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Resumo: Este trabalho teve por objetivo realizar uma revisão sistemática dos principais 

métodos para detecção e monitoramento de incêndios na vegetação baseados na utilização 

das Geotecnologias. A compilação da produção acadêmica realizou-se a partir de bases 

de dados, revistas, periódicos, livros e outras publicações. Os trabalhos analisados 

mostraram que a ação do fogo pode alterar a resposta espectral destas áreas. Alguns 

estudos apontaram que áreas queimadas apresentam valores de reflectância baixos nas 

bandas 2 e 4 do sensor TM/Landsat 5, e, nas bandas 5 e 6, valores mais elevados. Nas 

bandas 1 e 3 a área queimada reflete mais do que a vegetação sadia na mesma faixa. Entre 

os métodos observados nas pesquisas estão os índices de vegetação e os índices 



específicos, que podem destacar áreas queimadas e estimar a gravidade da queima, a 

exemplo do Normalized Burn Ratio. Outras técnicas de processamento, como as 

classificações espectrais, foram também exploradas. Entre elas o Spectral Angle Mapper, 

que pode realizar o mapeamento das áreas queimadas a partir da similaridade entre 

espectros da imagem e de referência. Em suma, verificou-se que na discriminação de 

áreas queimadas os métodos variam em função das características dos sensores utilizados, 

como as resoluções espectral, temporal, ou espacial. 

Palavras-chave: Cicatrizes de incêndios; Modelagem ambiental; Sensoriamento 

Remoto; Sistemas de Informações Geográficas. 

Abstract: This study aimed to perform a systematic review of the main methods for 

detection and monitoring of fires in vegetation based on the use of Geotechnology. The 

compilation of academic production took place from databases, journals, periodicals, 

books and other publications. Several studies have shown that the action of the fire can 

change the spectral response of these areas. Some studies have indicated that burned areas 

have low values of reflectance in bands 2 and 4 of TM / Landsat 5 sensor and bands 5 and 

6, higher values. Bands 1 and 3 in the burned area reflects more than the healthy 

vegetation in the same range. Among the methods observed in the surveys are vegetation 

indices and specific indices, which can highlight areas burned and estimate the severity 

of burning, such as the Normalized Burn Ratio. Other processing techniques, such as 

spectral classifications were also explored. Including the Spectral Angle Mapper, which 

can perform the mapping of burned areas from the similarity between the image spectra 

and reference. In short, it was found that the discrimination of burned areas methods vary 

depending on the characteristics of the sensors used, such as spectral resolution, temporal 

or spatial. 



Keywords: Scars of fires; Environmental modeling; Remote Sensing; Geographic 

Information Systems. 

1. Introdução 

Os impactos gerados pela ação do fogo, bem como suas causas, dinâmica e 

dimensão, são objeto de fortes discussões há muitos anos no meio acadêmico. O fogo é 

um dos processos de perturbações que mais oferece desafios às ciências ambientais, ao 

mesmo tempo em que se constitui um fenômeno natural, uma ferramenta de manejo e 

renovação da vegetação, fazendo parte da estratégia de desenvolvimento de algumas 

espécies, no entanto, também representa uma ação do homem, uma prática que pode levar 

a degradação de ecossistemas. 

O fogo, comprovadamente, provoca mudanças físicas, biológicas, e químicas no 

ambiente, gerando vários efeitos, sobre o solo, a vegetação, a fauna e o ar atmosférico. 

Estes efeitos podem ser imediatos e claramente visíveis, ou posteriores e difíceis de 

detectar (SOARES, 1995; MIRANDA et. al., 1996; PEREIRA et. al., 1997). 

Incêndios na vegetação atingem, geralmente, extensas áreas, em muitas situações 

de difícil acesso. Neste aspecto, o Sensoriamento Remoto possibilita a aquisição de dados 

sobre a dinâmica espacial e temporal dos incêndios, sendo útil para detectar e monitorar 

a ação do fogo. Diversos métodos foram propostos para o estudo e compreensão desta 

problemática. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma revisão 

sistemática dos principais métodos desenvolvidos na detecção e monitoramento de 

incêndios na vegetação baseados na utilização das Geotecnologias, especificamente o 

Sensoriamento Remoto. 

As Geotecnologias constituem excelentes instrumentos de análises espaciais e 

podem ser caracterizadas como ferramentas de execução e métodos de análise e 

integração de dados espaciais. A eficácia dos estudos e análises, alicerçados pela 



utilização das Geotecnologias, consiste na criação de modelos teóricos que busquem 

representar ao máximo a realidade investigada. 

Nesse contexto, este trabalho traz uma revisão da produção acadêmica para o 

monitoramento espacial e temporal de áreas queimadas. São apresentados os principais 

métodos utilizados nas diferentes pesquisas associadas à ocorrência do fogo na vegetação, 

bem como seus potenciais e limitações.  

Realizou-se o levantamento da produção acadêmica em bases de dados, como o 

Elsevier e o Scielo, em revistas e periódicos, a exemplo da Remote Sensing of 

Environment, onde foram consultados 128 artigos científicos, além de 26 livros e outras 

publicações, como relatórios técnicos. O recorte temporal da bibliografia investigada 

limitou-se entre 1972 e 2013. 

2. O uso das Geotecnologias na detecção, monitoramento, combate e prevenção do 

fogo na vegetação  

No estudo da ação do fogo na vegetação e nas demais áreas atingidas, dados e 

informações relativas à extensão espacial, referência temporal, quantidade de biomassa 

queimada, dentre outros, são imprescindíveis. A ocorrência das queimadas atinge, 

geralmente, extensas áreas da superfície terrestre, e em muitas situações de difícil acesso. 

Neste aspecto, o Sensoriamento Remoto possibilita a aquisição destes dados, 

sendo extremamente útil para detectar e monitorar queimadas, bem como acompanhar as 

etapas de regeneração da vegetação após a ocorrência do fogo, permitindo aos 

pesquisadores realizar uma análise aprofundada da dinâmica, das características e dos 

impactos destas queimadas em um determinado ecossistema (OLIVA et. al., 2011). 

Evlyn Novo (2010), com muita propriedade, define Sensoriamento Remoto como 

sendo: 



A utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento 

de dados, equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de 

aeronaves, espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de 

estudar eventos, fenômenos e processos que ocorram na superfície do 

planeta Terra a partir do registro e da análise das interações entre a 

radiação eletromagnética e as substâncias que o compõem em suas mais 

diversas manifestações (p.28).  

O uso de técnicas de Sensoriamento Remoto no estudo dos incêndios na vegetação 

possibilita ao investigador: identificar e quantificar padrões de variação espacial e 

temporal nas características de uma determinada área atingida pelo fogo; realizar 

trabalhos como o de registro da ocorrência de incêndios ao longo do ano e determinação 

do período de maior ocorrência; analisar a recorrência do fogo sobre determinadas áreas; 

observar a curva de extinção das cicatrizes dos incêndios detectados em uma imagem de 

satélite ao longo do tempo; analisar os estágios de uma queimada e de recuperação da 

vegetação atingida; dentre outras aplicações. 

A utilização de Sistemas de Informações Geográficas, nas análises de dados com 

referência espacial sobre os incêndios na vegetação, permite uma melhor identificação e 

observação da distribuição temporal e espacial destes, propiciando a modelagem de 

padrões deste fenômeno em diferentes escalas e a identificação de áreas de riscos à 

ocorrência dos incêndios. 

Os Sistemas de Informações Geográficas, segundo Burrough (1998), compreende 

um conjunto de ferramentas de coleta, armazenamento, recuperação, transformação e 

exibição de dados com referência espacial. Este sistema utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento da informação geográfica.  

As tecnologias para a aquisição de dados e informações por meio de sensores 

remotos, seu armazenamento e manipulação através dos Sistemas de Informações 



Geográficas, exemplificados acima, fazem parte do universo das Geotecnologias, que 

compreendem, na atualidade, importantes ferramentas para análises espaciais de 

fenômenos ambientais e vêm sendo utilizadas na identificação, caracterização e 

mapeamento de áreas queimadas em diversos estudos, como os de Martínez et. al., 

(2013); Chuvieco et. al., (2012); Libonati et. al., (2012); Cardozo et. al., (2011); Oliva et 

al., (2011); Bastarrika et. al., (2011); Morelli et. al., (2009); Schroeder et. al., (2009); 

Setzer & Morelli (2011); França et. al., (2007); Brown et al., (2006); entre outros. 

Dada a dimensionalidade continental de um país como o Brasil, o uso das 

Geotecnologias constitui um enorme potencial, principalmente pela velocidade na 

aquisição de dados e geração de informações, e pelo custo relativamente baixo. 

Silva (2003) define Geotecnologias com sendo a arte de estudar a superfície 

terrestre e adaptar as informações as necessidades dos meios físicos, químicos e 

biológicos, fazendo parte de seu arcabouço o Sensoriamento Remoto, os Sistemas de 

Informações Geográficas, a Geoestatística e, dentre outros, o Sistema de Posicionamento 

Global (GPS). 

As Geotecnologias são comumente utilizadas na avaliação de riscos, no estudo da 

vulnerabilidade e no mapeamento de fenômenos espaciais. Onde podem ser produzidas 

informações em pouco tempo e com baixo custo.  

O emprego das Geotecnologias permite o desenvolvimento de uma abordagem 

metodológica compatível com a dimensão espacial e temporal do fenômeno observado 

nesta pesquisa. A partir da análise das interações existentes entre as variáveis de um dado 

fenômeno espacial, possibilitada pela utilização das Geotecnologias, modelos 

preventivos podem ser elaborados, dando suporte às tomadas de decisões. 

De forma geral, as pesquisas envolvendo identificação e quantificação de áreas 

queimadas, utilizando dados e informações provenientes do Sensoriamento Remoto, 



seguem duas principais linhas de observação: a primeira é a observação das queimadas 

no momento em que estas estão ocorrendo, ou seja, onde há o fogo ativo; a segunda refere-

se à observação das áreas após a ocorrência do fogo, onde se observam as cicatrizes de 

queimadas. 

2.1. Detecção de fogo ativo 

O monitoramento da ocorrência do fogo na vegetação, com a utilização de dados 

de focos de calor, iniciou-se em meados da década de 80, a partir de dados provenientes 

dos satélites da série National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 

detectados pelo sensor Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR). 

A detecção do fogo no momento de sua ocorrência pode ser feita utilizando-se 

bandas de Infravermelho termal, nos intervalos de 3,6 a 12 μm do Espectro 

Eletromagnético. De acordo com Robinson (1991), a vegetação em combustão atinge, 

comumente, valores de temperatura em torno de 800 K e, nessa situação, o pico de 

emissão de energia radiante se concentra em torno de 3,0 a 5,0 µm. A radiação emitida 

pela Terra, neste intervalo, é baixa, sua temperatura média atinge cerca de 300 K. Assim, 

ao analisar as imagens obtidas na região de 3.0 a 5,0µm do Espectro Eletromagnético, os 

focos de calor são facilmente identificados, sobressaindo-se das demais áreas onde a 

temperatura é inferior. 

A figura 1 mostra o mapa de números de focos de calor registrados no Brasil no 

ano de 2012, entre os meses de janeiro a dezembro pelo sensor das imagens do 

instrumento MODIS. Nele é possível observar áreas com concentração de ocorrência de 

focos de calor no país. 



 

Figura 1: Focos de calor registrados no Brasil, no ano de 2012 pelo sensor MODIS. 

Fonte: INPE, 2013. 

A validação dos dados referentes às queimadas baseia-se em uma matriz de erro, 

que mostra erros de omissão e inclusão (ASSAD, 1998), onde os erros de omissão se 

referem às queimadas que aconteceram e o sensor não identificou como focos de calor, 

são os mais comuns, sendo responsáveis pela maior parte das incertezas associadas aos 

dados.  

Os erros de inclusão ou comissão representam os focos de calor detectados onde 

não houve nenhuma queimada. Estima-se que cerca de 80% de todos os eventos de fogo 

sejam detectados, sendo o erro de omissão de 20% (SETZER & MORELLI, 2011). 

No entanto, cabe ressaltar que os dados de focos de calor são indicadores de 

queimadas, assim, não fornecem informações diretas sobre a extensão da área queimada. 

Embora tais produtos representem bem muitos aspectos da distribuição espacial e 

temporal dos incêndios, é tarefa árdua relacionar os focos de calor com a área realmente 

queimada.  



Nas análises de detecção do fogo ativo uma das principais limitações encontradas, 

consiste na efemeridade deste tipo de sinal. O fogo pode ocorrer em um dado momento 

em que a região afetada não esteja sendo recoberta pelo satélite, implicando em 

subestimativas no número total de focos de calor (SETZER & MORELLI, 2011). 

Para diversos autores erros nas estimativas no número de focos de calor também 

pode ocorre devido a uma série de fatores, como a variabilidade nas condições da 

atmosfera, as diferenças no comportamento das fontes de ignição, a inadequação de 

amostragem temporal, dentre outras questões relacionadas ao sensor utilizado (GIGLIO 

et. al., 2006; KASISCHE et. al., 2003; EVA & LAMBIN, 1998; SCHOLES et. al., 1996). 

Setzer & Morelli (2011) alertam para o uso dos focos de calor de todos os satélites. 

Segundo estes autores, isto implica em repetições da detecção de mesmos eventos e 

também em quantidades diferentes de focos para um mesmo período em uma dada região, 

conforme os satélites. Assim, o número de focos de calor pode variar significativamente 

a depender do satélite e sensor utilizado. 

Faz-se necessário o uso de dados confiáveis, com uma série consistente ao longo 

dos anos, e validados, na busca de reduzir as detecções múltiplas e determinar com 

acurácia padrões espaciais e temporais da ocorrência do fogo. Desta forma, ressalta-se 

uma vez mais, a necessidade de estudos que visem diminuir as incertezas de estimativas 

de áreas queimadas.   

2.2. Detecção de cicatrizes de queimadas 

Quando uma determinada área é queimada, ocorre uma alteração nos valores da 

resposta espectral dos materiais que a compõem, e esta alteração pode ser captada e 

registrada por sensores remotos, e, por conseguinte, utilizada para discriminação destas 

áreas em imagens de satélites por meio de avançadas técnicas de Sensoriamento Remoto 



(EVA & LAMBIN, 1998; LENTILE et. al. 2006; LUGASSI et. al., 2010; LIBONATTI 

2012; PEREIRA, 2007). 

Após a queima, verificam-se variações no comportamento espectral destas áreas, 

e, segundo Pereira (2007), a identificação e caracterização espectral das cicatrizes do fogo 

é o ponto de partida para pesquisas sobre esta problemática por meio de dados de sensores 

remotos.   

Trabalhos de identificação e mapeamento da cicatriz do fogo a partir de imagens 

de satélites tiveram início por volta da década de 70 (WIGHTMAN, 1973; DESHLER, 

1974; LAUER & KRUMPE, 1974) em regiões de Savanas da África.  

O uso de imagens de satélite na detecção e monitoramento dessa problemática 

surge no Brasil já no final da década de 70, com a utilização de imagens do sensor MSS 

(Multispectral Scanner) da série de satélites Landsat em trabalhos como os de: Higa 

(1978), que utilizou o método de interpretação visual de áreas queimadas no Mato Grosso 

do Sul; Santos & Aoki (1978), estes utilizaram o método de interpretação visual e o 

método de interpretação automática, com o classificador automático Máxima 

Verossimilhança (MAXVER) para área do Parque Nacional de Brasília; e Adamoli et. 

al., (1982), que aplicaram diferente técnicas de Sensoriamento Remoto no estudo de 

queimadas em pastagens nativas na região do Cerrado. 

França (2000) desenvolveu um método de estimativa quinzenal da área queimada 

no Cerrado, com erro inferior a 15% no cálculo anual a partir dos dados diários do 

AVHRR. Utilizando dados do Landsat 5, realizou a validação e ajustamento do algoritmo 

de identificação de cicatrizes de queimadas, elaborado a partir de mosaicos quinzenais de 

imagens do sensor AVHRR/NOAA-14. Estimou que a área queimada no período de 

01/05/98 a 30/4/99 foi de aproximadamente 429.000 km² (19% da área total estudada). 



Ricardo Guimarães (2000) utilizando dados do sensor MODIS Airbone Simulator 

(MAS) realizou um estudo para determinar as melhores bandas espectrais deste sensor no 

estudo de áreas queimadas e identificar dentre estas as mais apropriadas para discriminar 

diferentes estágios da ação do fogo na vegetação. Guimarães indicou o intervalo 

compreendido entre as bandas 16 (1,93 µm) e 28 (3,28 µm) como sendo o mais adequado 

à discriminação das diferentes fases da queima de vegetação. Identificou ainda a banda 

31 como a mais adequada para diferenciar áreas queimadas de áreas não queimadas. 

2.3. Principais sistemas sensores utilizados na detecção e no monitoramento de 

queimadas 

Atualmente, no Brasil, a incidência de fogo na vegetação é monitorada através das 

imagens do sensor Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) dos satélites 

polares National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) -15, NOAA-16, 

NOAA-17, NOAA-18 e NOAA-19; das imagens do instrumento Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer (MODIS), a bordo dos satélites polares National Aeronautics 

and Space Administration (NASA) TERRA e AQUA; das imagens dos satélites 

Geostationary Operational Environmental Satellite-12 (GOES-12) e Meteosat Second 

Generation-2 (MSG-2) (INPE, 2012).  

Segundo Eva & Lambin (1998), ao se observar a assinatura espectral, após a 

passagem do fogo em uma vegetação, há uma redução nos valores de reflectância nas 

regiões do Visível e do Infravermelho Próximo no Espectro Eletromagnético, faixa que 

vai de 0,4 a 1,3 μm. 

Libonati et. al., (2006) analisaram a assinatura espectral de áreas queimadas na 

região norte do Estado do Mato Grosso a partir de dados de reflectância de bandas do 

sensor MODIS, buscando avaliar o potencial de cada banda para o mapeamento não 

supervisionado das áreas atingidas pelo fogo. 



Atualmente, as imagens derivadas do sensor MODIS estão sendo frequentemente 

empregadas na detecção e no mapeamento de áreas queimadas. O sensor MODIS é um 

dos cinco sensores a bordo dos satélites TERRA e AQUA do programa Earth Observing 

System (EOS) da NASA. 

Este sensor trabalha com 36 bandas espectrais cobrindo o espectro 

eletromagnético da região do visível ao infravermelho termal e fornecendo imagens com 

resolução espacial para as bandas 1 e 2 de 250 metros; 500 metros para as bandas de 3 a 

7 e 1km para as outras bandas (SOUSA JR. & PARDI LACRUZ, 2006). 

O sensor MODIS possui resolução espacial moderada e alta resolução temporal 

(SOUSA JR. & PARDI LACRUZ, 2006). As imagens MODIS podem ser adquiridas 

gratuitamente em Hierarchy Data Format (HDF), já georreferenciadas e com correção 

para os efeitos atmosféricos.  

Este sensor foi projetado para fornecer uma série de observações globais da 

superfície terrestre, oceano e atmosfera, nas regiões do Visível e do Infravermelho do 

Espectro Eletromagnético. Segundo Soares et. al., (2007), o sensor MODIS apresenta 

diversas inovações em relação aos seus precursores. Dentre elas, a melhoria substancial 

na qualidade dos detectores e no sistema de imageamento, passando pelo aumento do 

número de bandas espectrais e pelo enorme avanço no processamento de dados com 

algoritmos específicos para a geração de produtos de alta qualidade com correções 

atmosféricas, radiométricas e geométricas. 

Satélites da série Landsat possuem grande potencial para o mapeamento de áreas 

queimadas, pois seus dados de fina resolução espacial podem ser utilizados em diversos 

estudos para a classificação e a interpretação da cobertura da terra, além da distinção entre 

áreas queimadas e não-queimadas. A presença de uma banda na faixa espectral do 

infravermelho de ondas curtas (SWIR), (1,55 a 1,75 μm, no LANDSAT TM, e 1,50 a 



1,75 μm, no Système Pour l'Observation de la Terre (SPOT) – 4  High Resolution Visible 

- Infrared (HRVIR)) é outro fator que os tornam apropriados para esta aplicação. 

O satélite Landsat 5 começou a operar em 1º de março de 1984 e levou a bordo os 

sensores MSS e o Thematic Mapper (TM). Mas em 1995 este satélite passou a operar 

apenas com o sensor TM, pois o sensor MSS deixou de enviar dados. Uma cena deste 

satélite representa na superfície terrestre uma área de abrangência de 185 X 185 km. 

A eficiência do Landsat TM, pós-queimadas, tem sido demonstrada em países 

temperados (PHULPIN et. al., 2002). A sua resolução espacial relativamente alta, de 30 

m, inclui um canal no infravermelho médio (2,08 a 2,35 μm), o que permite a detecção 

de incêndios.  

Os canais do visível e infravermelho próximo, designados para o estudo de 

vegetação, possibilitam a detecção de marcas de queimadas e a avaliação do estado da 

vegetação através de índices de vegetação. Estes canais são úteis para o mapeamento de 

cicatrizes deixadas por queimadas, importantes neste estudo. Além disso, o banco de 

dados históricos obtidos por este sensor nos últimos anos representa uma importante fonte 

de informações a respeito das queimadas. 

Araújo & Ferreira Jr. (2011), validaram, em imagens do satélite Landsat 5, a 

extensão da área queimada mapeada pelo produto MODIS MCD45A1, em uma escala 

global, entre os domínios do bioma Cerrado referente ao ano de 2007.  

Na tabela a seguir (Tabela 1), são apresentados os principais sistemas sensores e 

plataformas, utilizados no estudo da ocorrência do fogo na vegetação, em diferentes 

escalas de abordagem. 

 

 



Tabela 1-Principais sistemas sensores utilizados na detecção e monitoramento de áreas 

atingidas pelo fogo e algumas características. 

Sensores 
Bandas 

espectrais 

Resolução 

temporal 

Resolução 

espacial 

Intervalos do VIS-

MIR imageados 

Intervalos do 

TIR imageados 

Período de 

operação 

Advanced Along 

Track Scanning 

Radiometer 
VIS-NIR/ 

SWIR/ 

MWIR/ TIR 

2 dias 1km 0.56, 0.66, 0.86, 1.6 3.7, 11, 12 2002 – 2012 

ASTER 1 – 15 16 dias 

15m (B1-4)/ 

30m (B5-

10)/ 90m 

(B11-15) 

0.56, 0.66, 0.82, 1.65, 

2.17, 2.21, 2.26, 2.33, 

2.34 

8.3, 8.65, 9.1, 

10.6, 11.3 _ 

AVHRR/NOAA 1/2/3/3B/4/5 4 dias 1,1 km 0.63, 0.91, 1.61 3.74, 11, 12 _ 

Hyperion 220 16 dias 30 m 

220 Bandas (0.38-

2.5µm) _ 

2000 – em 

operação 

IKONOS PAM/ MS 3 dias 1 – 4 m 0.48, 0.55, 0.67, 0.81 _ _ 

Indian Remote 

Sensing-1A,B 

Visível e 

Infravermelho 22 dias 72,5 m 0.55, 0.65, 0.83 _ _ 

Indian Remote 

Sensing-1B,C _ 24 dias 

36,2 – 180 

m _ _ 1991 – 1999 

Landsat 5, 7 

B1, B2, B3, B4, 

B5, B6, B7 16 dias 

30 m/ 120 m 

(B6) 

0.48, 0.56, 0.66, 0.85, 

1.65, 2.17 11.5 _ 

MODIS 1 – 36 4 dias 

250 m – 

1000 m 19 bandas 16 bandas 

1999 – em 

operação 

Quickbird PAN/ MS 1 – 5 dias 

61 a 72 cm/ 

2,4 a 2,8 m 0.48, 0.56, 0.66, 0.83 _ _ 

SPOT- 

VEGETATION 

B0/ B2/ B3/ 

MIR 1 dia 1 km 0.55, 0.65, 0.84, 1.62 _ _ 

CBERS 1 – 36 

3, 5 ou 26 

dias 

20 m, 80 m, 

160 m e 260 

m _ _ 

1999 – em 

operação 

Fonte: Adaptado de Lentile et. al., (2006); INPE, 2011. 



Pode-se observar, que as pesquisas envolvendo detecção e monitoramento remoto 

das queimadas, mais comumente utilizam os sistemas sensores passivos, equipamentos 

que registram a energia eletromagnética refletida ou emitida pelos objetos da superfície 

terrestre.  

Em estudos de escala global, são geralmente utilizados os sensores de resolução 

espacial baixa, a exemplo do AVHRR, utilizado por Figueiredo & Setzer (1989) para a 

América do Sul e por Pereira (2003) em estudos na costa Mediterrânea a da Espanha.  

Este sensor possui uma característica importante para os trabalhos de 

monitoramento: sua alta resolução temporal. Com período de passagem de 4 em 4 dias, o 

que permite um acompanhamento contínuo das ocorrências de queimadas.  

No entanto, dada a sua baixa resolução espacial, da ordem de 1km², pode ocorrer 

uma subestimação no número de queimadas registradas e na estimativa da extensão da 

área queimada. Esta subestimação ocorre em função do algoritmo de detecção capturar 

áreas queimadas extensas e compactas. 

3. Conclusões  

Percebe-se, diante desta breve revisão da literatura, que o Sensoriamento Remoto 

e os Sistemas de Informações Geográficas, têm sido utilizados para detectar e monitorar 

a ocorrência de queimadas em diferentes escalas, desde níveis locais, regionais a globais.  

Uma grande variedade de sensores, com propriedades específicas têm sido 

utilizadas nesta detecção e monitoramento das ocorrências de queimadas. Os crescentes 

avanços na área das Geotecnologias, a exemplo das melhorias realizadas nas 

características e capacidade de sensores orbitais, possibilitaram, às pesquisas voltadas 

para detecção e monitoramento de áreas queimadas, o desenvolvimento de diferentes 

métodos para o estudo e compreensão desta problemática. Dentre eles estão: 

interpretações visuais de superfícies queimadas em imagens de satélites; análises 



multitemporais de índices de vegetação; operações algébricas computacionais para 

definição de áreas de risco; análises de principais componentes; análises do 

comportamento espectral; dentre outros. 

Observou-se também, a partir desta pesquisa, que no Brasil, os trabalhos 

relacionados à cartografia de áreas queimadas, envolvendo a identificação e quantificação 

de cicatrizes, desenvolvem-se em grande maioria nas regiões do Cerrado e da Amazônia, 

onde o registro de focos de calor é mais elevado. No entanto outras áreas de ocorrência 

de queimadas carecem do desenvolvimento de pesquisas sobre a dinâmica dos incêndios, 

como por exemplo, as Unidades de Conservação existentes na região da Chapada 

Diamantina, dentre elas o Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
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