fogos activos,

O pardmetro de %Agric varia entre -0,761 e 1,172 (Figura 5.'10 a), com uma

mediana de 0,002 e com 39% da 6rea com valores negativos apesar de muito pr6ximos de

zeto, o que indica a sua fraca relagSo com a m6dia dos fogos activos nestas regi6es. Na

realidade, quando aumenta uma unidade na %Agric numa c6lula de 0,5o, diminui

ligeiramente a m6dia do n0mero de fogos, sendo o valor m6ximo negativo de apenas -0,8.

Na situagSo contr6ria quando se aumenta uma unidade desta vari6vel, ocorre um aumento

mdximo de 0,8 a 1,2 na m6dia do n(mero de fogos. Este aumento m6ximo ocorre no norte

do estado de Amap6 numa 6rea de tr€s c6lulas de 0.5o, local onde a o/ode agricultura em

cada c6lula de 0,5o 6 muito baixa (0 a 20o/o). Destaca-se ainda numa regiSo situada no

canto sudeste do estado da Amaz6nia, onde domina a Floresta e uma pequena

percentagem de agricultura (Figura 5.3 d).

Para o par6metro estimado referente i vari6vel % Distincia is estradas, o

intervalo de variagSo e-0,432 a 1,384 (Figura 5.10 b) e com uma mediana de 0,001. As
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regi6es onde esta vari6vel tem uma relaqdo positiva com os fogos activos encontram-se

distribuida pelo territ6rio brasileiro, destacando-se uma pequena regiSo (cinco c6lulas) com

valores mais elevados no estado de Paraiba, junto i costa, onde a rede de estradas 6

muito densa e com valores interm6dios do logaritmo da m6dia do produto WFAC. Nesta

regiSo, a contribuigdo do aumento de 1o/o de Srea que est6 incluida na faixa de 50 km de

distincia ds estradas corresponde ao aumento m6ximo de 1,4 no logaritmo da m6dia do

ngmero de fogos activos. As c6lulas com relagSo negativa com os fogos activos estSo

distribuidas por todo o pais, sendo sempre muito proximas de zero.

Figura 5.9. Distribuigio espacial da constante pelo m6todo de regressio GWR com o
Modelo 11.
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Figura 5.10. Distribuigao espacialdos parametros estimados da a) %Agric e b) %Dist_est, pelo
metodo de regress5o GWR com o Modelo 11.
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A variagSo espacial do R2, resultante da aplicagio do m6todo de regressSo local

GWR para o Modelo 11, indica as regi6es onde o modelo melhor explica a relagio entre as

vari6veis independentes e os fogos activos ATSR (Figura 5.11). Destacam-se zonas de

valores elevados, essencialmente no norte do Brasil e valores baixos sobretudo no estado

da Amaz6nia e no sul, no estado de Rio Grande do Sul. O modelo teve mais dificuldades

no ajustamento, para as regi6es onde os resultados de R2 sio mais baixos, que

correspondem a valores negativos para o n0mero de fogos activos ATSR estimados

(Figura 5.5).

Figura 5.11. DistribuigSo espacial do coeficiente de determinagio (R2) para o Modelo 11 pelo

m6todo de regressio GWR.

Os residuos para cada m6todo de regressSo resultantes do Modelo 11, que

representam a diferenga entre os dados observados e os estimados pelo respectivo

modelo, podem ser observados na Figura 5.12. Os residuos obtidos pelo m6todo de

regressio OLS sio maiores e t6m grande variagSo espacial enquanto pelo m6todo GWR,

s5o de menores dimens6es e muito mais uniformes no espaQo.
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Os reslduos obtidos segundo o m6todo OLS t6m uma distribuigSo semelhante i
dos valores m6dios da contagem dos fogos activos, onde valores mais elevados se

distribuem ao longo do arco de desflorestagSo, na regiSo da costa leste e no Pantanal.

Esta situagio ndo acontece na distribuigSo dos reslduos resultantes do m6todo GWR,

onde apenas 66 c6lulas de 0,5o de resolugdo espacial t6m valores mais elevados dos

residuos (de 1 a 2,2), que estSo distribuidas essencialmente pela parte norte do Brasil.
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Hesiduos OLS
* -1.7 - -1
r -l -0
o 0-1
o 1-2
r 2-3.9

Residuos GWR
r -1.617 - -0.298
r -0.298 - 0.147
o 0.147 - 0.657
r 0.657 - 2.159

Figura 5.12. Distribuigao espacial da a) Residuos segundo o metodo OLS e b) Reslduos
segundo o metodo de regressao GWR, com o Modelo 11.
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5.5. Discussao

Neste estudo foram analisados v6rios modelos de ajustamento de factores

demogr6ficos, ambientais e de infra-estruturas com a ocorr€ncia dos fogos no Brasil,

atrav6s do produto WFAo. Foram testadas diferentes combinag6es entre as varidveis

independentes com o objectivo de se encontrar o modelo que melhor se ajusta aos dados,

ou seja, que melhor explicagio para a vari5vel resposta. Os modelos testados foram

univariados (densidade populacional, produtividade prim6ria liquida, [ndice climdtico,

percentagem do tipo de coberto cerrado e agricultura e a distAncia is estradas), usando as

seis vari6veis independentes individualmente e multivariados, tendo em conta alguns

factores que justificam a combinagio de apenas algumas vari6veis. Utilizou-se o

tradicional m6todo de regressSo linear global (OLS) e o m6todo mais recente de regressdo

linear local (GWR). Com a aplicagSo deste 0ltimo m6todo, obtiveram-se melhorias

significativas nos modelos testados na estimagSo dos fogos activos ATSR, relativamente

ao m6todo de regressio global.

A an6lise dos pardmetros estimados pelo m6todo GWR para o modelo com melhor

ajustamento (Figura 5.5), permitiu veriflcar que ha uma relagSo positiva e negativa de

pequena variagSo com os fogos activos consoante a vari6vel explicativa em causa e o
local em an5lise. Este facto confirma a hip6tese da variag6o local dos parimetros

estimados e, consequentemente, a vantagem de usar o m6todo de regressSo GWR.

H6 algumas opini6es controversas a respeito dos resultados do m6todo GWR (Jetz

et al., 2004), que sugerem que 6 melhor estimar os par6metros usando o m6todo de

regressSo global corrigindo a auto-correlagSo espacial em vez de permitir que os

parimetros estimados tenham variagSo local como acontece no m6todo GWR.

Fotheringham et al. (2002), comprovou que se obt6m melhores resultados quando se

aplica o m6todo GWR a dados com variagSo espacial, alegando que este m6todo tem em

conta o erro de auto-correlagio espacial das vari5veis nos modelos de regressSo. Neste

m6todo, a n6o estacionaridade dos pardmetros estimados 6 modelada directamente e ndo

6 reflectida pelo erro de auto-correlagSo no modelo global.

O Modelo 11, baseado nas vari6veis independentes de %Agric e %Dist_est foi o
que se ajustou melhor, pois tem mais capacidade explicativa que os restantes, indicando

ser a combinagSo de vari6veis que melhor explica a ocorr6ncia dos fogos no Brasil.

Segundo Nepstad et al. (2001), Laurence et al. (2001 e 2002) e Cardoso ef a/. (2003), a

dist6ncia ds estradas na Amaz6nia 6 o factor mais correlacionado com a expansSo da

desflorestagSo e consequentemente com actividades onde o fogo est6 sempre presente.

Dois tergos da desflorestagSo da Amaz6nia ocorrem numa faixa at6 50 km de dist6ncias
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As vias de acesso, ou seja, ds estradas principais (Nepstad et al., 2001). A actividade

agrfcola tem forte presenga nas 6reas desflorestadas sendo um dos principais objectivos

desta pratica. Estes factores vio de encontro aos resultados obtidos neste estudo, cujo o

modelo com melhor ajustamento 6 baseado nestas duas vari6veis, percentagem de

agricultura e da dist6ncia is vias de acesso.

O valor do coeficiente de determinagio, considerando o Modelo 11, permite

verificar a grande diferenga na capacidade de explicag6o do nfmero de fogos activos com

as vari6veis utilizadas para os dois m6todos de regressSo testados, passando do valor

0,093 para 0,897. Facto que reforga o bom ajustamento da relagSo espacial entre a

variSvel dependente e as duas vari6veis independentes consideradas neste modelo. A

distribuigSo espacial do coeficiente de determinagSo permite avaliar as Sreas cujo o

modelo teve mais dificuldades de ajustamento, que se refere a 6reas onde praticamente

nao h6 registo de fogos activos, sendo ainda subestimado o n0mero de ocorr6ncias como

6 possivel verificar na Figura 5.5, com valores estimados negativo do nfmero de fogos

activos.

A diferenga entre os mapas dos resfduos para o mesmo modelo, e tamb6m para os

dois m6todos de regressio testados, realga os bons resultados da regressSo local,

ocorrendo em menor n[mero e mais distribuidos pela 6rea de estudo, nio mostrando

6reas de grandes dificuldades de ajustamento do modelo ao produto WFAc. O mesmo

mapa dos residuos mas para a regressSo global demonstra dificuldade no ajustamento do

n6mero elevado de fogos activos com as respectivas vari5veis, possivelmente

necessitando de outras vari6veis independentes para melhorar o seu resultado.
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5.7. Conclus6es

Para todos os modelos testados constatou-se uma melhoria significativa na

estimagSo do n0mero de fogos activos aplicando o m6todo de regressSo GWR

comparativamente ao m6todo OLS, o que se traduz pela exist6ncia de variabilidade

espacial entre as vari6veis utilizadas, do produto WFAc com as vari6veis independentes.

Da an5lise dos resultados obtidos para os diversos modelos testados, verificou-se

que a inclusSo de todas as vari6veis consideradas n6o permite a melhor representagio da

realidade da ocorr€ncia do fogo no Brasil, relativamente d utilizagSo de apenas algumas

das vari6veis. Para os modelos univariados obteve-se um melhor ajustamento do n0mero

de fogos activos, sendo superados pela combinagSo de apenas duas das vari6veis, 6rea

agr[cola e da distincia ds estradas. Possivelmente poder-se-ia usar uma outra vari6vel

que individualmente explicasse melhor a ocorr6ncia de fogos, sugerindo-se a tltulo de

exemplo a vari6vel representativa das 6reas j6 desflorestadas em anos anteriores e

relacionar a sua distincia com a ocorrOncia de novas queimadas.

Um factor importante a ter em conta neste tipo de estudo 6 a resolugio espacial

escolhida para a aplicagSo das t6cnicas de regressSo, que foi uma resolugSo interm6dia,

considerando que algumas vari6veis foram obtidas a 1 km (para a latitude m6dia do Brasil,

aproximadamente 0,008930), mas para o c6lculo do indice clim6tico de Chandler foram

usados dados clim6ticos que estavam dispon[veis a 2,5o. Esta diferenga de escalas pode

distorcer os valores reais, devendo usar-se escalas pr6ximas sempre que possivel.

O produto WFAc, corresponde a fogos detectados apenas durante a noite, o que 6

uma vantagem no que respeita i detecgSo dos fogos resultantes do processo de

desflorestagdo, que ocorrem normalmente sobre vegetagSo j6 cortada e seca que arde

por v6rias horas e mesmo dias, podendo ser detectados durante a noite. No entanto, esta

caracteristica deixa de ser considerada vantagem, quando as queimadas s6o de pequenas

plantag6es que por vezes s6 ocorrem durante o dia, sendo extintas ao fim do dia pelo

p16prio agricultor.

A an5lise realizada neste estudo seria interessante refazer considerando outros

dados de fogos activos, tais como os Modis ou os do produto AVHRR do INPE. Este tipo

de an5lise pode ser 0til no apoio ao desenvolvimento de m6dulos mais sofisticados, com

base processual, que incorporam m6todos de modelagdo do fogo em modelos globais de

din6mica de vegetagSo, ao realgar como a import6ncia de diferentes vari6veis 6

heterog6nea no espago.
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Vl. Considerag6es finais

Esta tese apresenta tr6s estudos distintos sobre o fogo no Brasit, pretendendo

dar algumas contribuig6es para o avango da investigagdo nesta drea probtemdtica e muito
importante para o futuro do meio ambiente do planeta. O uso dos dados obtidos por meio
de detec96o remota para a detecgso e cartografia das 6reas queimadas na Amaz6nia 6
uma solugdo vi6vel para a estimagdo da 6rea afectada anualmente e assim se proceder a
avaliag6o das consequ6ncias e deste facto e a desenvolvimentos de medidas preventivas.

Com o estudo inicial, obteve-se a Area queimada para a Amaz6nia Legal com
dados SPOT 4 - VGT e com base nestes valores a respectiva 6rea foi calibrada para

dados Landsat TM. A quantificagSo da extensio de 6rea queimada pata a Amaz6nia
no ano 2000 foi um objectivo at6 agora indisponivel com este tipo de dados. Estes
valores podem ser de grande importAncia para estimativa de futuras emiss6es de
gases paru a atmosfera e suas implicag6es ambientais, quando cruzados com outro
tipo de informagSo como por exemplo o tipo e quantidade de biomassa queimada.

No segundo estudo, avaliou-se a exactidSo das classificag6es para a obtengio
das 6reas queimadas considerando dados de diferentes resolug6es espaciais,
complementando o primeiro estudo. Com o m6todo da fronteira de pareto, torna-se
possivel avaliar previamente qual a maior exactidSo de classificagdo posslvel, nos
diferentes regimes de queima do Brasil, em fungSo da dimensio do pixel das imagens
de baixa resolugSo espacial e da dimensSo m6dia caracterlstica das 6reas queimadas
em cada regi6o.

O terceiro estudo mostra a relagSo da ocorr6ncia dos fogos activos com
diversas variSveis, de diferentes origens. Mostrou-se que a relagio entre os fogos
activos e as vari6veis independentes consideradas nio era constante no espago e que
as vari6veis que melhor se ajustam d distribuigSo e incid6ncia de fogos sio a presenga

de agricultura e a dist6ncia ds estradas. A presenga humana e a sua relag6o com o
fogo 6 conhecida desde tempos antigos, sendo este fen6meno uma ferramenta de
elevada utilidade nas actividades agricolas que se localizam numa faixa junto aos
acessos abertos na floresta, justificando a relagSo do fogo com a proximidade ds
estradas.

Os estudos apresentados nesta Tese, proporcionam novas ideias para

desenvolvimentos futuros:
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Vl. ConsideraQles finais

- classificagSo com imagens Modis, com melhor resolugSo espacial e espectral;

- cartografia para vSrios anos, comparando os resultados entre anos com muita e

pouca ocorr6ncia de fogo (El Nino vs. La Nifia);

- alargamento da cartografia com mapas de alta resolugSo espacial, para melhor

avaliagSo da potencial qualidade de cartografias desenvolvidas com imagens de m6dia

e baixa resolugSo;

- modelagSo GWR com outros produtos de fogos activos, ou mesmo de 6rea

queimada, de prefer6ncia com dados que permitam criar vari6veis independentes mais

adequadas para a modelagSo da geografia de incid6ncia do fogo.
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VIII. Anexos

Vlll. Anexos

Os Anexos l, ll e lll apresentam os esquemas das 5rvores de classificagSo

utilizadas ao longo dos estudos que constituiem esta tese.

Os esquemas das 6rvores de classificagSo s6o apresentados da seguinte forma:

o No de raiz (N), a preto, com a regra inicial de separagio dos dados em dois

n6s interm6dios.

. N6s interm6dios (N), a azri, com o n0mero no n6 e respectiva regra associada

i sua separagSo nos n6s seguintes.

o N6s terminais (NT), a vermelho, com a respectiva classe (0) - nio queimado

(1) - queimado

o As vari5veis sio apresentadas em cada Anexo consoante os dados de

detecgSo remota utilizados.
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Anexo I

Conjunto das 10 6rvores de classificagSo dos dados SPOT 4 - VGT.

o Vari6veis: IVM_POS - banda do infravermelho m6dio referente ao m6s que se

est6 a classificar;

IVP_POS - banda do infravermelho pr6ximo referente ao m6s que

se est6 a classificar;

V-POS - banda do vermelho referente ao m6s que se est6 a

classiifcar;

IVM_PRE - banda do infravermelho m6dio referente ao m6s

anterior do que se estS a classificar;

IVP_PRE - banda do infravermelho pr6ximo referente ao m6s

anterior do que se estS a classificar;

V_PRE - banda do vermelho referente ao m€s anterior do que se

est6 a classificar;

D-IVM - Diferenga entre as bandas do infravermelho m6dio do m6s

que se est6 a classificar e do m6s anterior (IVM-POS -
!vM-PRE);

D_IVP - Diferenga entre as bandas do infravermelho pr6ximo do

m6s que se est6 a classificar e do m6s anterior (IVP-POS -
IVP-PRE);

D-V - Diferenga da banda do vermelho do m€s que se est6 a

classificar e do m6s anterior (V-POS - V-PRE).
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VIII. Anexos

Anexo !l

Arvore de classificagSo das imagens Landsat TM das duas datas consideradas,

pr6-fogo e p6s-fogo.

o VariSveis: 83 - vermelho

84 - infravermelho pr6ximo

85 - infravermelho m6dio

86 - infravermelho t6rmico

87 - infravermelho m6dio
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Continuag6o da 6rvore apresentada na p6gina anterior.
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Anexo lll

Arvores de classificag6o para as duas imagens Landsat ETM+.

o Vari6veis: 83 - vermelho

84 - infravermelho Pr6ximo

85 - infravermelho m6dio

86 - infravermelho t6rmico

87 - infravermelho m6dio
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