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RESUMO 

 

Queimadas ocorrem por todo mundo com impactos locais e/ou globais, e, para mitigar seus 

efeitos danosos diversas iniciativas são utilizadas. Atualmente, utiliza-se imagens 

provenientes do sensoriamento remoto por meio de satélites nos quais é possível um 

reconhecimento de focos de queimadas. Dentre os principais métodos de identificação dos 

focos encontra-se o método de Limites Fixos, o qual determina quais são os limites do canal 

de infravermelho médio para que um foco possa ser identificado. Partindo-se da premissa de 

que estes limites foram determinados por meio de análises empíricas sobre os dados, essa 

tese se propõe à elaboração de um método para identificar focos de queimadas por meio de 

uma lógica computacional a qual o conhecimento do especialista possa ser inserido de modo 

a melhorar a definição dos limites utilizados para a identificação de queimadas. Como estudo 

de caso, foram utilizadas imagens do satélite NOAA, o qual é o principal satélite utilizado 

atualmente para este propósito devido à sua resolução espaço-temporal. Os limites são 

definidos a partir dos dados do canal de infravermelho médio do satélite, possibilitando que 

a identificação dos focos possa ser aplicada em ambientes embarcados de tempo real. Os 

resultados mostraram que a Lógica Fuzzy em comparação com a quantidade de focos de 

queimadas identificados pelo algoritmo de Setzer, apresentou resultados coerentes com o 

esperado. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Identificação de queimadas. Lógica Fuzzy. Processamento de Imagens. 

Reconhecimento de Padrões. Sistemas Embarcados. 
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ABSTRACT 

 

Fire spots occurs throughout the world with local and / or global impacts, and to mitigate its 

harmful effects several initiatives are used. Currently, images from remote sensing via 

satellites are used in which it is possible the recognition of fire outbreaks. Among the main 

methods of identification of outbreaks is the Fixed Limits or Thresholding method, which 

determines the limits of the mid-infrared channel so that a focus can be identified. Starting 

from the premise that these limits are determined based on empirical analysis of the data, 

this thesis proposes the development of a method to identify fire outbreaks through a 

computational logic in which the knowledge of the expert may be inserted so as to enhance 

definition of the limits used for the identification of fire. As a case study, it is used images from 

the NOAA satellite, which is the main satellite currently used for this purpose because of its 

spatial and temporal resolution. The limits are defined from the raw satellite data, enabling 

that the identification of fire spots can be applied in embedded real-time environments 

systems. Results showed that the fuzzy logic, when compared to the amount of pixel fire 

identified by Setzer algorithm, showed consistent results, as expected.  

 

 

 

 

 

Keywords: Fire Detection. Fuzzy Logic. Image Processing. Pattern Recognition. Embedded 

Systems.  
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1 INTRODUÇÃO 

O problema de identificação de queimadas surge da necessidade de monitorar territórios e, 

quando possível, combater os focos de incêndio para evitar a perda de fauna e flora, além dos 

prejuízos e danos causados à saúde humana.  

No Brasil, a quase totalidade das queimadas é causada por ações do homem, e por razões 

muito variadas: limpeza de pastos, preparo de plantios, desmatamentos, colheita manual de 

cana-de-açúcar, vandalismo, queda de balões, etc., (CPTEC, 2015). Com mais de 300.000 

queimadas e nuvens de fumaça cobrindo milhões de km2 detectadas anualmente por meio de 

satélites, o país ocupa lugar de destaque como um grande poluidor e devastador na emissão 

anual de toneladas de aerossóis carbonáceos e gases do efeito estufa, (DE SOUZA, et al., 2004; 

PEREIRA; OLIVEIRA, 2007; CPTEC, 2015). 

Identificar os focos de queimadas em tempo hábil pode auxiliar o combate aos incêndios e 

minimizar o impacto negativo na região afetada. Isso faz com que informações relevantes 

sobre os focos sejam de suma importância. Se tais informações forem adquiridas com atraso, 

por meio apenas de relatos de testemunhas, ou quando o evento já está consumado, ocorrerá 

dificuldade ainda maior para o combate mais efetivo aos focos, como em áreas não habitadas 

e de difícil acesso. A maioria dessas áreas são as que despertam maiores preocupações 

ambientais. 

Várias iniciativas foram tomadas para melhorar os mecanismos de detecção das queimadas, 

(MORELLI; LIBONATI; SETZER, 2007; JUSTICE; MALINGREAU; SETZER, 1993; CHIEN et al., 2011). 

No âmbito científico, a principal linha de pesquisa que atua no monitoramento das queimadas 

está ligada ao sensoriamento remoto a partir de imagens de satélites, (RONQUIM, 2010).  

De acordo com (ALMEIDA et al., 2006), o  sensoriamento remoto pode ser entendido como o 

conjunto de atividades que tratam da obtenção de informações relativas aos recursos naturais 

da Terra ou seu meio ambiente, por meio de sensores instalados a bordo de plataformas em 

determinadas altitudes (tais como balões, foguetes, aviões e satélites), os quais coletam a 

radiação eletromagnética emitida ou refletida por um elemento, dependendo do tipo do 

sensor (ativo ou passivo), convertendo-a em um sinal que é posteriormente processado em 

solo, com fins de geração de imagens (SLATER, 1980).  
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Assim sendo, não somente as imagens de satélite, mas também as originadas em plataformas 

aerotransportadas (aerofotogrametria analógica e digital) constituem a matéria de trabalho 

do sensoriamento remoto, (ALMEIDA et al., 2006).  

O principal instrumento do satélite, diretamente ligado às pesquisas para o Sensoriamento 

Remoto, é o Radiômetro. Este define quais elementos poderão ser analisados durante a 

missão. Para o sensoriamento remoto, os fundamentos básicos se referem às propriedades 

da radiação eletromagnética e sua interação com a matéria, (KONECNY, 2003). Esta radiação 

é detectada pelos sensores e plataformas no formato analógico ou digital e são utilizadas em 

estudos de processamento de imagens e reconhecimento de padrões, (KONECNY, 2003). 

As técnicas de análise de imagens multiespectrais foram desenvolvidas para explorar a 

resposta espectral de diversas características em diferentes bandas do espectro. As 

características diferentes tendem a apresentar diferentes respostas nas diversas bandas, 

(KONECNY, 2003). 

O comportamento espectral, também chamado de assinatura espectral dos alvos é 

relacionado ao processo de interação entre os objetos e feições terrestres com a REM 

(Radiação Eletromagnética) incidente, (FIGUEIREDO, 2005). Ainda de acordo com 

(FIGUEIREDO, 2005), comparando os padrões de resposta das diferentes características do 

alvo, pode-se distingui-lo entre eles. 

Essas características espectrais (ou assinaturas espectrais) podem ser utilizadas para distinguir 

um objeto de outro ou para se obter informações sobre o formato, tamanho ou outras 

características físicas ou químicas dos elementos (PARKER; WOLFF, 1965). 

Os sistemas sensores instalados nos satélites são sensíveis a essas diferenças (de acordo com 

cada espectro), que as registram em forma de imagens, (FIGUEIREDO, 2005). 

Os padrões da refletância espectral, ou assinatura espectral, estão associados com os 

diferentes tipos de vegetação. No processo de classificação da imagem, cada pixel na imagem 

é assinado para um tipo diferente de vegetação, resultando em um mapa (SKIDMORE, 2003). 

O processo de classificação pode ocorrer por pixel ou por regiões. Na classificação por pixel, o 

algoritmo classificador utiliza a informação espectral de cada pixel isolado para achar regiões 

homogêneas (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2002). Por outro lado, os 

classificadores por regiões utilizam a informação espectral de cada pixel da imagem e a 

informação espacial que envolve a relação entre o pixel e seus vizinhos, procurando 
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reconhecer áreas homogêneas nos dados orbitais, baseado nas propriedades espectrais e 

espaciais dessas áreas nas imagens (MOREIRA, 2007). 

Para o monitoramento e modelagem dos fenômenos naturais ou de origem humana, a 

utilização das imagens de satélites, especialmente do satélite NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration), visando o monitoramento ambiental em grande escala é de 

fundamental importância, (CENTRO DE PREVISÃO E ESTUDOS CLIMÁTICOS, 2004).  

Os produtos gerados a partir de imagens NOAA processadas em solo incluem: detecção de 

focos de calor, apresentados em (LI et al., 2000), geração de imagens relativas ao índice de 

vegetação, apresentados em (VASCONCELOS et al., 2013), cálculo da temperatura da 

superfície do mar e cobertura de nuvens (CENTRO DE PREVISÃO E ESTUDOS CLIMÁTICOS, 

2004). Enquanto que o processo de detecção de queimadas envolve métodos como o dos 

Limites Fixos (thresholding), Contextuais ou Limites Múltiplos, a geração de imagens relativas 

ao índice de vegetação é calculada por meio do NDVI (Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada), que é calculado por meio de medidas individuais das bandas do visível e 

infravermelho próximo de acordo com eq.(1), retirada de (YENGOH, et al., 2016). 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑉𝐼𝑆

𝑁𝐼𝑅+𝑉𝐼𝑆
     (1) 

 

E o cálculo da temperatura da superfície do mar, descrito em (KRISTENSEN, 1989) e cobertura 

de nuvens, descrito em (LENT, 1966). 

Porém, de acordo com (FERNANDES; PEREIRA; BRAGA, 2006), as imagens do satélite NOAA 

possuem alta distorção geométrica o que, em muitas aplicações, é um empecilho para a 

geração de produtos que exigem localização em coordenadas geográficas (latitude e 

longitude) precisas e confiáveis. No nadir (relação da posição do satélite perpendicular à 

superfície) a resolução espacial da imagem NOAA é de 1.1 km e nas bordas a resolução 

espacial pode chegar a 9.6 km, devido à consequência direta da curvatura e topologia da Terra, 

uma vez que, de acordo com (GIRARD;  GIRARD, 2003), a imagem que é bidimensional é uma 

projeção plana de uma visão tridimensional da zona de observação, (FERNANDES; PEREIRA; 

BRAGA, 2006).  
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Após a recepção dos dados, inicia-se a fase de pré-processamento dos dados brutos, a fim de 

se aumentar a qualidade e efetuar os devidos ajustes nos parâmetros, para que eles possam 

estar disponíveis para os usuários finais. 

De acordo com (LI et al., 2000), enquanto os algoritmos de detecção de queimadas são 

considerados, geralmente, mais precisos por possuírem anos de experimentação e análise em 

comparação com os algoritmos para mapeamento de áreas queimadas, o desempenho dos 

algoritmos difere drasticamente, sendo que alguns produzem erros consideráveis. Isto implica 

que os algoritmos de detecção de focos de queimadas não são robustos o suficiente para uso 

em operação global e nenhum algoritmo de um único sensor atualmente é otimizado para 

gerar produtos globais de detecção, (LI et al., 2000). 

A maioria dos algoritmos de detecção de queimadas para o sensor AVHRR (Advanced Very 

High Resolution Radiometer) foi desenvolvida para aplicações regionais (ou locais) e tem sido 

ajustada de acordo com essas regiões, (LI et al., 2000). Entretanto, mais recentemente, 

esforços têm sido empregados para o desenvolvimento de algoritmos que possam ser 

aplicados em escala global (GIGLIO, 2009). Geralmente, as técnicas desenvolvidas nos 

algoritmos utilizam passos de procedimentos e dados de entrada similares e podem ser 

colocadas em duas categorias diferentes: Limites Fixos (Thresholds ou Thresholding) e 

Contextuais (JUSTICE; DOWTY, 1993). Os algoritmos de Limites Fixos geralmente se baseiam 

nos valores absolutos atualizados e consideram um único pixel por vez, enquanto que os 

métodos contextuais de limites relativos ou múltiplos são baseados em estatísticas calculadas 

pelos pixels vizinhos, (SKIDMORE, 2003). 

A detecção de queimadas nas imagens do sensor AVHRR do satélite NOAA, baseia-se em 

técnica simples, (ABDON et al., 1995). Selecionam-se apenas os elementos de resolução 

unitária (pixels) da banda número três (Infravermelho médio) que estejam em um 

determinado intervalo de intensidade, (SETZER, 1990). Ainda de acordo com (SETZER, 1990), 

se um pixel com queimada é observado mais de uma vez em um período de tempo, apenas 

uma ocorrência desse pixel é selecionada para a composição diária dos pixels com queimada, 

este procedimento é empregado para evitar redundância de informações ao longo do tempo, 

otimizando a quantidade dos dados que são observados, (PRINS; MENZEL; FELTZ, 1998; PRINS 

et al., 2000; PRINS; FELTZ; SCHMIDT, 2001). 

Identificar elementos, como focos de queimadas em uma imagem, faz parte da disciplina de 

reconhecimento de padrões, sejam eles espaciais ou não espaciais. Reconhecer padrões em 
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uma imagem é uma tarefa intrinsicamente humana, na qual o conhecimento do especialista 

deve ser modelado de forma a possibilitar que os objetos na cena possam ser categorizados 

de acordo com as classes que o especialista achar conveniente. 

Duas abordagens diferentes podem compor um algoritmo para reconhecimento de padrões 

em uma imagem, (BEZDEK et al., 2005): 

 

 Estatística ou numérica – baseada em modelos estatísticos de padrões e classes. 

 Estrutural (ou sintática) – as classes dos padrões são representadas por meio de 

estruturas formais como gramáticas, autômatos, cadeias de palavras, etc.  

 

(SÁ, 2001) adiciona ainda uma terceira abordagem, a abordagem com redes neurais artificiais. 

Independente da escolha da abordagem adotada, (SÁ, 2001) ressalta ainda a importância de 

que um algoritmo de reconhecimento de padrões deve ser robusto o suficiente para que a 

identificação do evento ou elemento de análise possa ser realizada de forma que as principais 

características desse elemento sejam devidamente ajustadas de modo a representá-lo no 

modelo proposto. 

Diversos trabalhos ressaltam a importância da detecção de eventos por meio do satélite. 

Dentre esses trabalhos, pode-se destacar os seguintes: 

 

1. O projeto do satélite BIRD (Bi-spectral Infra-Red Detection) da DLR (German Aerospace 

Research Establishment), (BRIEß et al., 2000); 

2. O projeto FOCUS (OERTEL et al., 1996) apresentado em conjunto pelo DLR e NASA, o 

projeto FUEGO (ESCORIAL; TOURNE; REINA, 2001) desenvolvido pela ESA (European 

Space Agency) liderado em conjunto pela INSA (Ingeniería y Servicios Aeroespaciales); 

3. O projeto EO-1 (Earth Observing One), o qual faz parte do Programa “New Millennium” 

da NASA, desenvolvido para demonstrar novas tecnologias e estratégias para melhoria 

das observações da Terra. Foi lançado da Base da Força Aérea de Vandenburg em 21 

de novembro de 2000. O satélite EO-1 contém três instrumentos de observação 

apoiados por uma variedade de tecnologias espaciais desenvolvidas recentemente. 
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Esses projetos possuem em comum a liderança da tecnologia voltada para o processamento 

embarcado e o reconhecimento autônomo de eventos, com a finalidade de aumentar a 

autonomia do satélite para o cumprimento da sua missão. 

O projeto BIRD realiza a identificação autônoma de queimadas por meio de uma Rede Neural 

Artificial embarcada no satélite como algoritmo de reconhecimento de padrões. Já o EO-1 

utiliza uma Máquina de Suporte Vetorial (SVM, do inglês Support Vector Machines) para esse 

propósito.  

Como será visto adiante, a análise dos dados a serem tratados pelo algoritmo sugere que a 

Rede Neural Artificial pode não ser o algoritmo mais indicado para esse propósito uma vez 

que os dados apresentam ruídos e imprecisões inerentes ao ambiente espacial. Por este 

motivo, algoritmos baseados em Lógica Fuzzy e SVM tendem a ser mais adequados. 

Os ruídos nas imagens se devem, geralmente, às condições ambientais, à qualidade do sensor 

e interferência humana, (ZHOU; WU; ZHANG, 2010). Alguns exemplos podem ser listados em 

relação a esses ruídos, como saídas de imagens distorcidas em câmeras de baixa resolução 

espectral, imagens borradas devido ao movimento da câmera, longo tempo após a última 

calibração do sensor, interferências de outras assinaturas espectrais (nuvens, fumaça de calor, 

etc.), entre outros, (ZHOU; WU; ZHANG, 2010).  

As seções subsequentes apresentam, respectivamente, o objetivo da pesquisa, as 

justificativas para esse objetivo, a revisão bibliográfica completa, a metodologia, o estudo de 

caso de teste e as conclusões e discussões da tese. 
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2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVAS 

2.1 OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é definir um método para identificação de focos de queimadas por 

meio dos dados do canal de infravermelho médio para o processamento embarcado em 

satélite, baseado em Lógica Fuzzy.  

Essa proposta, baseada na Lógica Fuzzy, utiliza o método de Limites Fixos proposto por 

(SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013) e agrega em suas regras o conhecimento do especialista, 

adquirido por meio de análises empíricas sob os dados de queimadas. 

Esse conhecimento foi inserido para a definição dos limites da função Gaussiana e Trapezoidal, 

que definem se um pixel é ou não um pixel de queimada. 

Pretende-se, com isso, agregar o conhecimento do especialista em relação ao comportamento 

espectral dos pixels de queimada, à um modelo que permita identificar esses pixels mesmo 

em condições adversas, nas quais ruídos podem estar presentes. 

Para alcançar o objetivo são elencadas as seguintes metas: 

 

1. Realizar a análise dos dados: 

 

a. Identificar o comportamento espectral das queimadas 

b. Identificar ruídos 

c. Identificar as variáveis do Ambiente Espacial 

d. Identificar as variáveis terrenas 

 

2. Modelar (interpretar) o conhecimento embutido nos dados: erros, ruídos (KNN – K 

Nearest Neighbour, ferramentas Estatísticas, etc.); 

 

3. Estruturar a Lógica Fuzzy de identificação de queimadas: 

 

a. Criação das regras e inferências 

b. Fuzzificação das variáveis  

c. Agregação das regras às variáveis fuzzificadas 

d. Defuzzificação 
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2.2 JUSTIFICATIVA 

A identificação de queimadas permite a ação para combate e monitoramento evitando que 

extensas áreas, principalmente áreas de preservação, sejam devastadas. 

Para isso, quanto mais rápida é realizada a identificação dos focos, maiores são as chances de 

combate ao fogo. Nesse contexto, imagens de satélites têm sido amplamente utilizadas para 

a geração de alertas e histogramas que auxiliam a comunidade científica. Os principais 

métodos para a identificação de queimadas por meio de imagens de satélites são baseados 

no método dos Limites Fixos ou no método Contextual. 

A Lógica Fuzzy permitirá adaptar o processo de identificação atual realizada pelo algoritmo de 

Setzer, pois essa permite adequar às regras de classificação o conhecimento do especialista 

acerca do ambiente e suas variáveis enquanto que a classificação baseada em Limites Fixos 

utiliza limites que foram definidos empiricamente. 

Existem diversos fatores que interferem no processo de identificação de dados brutos, a 

maioria deles é tratada em solo antes do processamento de identificação das imagens, mas 

para o ambiente embarcado eles devem ser considerados já no processo de reconhecimento 

e identificação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A presente revisão bibliográfica apresenta os conceitos básicos de sensoriamento remoto, 

incluindo a análise espectral de fenômenos ou elementos terrestres ou espaciais 

(denominados de ‘alvos’, pelo sensoriamento remoto). Em seguida são apresentados os 

sistemas sensores, em especial o sensor térmico, situado no satélite, para aquisição dos dados 

sobre esses alvos, o procedimento atual para detecção e identificação de queimadas e por 

último são apresentados os conceitos de reconhecimento de padrões para imagens, incluindo 

a apresentação da Lógica Fuzzy e outros algoritmos. 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

Antes do advento da tecnologia de sensoriamento remoto, as análises e detecções de 

queimadas eram realizadas in loco, ou seja, era preciso visualizá-la, por meio de testemunhas 

no local ou sinais de fumaça, (RUDORFF, 2015). Com o aumento do interesse político e social, 

especialmente sobre as áreas de preservação ambiental, outras medidas começaram a ser 

levadas em consideração para este propósito, como análise de imagens efetuadas por 

pequenas aeronaves, e, mais adiante, análises de imagens efetuadas por meio de satélites. 

Desde então, os dados de satélites têm sido amplamente utilizados para o processo de 

detecção e monitoramento de queimadas, principalmente nas áreas de preservações 

ambientais, florestas tropicais e savanas (MALINGREAU; STEPHENS, 1985; MATSON; 

STEPHENS; ROBINSON, 1987; LANGAAS, 1993; KENNEDY, 1994), nas florestas dos países do 

Norte (FLANNIGAN; VONDER HAAR, 1986; KASISCHKE et al., 1993), assim como nas florestas 

do continente americano (LEE, 1990) e nas áreas do Mediterrâneo (ILLERA; FERNANDEZ;  

CASANOVA, 1994).  

Satélites são, atualmente, muito utilizados no sensoriamento remoto para análise de dados 

em biodiversidade e monitoramento de áreas de preservação. 

A facilidade na distribuição desses dados e o pré-processamento deles em solo permitem uma 

interpretação em alto nível dessas informações e possibilitam a agilidade perante aos órgãos 

responsáveis em tomadas de decisões sobre essas informações ou pesquisa. 

De acordo com (ALMEIDA et al., 2006) o sensoriamento remoto pode então ser entendido 

como o conjunto de atividades que tratam da obtenção de informação relativa aos recursos 

naturais da Terra ou seu meio ambiente, por meio de sensores instalados a bordo de 
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plataformas em determinadas altitudes (tais como balões, foguetes, aviões e satélites), os 

quais coletam a radiação eletromagnética emitida ou refletida por um alvo, dependendo do 

tipo do sensor (ativo ou passivo), convertendo-a em um sinal que é posteriormente 

processado em solo, com fins de geração de imagens (SLATER, 1980).  

Assim sendo, não somente as imagens de satélite, mas também as originadas em plataformas 

aerotransportadas (aerofotogrametria analógica e digital) constituem a matéria de trabalho 

do sensoriamento remoto, (ALMEIDA et al., 2006).  

De acordo com (FIGUEIREDO, 2005) as primeiras aplicações em sensoriamento remoto se 

deram na área militar, devido à necessidade de avanço desta tecnologia no tempo, para fins 

militares.  

A primeira guerra mundial (1914-1918) marcou o início da aquisição de fotografias aéreas, 

(FIGUEIREDO, 2005). Embora as câmeras utilizadas para este fim, durante o conflito, fossem 

especialmente projetadas para a utilização em aeronaves, as combinações entre os 

instrumentos posteriores eram ainda mais rudimentares pelos padrões de décadas passadas 

(CAMPBELL, 2011). Com isso, pode-se dizer que o sensoriamento remoto iniciou seu 

desenvolvimento, no século passado, com o desenvolvimento de uma leve câmara fotográfica 

com disparador automático e ajustável, (FIGUEIREDO, 2005).  

Ainda de acordo com (FIGUEIREDO, 2005) as câmeras eram carregadas no peito dos pombos 

correio que sobrevoavam áreas estratégicas dos inimigos e, quando não abatidos 

atravessavam essas áreas tirando fotos que, posteriormente seriam utilizadas pela base 

militar para descoberta de informações sobre a base inimiga. Ainda de acordo com 

(FIGUEIREDO, 2005), essas poderiam então ser utilizadas no planejamento estratégico para 

ataques, com reconhecimento da área e informações sobre a infraestrutura dos inimigos. 

Assim teve início uma das primeiras aplicações do sensoriamento remoto, (FIGUEIREDO, 

2005). 

Na década de 60, os esforços para o avanço do sensoriamento remoto fizeram a utilização da 

primeira plataforma de satélite, (FIGUEIREDO, 2005).  

Quando a missão para o pouso lunar foi terminada, a NASA dirigiu seus esforços para a área 

de sensoriamento remoto da superfície terrestre (KONECNY, 2003). 

De acordo com (FIGUEIREDO, 2005), foi na década de 80 que os primeiros satélites para 

monitoramento de recursos naturais, como florestas, recursos hídricos e agricultura 

efetivamente se desenvolveram.  
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Para o monitoramento e modelagem dos fenômenos naturais ou de origem humana, a 

utilização das imagens de satélites, especialmente do satélite NOAA, visando o 

monitoramento ambiental em grande escala é de fundamental importância, (CENTRO DE 

PREVISÃO E ESTUDOS CLIMÁTICOS, 2004).  

Em especial, as queimadas ocorrem por todo o mundo com impactos locais sobre o uso da 

terra, produtividade, transportes, biodiversidade, e com impactos regionais e globais, 

relacionados a processos bioquímicos, hidrológicos e atmosféricos (ROY; LEWIS; JUSTICE, 

2002). As queimadas são ocasionadas, principalmente, por fatores como o clima, condições 

da vegetação e atividade humana, os quais estão intrinsecamente relacionados (JUSTICE; 

MALINGREAU; SETZER, 1993). Na Amazônia as queimadas concentram-se principalmente no 

chamado arco de desflorestamento, que corresponde à área de expansão da fronteira 

agrícola, (FERREIRA, 2006). A prática cultural da queimada está relacionada com o método 

tradicional de limpeza da terra para introdução e/ou manutenção de pastagem e campos 

agrícolas (NEPSTAD et al., 1999). As ocorrências de queima de biomassa são um fenômeno de 

importância local, regional e global para a biosfera, (SCHROEDER, 1998).  

(ANDREAE; MERLET, 2001; KAUFMAN et al., 2005) caracterizam as queimadas como agentes 

lançadores de grandes quantidades de gases radiativamente ativos e aerossóis carbonáceos, 

que influenciam significativamente no balanço radioativo terrestre, e outros gases, que 

afetam os processos químicos que ocorrem na atmosfera, (PEREIRA et al., 2007). 

(PHULPIN et al., 2002) mostrou que as imagens de satélite têm sido utilizadas para monitorar 

incêndios em vegetação tanto globalmente, para estudos climáticos, quanto regionalmente, 

para avaliação de impactos das queimadas. Ao mesmo tempo, os dados provenientes de 

satélites têm se mostrado de fundamental importância para alertar a população local e as 

autoridades competentes, durante os períodos de queimadas (FRANÇA; FERREIRA, 2005). 

Além disso, as informações geradas por sensoriamento remoto sobre a distribuição, o padrão 

e o ritmo da queima de biomassa em diferentes escalas podem ainda oferecer novas 

oportunidades para observar as relações entre as condições da vegetação e as queimadas 

(JUSTICE; MALINGREAU; SETZER, 1993). 

As medições provenientes do sensoriamento remoto são de grande importância para a 

determinação da extensão das áreas queimadas a para uma estimativa da distribuição geral 

de fontes poluentes dispersas no tempo e espaço, (FRANÇA; BRUSTET; FONTAN, 1995). 
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A mudança na cobertura do solo na Amazônia é monitorada desde 1988 pelo satélite Landsat, 

pelo sensoriamento remoto do INPE, e tornou-se uma ferramenta fundamental para se 

estimar com relativa precisão a área total desmatada por ano, (FERREIRA et al., 2005). Estes 

dados são divulgados anualmente pelo PRODES (INPE, Monitoramento da Floresta Amazônica 

Brasileira por satélite), e vem sendo utilizados, entre outras funções, para a análise da 

dinâmica de mudanças no uso e cobertura do solo, (PRODES, 2004). Outro satélite que vem 

sendo amplamente utilizado para estudos ambientais é o NOAA-AVHRR que fornece dados de 

focos de calor ocorridos diariamente em uma determinada região. Estes dados são 

computados pelo INPE e disponibilizados ao público, gratuitamente, via Internet. De acordo 

com (STEFFEN, 2015) ambos os satélites possuem resolução espectral suficiente para 

classificação da assinatura espectral proveniente das queimadas e, embora os dados do 

Landsat tenham uma boa resolução espacial e sejam eficientes para quantificar mudanças na 

cobertura do solo (desmatamento), eles são disponibilizados somente uma vez por ano, 

impedindo assim qualquer ação que vise coibir ou frear processos ilegais de desmatamento, 

(FERREIRA et al., 2005). Os satélites da série NOAA estão colocados em órbita semicircular, 

heliossíncrona, semi-polar a uma altitude de 833km e possuem uma resolução espacial, ao 

nadir, de 1,1km e de aproximadamente 5km nas bordas da imagem (PEREIRA; SETZER, 1986). 

No sensoriamento remoto, a utilização das imagens NOAA visando o monitoramento 

ambiental em grande escala é de fundamental importância, pois as imagens NOAA possuem 

alta resolução radiométrica (10 bits), baixa resolução espacial e nenhum custo de aquisição, 

(FERNANDES et al., 2015). Os produtos gerados a partir de imagens NOAA processadas em 

solo incluem: detecção de focos de calor, geração de imagens relativas ao índice de vegetação, 

cálculo da temperatura da superfície do mar e cobertura de nuvens (CENTRO DE PREVISÃO E 

ESTUDOS CLIMÁTICOS, 2004). 

Porém, de acordo com (FERNANDES; PEREIRA; BRAGA, 2006), as imagens NOAA possuem alta 

distorção geométrica o que, em muitas aplicações, é um empecilho para a geração de 

produtos que exigem localização em coordenadas geográficas (latitude e longitude) precisas 

e confiáveis; como dito anteriormente, no nadir, a resolução espacial da imagem NOAA é de 

1.1 Km, e nas bordas a resolução espacial pode chegar a 9.6 Km. O INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais) vem utilizando as imagens NOAA desde a década de 1980, (BRAGA, 2004). 

Um dos principais usuários dos produtos gerados a partir dessas imagens é o Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, via projeto 

PROARCO (KRUG, 1999). 

3.2 SENSORIAMENTO REMOTO E O SENSOR MULTIESPECTRAL 

Os satélites são, em geral, desenvolvidos segundo seu propósito, que pode incluir um ou mais 

objetivos da missão. De acordo com a missão, todo o subsistema do satélite é adaptado para 

que essa missão obtenha os dados necessários para os pesquisadores. Dentre os subsistemas 

dos satélites que são elaborados especificamente de acordo com a missão, estão os sistemas 

sensores, que são projetados de modo a incluírem as bandas necessárias para a faixa espectral 

que o sensor irá operar. A definição desta faixa é de suma importância, pois, como será visto 

mais adiante, é ela que determina quais elementos ou objetivos poderão ser analisados 

durante a missão. 

Podem-se denominar sensores como instrumentos que compõem o sistema de captação de 

dados e imagens, (ESPINOZA, 2013). Ainda de acordo com (ESPINOZA, 2013), um sistema de 

telemetria consiste no sistema de transmissão de dados e imagens dos satélites para estações 

terrestres e sistemas de processamento consistem dos equipamentos computacionais e 

softwares destinados ao armazenamento e processamento dos dados do sensoriamento 

remoto, (ESPINOZA, 2013). De acordo com (FLORENZANO, 2008) os sensores remotos que 

fazem parte da carga útil do satélite são equipamentos que registram a energia refletida ou a 

energia emitida pelos objetos da superfície terrestre. Ainda de acordo com (FLORENZANO, 

2008), essa energia é transformada em sinais elétricos, que são transmitidos para as estações 

de recepção que integram o segmento solo, na Terra. Os sinais, por sua vez, são processados 

e transformados em imagens, (FLORENZANO, 2008). Para captar os dados da superfície 

terrestre, os sensores a bordo dos satélites ficam apontados sempre para a Terra, 

(FLORENZANO, 2008). 

Os dados dos sensores são geralmente vistos como sendo abstratos e de difícil interpretação, 

com resolução não usual devido ao uso de regiões do espectro que estão fora do espectro do 

visível, (ANTUNES, 2013). Como resultado disso, o uso efetivo de dados de sensores requer 

uma análise e interpretação para que possam ser convertidos em informações para serem 

utilizadas na resolução de problemas, como identificação de queimadas e depósitos de 

minerais. Estas interpretações criam informações extraídas que consistem da transformação 
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dos dados do sensor para a formação de conhecimentos específicos sobre um determinado 

problema (CAMPBELL, 2011). 

Entre os satélites destinados ao sensoriamento remoto pode-se citar: LANDSAT, SPOT, CBERS, 

IKONOS, QUICKBIRD e NOAA. De acordo com (FIGUEIREDO, 2005), os satélites das cinco 

primeiras séries ou gerações são destinados apenas ao monitoramento e levantamento dos 

recursos naturais terrestres, enquanto que os satélites NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) fazem parte dos satélites meteorológicos, destinados 

principalmente aos estudos climáticos e atmosféricos.  

Uma classificação entre os satélites de sensoriamento remoto pode ser vista na Figura 1, 

extraída de (SKIDMORE, 2003).  

 

Figura 1 - Classificação dos satélites de sensoriamento remoto. 

 

Fonte: Skidmore (2003) 

 

Uma imagem multi-espectral é um conjunto de várias imagens monocromáticas de uma 

mesma cena, cada uma delas tiradas com receptores adicionais sensíveis a outras frequências 

da luz visível, ou além das frequências da luz visível, tal como a região de infravermelho, 

(NUNES; CONCI, 2001). Uma imagem multi-espectral ou de bandas múltiplas pode ser 

representada conforme eq.(2), (SKIDMORE, 2003). 

 

𝐶(𝑥, 𝑦) = (𝑢1(𝑥, 𝑦), 𝑢2(𝑥, 𝑦),… , 𝑢𝑛(𝑥, 𝑦))
𝑇 = (𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛)

𝑇     (2) 
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No qual n=3 pode ser, por exemplo, uma imagem colorida de três canais no espaço RGB. 

Enquanto uma imagem monocromática com n=1 possui apenas uma banda, a qual é 

representada por valores de escala de cinza, uma imagem multiespectral consiste de pelo 

menos três bandas (KOSCHAN; ABIDI, 2008). 

A seguir são apresentados os conceitos básicos em sensoriamento remoto de modo a 

demonstrar os princípios físicos que regem o processo de análise e identificação de alvos, 

como é realizado no presente momento. 

3.2.1 Princípios Físicos do sensoriamento remoto 

As primeiras experiências de Newton (1672) constataram que, ao atravessar um prisma, um 

raio luminoso (luz branca), desdobrava-se num feixe de diversas cores ou espectro de cores, 

(FIGUEIREDO, 2005).  

Ainda de acordo com (FIGUEIREDO, 2005), foi durante essas experiências que Newton 

demonstrou que o índice de refração dos materiais depende do comprimento de onda da luz 

visível. O mesmo vale para a radiação do Infravermelho, uma vez que essa também pode ser 

descrita por meia da ótica geométrica, como apresentado em (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010). 

Se a radiação for incidente em um prisma, os ângulos da luz refratada pelo prisma serão 

determinados pela Lei da Refração, (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010).  

De acordo com (FIGUEIREDO, 2005), a partir dos estudos para entender como a luz era 

formada, foi verificada que a luz branca (luz visível) era uma composição de diferentes tipos 

de luz que se decompõem em diferentes cores. A cada cor podia-se corresponder uma 

temperatura diferente, e ainda, que a luz vermelha incidindo sobre um corpo, aquecia-o mais 

do que a luz violeta, (FIGUEIREDO, 2005). A onda de luz é uma onda eletromagnética e a luz 

visível é apenas uma das muitas diferentes ondas eletromagnéticas, (FIGUEIREDO, 2005). 

Em resumo, ondas são distúrbios periódicos que mantém seu formato enquanto dispersa no 

espaço em função do tempo, (LAZZARINI, 2014). A periodicidade espacial é denominada 

comprimento de onda λ, dado, geralmente em micrometro, (BONJORNO; CLINTON, 1999). A 

periodicidade transiente é denominada de oscilação periódica, T (em segundos), e seu 

recíproco é a frequência v, (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010). Ainda de acordo com (VOLLMER; 
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MÖLLMANN, 2010) ambos estão conectados pela velocidade de propagação da onda dada 

pela eq.(3). 

 

                                 𝑐 = 𝑣. 𝜆                         (3)                               

 

A radiação eletromagnética pode ser definida como sendo uma propagação de energia, por 

meio de variação temporal dos campos elétrico e magnético, da onda portadora, 

(FIGUEIREDO, 2005). 

A energia eletromagnética é radiada por qualquer corpo que tenha temperatura maior que      

-273°C (ou 0°K), o zero absoluto e tal corpo irradia energia em todas as frequências, 

(KONECNY, 2003). 

A faixa completa de comprimentos de onda e de frequência da REM (Radiação 

Eletromagnética) é chamada de espectro eletromagnético, (FLORENZANO, 2002). Esse 

espectro varia desde as radiações gama com comprimentos de onda da ordem de 10-6μm, até 

as ondas de rádio da ordem de dezenas de quilômetros, (FIGUEIREDO, 2005). O espectro 

eletromagnético permite separar a energia refletida dos objetos nas imagens, identificando-

as, (KONECNY, 2003). 

A energia eletromagnética é gerada por diversos mecanismos, incluindo as mudanças nos 

níveis de energia dos elétrons, aceleração de partículas eletricamente carregadas, decaimento 

radioativo de substâncias e movimento térmico de átomos e moléculas, (LIU, 2006). A 

radiação eletromagnética consiste de um campo elétrico (E) que varia em magnitude, em uma 

direção perpendicular à direção de propagação, e um campo magnético (M) com orientação 

de um ângulo reto ao campo elétrico, como mostra a Figura 2, (CAMPBELL, 2011). Ambos os 

campos se propagam à velocidade da luz, (INTERMAP, 2013). 

 

Figura 2 - Relação entre o campo elétrico e o campo magnético. 

 

Fonte: Intermap (2013) 
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De acordo com (VENTURIERI, 2007), todo sensor possui uma abertura pela qual a REM 

refletida, ou emitida, pelos objetos passa em direção ao chamado detector ou sensor, que é 

o elemento que realmente detecta a REM. Essa abertura possui dimensões variáveis e 

dependentes das características tecnológicas do instrumento ou da própria natureza das 

operações de coleta de dados, (INPE, 2012).  

A radiância é, portanto, a intensidade do fluxo radiante por unidade de ângulo sólido e seu 

conceito pode ser comparado ao conceito de brilho, ou seja, um objeto é considerado mais 

brilhante quanto maior for sua radiância medida, (VENTURIERI, 2007). 

Em resumo, as características da energia eletromagnética no espectro eletromagnético 

podem ser apresentadas como (KONECNY, 2003), na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características da Energia Eletromagnética. 

 Nome Símbolo Relação Dimensão  

Irradiador 

Energia radiante Q - Joule 𝐽 = 𝑊. 𝑠 

Fluxo irradiante Φ 
𝜑 =

𝑄

𝑡
 

Watt 𝑊 = 𝐽 𝑠⁄  

Intensidade 

Radiante 

I 
𝐼 =

𝑄

𝑡. 𝜔1
 

- 𝑊 𝑠𝑟⁄  

Radiância L 
𝐿 =

𝑄

𝑡. 𝐴1𝜔1
 

- 𝑊 𝑠𝑟.𝑚2⁄  

Objeto Emitido 
Radiância 

emitida 

E 
𝐸 =

𝜑

𝐴1
 

- 𝑊 𝑚2⁄  

Sinal Recebido 

Irradiância E’ 
𝐸′ =

𝜑

𝐴2
 

- 𝑊 𝑚2⁄  

Exposição H 𝐻 = 𝐸′. 𝑡 - 𝑊 𝑚2⁄  

Notas:  

𝜔1 = ângulo da radiação em sterad (sr),  

𝐴1 = superfície radiante em m2,  

𝐴2 = superfície irradiante em m2. 

 

De acordo com (KONECNY, 2003), a radiação é recebida pelos sensores e plataformas no 

formato analógico ou digital e se refere ao processamento de imagens e reconhecimento de 

padrões, como apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Princípios do sensoriamento remoto. 

 

Fonte: Konecny (2003) 

 

Ainda de acordo com (KONECNY, 2003), o fluxo de densidade radiante que chega ao sensor é 

composto pelos termos: fluxo radiante da radiação solar, Eλ, o qual é subtraído pela altitude 

solar (90° - ∊1) e o coeficiente de transmissão da atmosfera τλ∊1 do raio incidente para resultar 

no fluxo radiante do objeto E∊1, dado pela eq.(4) extraída de (KONECNY, 2003). 

 

𝐸∊1 = 𝑐𝑜𝑠 ∊1 ∫ 𝐸𝜆
𝜆2

𝜆1
. 𝜏𝜆∊1 . 𝑑𝜆    (4) 

 

De acordo com (KONECNY, 2003), a reflexão no objeto é dependente da função radiométrica. 

No caso do objeto ser um refletor Lambert, que reflete toda a energia incidente na meia esfera 

com igual intensidade, f(∊1, ∊2, ∊3) se torna igual a 1, (KONECNY, 2003). O fluxo radiante que 

chega ao sensor então se torna como apresentado na eq.(5), (KONECNY, 2003): 

 

𝐸∊2 =
(𝑐𝑜𝑠∊11)

𝜋
∫ 𝐸𝜆
𝜆2

𝜆1
. 𝜏𝜆∊1 . 𝜏𝜆∊2 . 𝜌𝜆. 𝑑𝜆    (5) 

 

Sendo 𝜏𝜆∊2o coeficiente de transmissão da atmosfera entre o sensor e o objeto, e o coeficiente 

de reflexão 𝜌𝜆o mesmo em todas as direções da reflexão, (KONECNY, 2003). 

O fluxo radiante que chega ao sensor, em relação à sua intensidade, continua aumentando, 

entretanto, devido à difusão da luz na atmosfera, dada por 𝜌∊1𝜆, (KONECNY, 2003). 
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Portanto, o fluxo radial incidente, E, no sensor se torna conforme eq.(6), (KONECNY, 2003). 

 

𝐸 =
1

𝜋
∫ 𝐸𝜆(𝜏𝜆∊1 . 𝜏𝜆∊2 . 𝜌𝜆. 𝑐𝑜𝑠 ∊1+ 𝜌∊1𝜆)𝑑𝜆
𝜆1

𝜆2
   (6) 

 

No qual 𝐸𝜆 pode ser derivado dos parâmetros solares, (KONECNY, 2003). Ainda de acordo com 

(KONECNY, 2003) os coeficientes de transmissão da atmosfera podem ser determinados por 

meio de medidas radiométricas da iluminação solar com radiômetros direcionados para o Sol 

e da iluminação total da meia esfera, medida por meio de uma esfera Ulbricht colocada de 

frente para o radiômetro. (KONECNY, 2003) continua ao afirmar que uma esfera de integração 

(também conhecido como uma esfera de Ulbricht) é um componente óptico constituído por 

uma cavidade esférica com o seu interior oco coberto com um revestimento refletor branco 

difuso, com pequenos orifícios de aberturas de entrada e de saída, (KONECNY, 2003). Sua 

propriedade relevante é a dispersão uniforme ou efeito difusor, (PALMER; GRANT, 2010). Com 

∊1 conhecido e 𝜌∊1𝜆 estimado pela luz difusa, o sensoriamento remoto pode ser entendido 

como um procedimento de cálculo da radiometria absoluta, (KONECNY, 2003). 

Entretanto, o sensoriamento remoto geralmente se restringe a uma comparação de fluxos 

radiantes direcionadamente separáveis ou de radiância de objetos adjacentes A e B como, 

(KONECNY, 2003), de acordo com a eq.(7), retirado de (KONECNY, 2003). 

 

𝐸𝐴

𝐸𝐵
=

𝐿𝐴

𝐿𝐵
=

𝜌𝐴

𝜌𝐵
     (7) 

 

Sendo 𝐸𝜆, 𝜏𝜆∊1, 𝑐𝑜𝑠 ∊1 e 𝜌∊1𝜆 praticamente iguais neste caso, (KONECNY, 2003). 

A comparação destes fluxos em classes separáveis no sensoriamento remoto usualmente 

envolve a análise do comportamento espectral dos elementos que os compõem, 

denominados alvos. 

3.2.1.1  Comportamento espectral de alvos 

De acordo com (NAVULUR, 2006) as técnicas de análise de imagens multiespectrais foram 

desenvolvidas para explorar a resposta espectral de diversas características em diferentes 

bandas do espectro. As características diferentes tendem a apresentar diferentes respostas 

nas diversas bandas, como mostra a Figura 4, (NAVULUR, 2006). 
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Figura 4 - Assinaturas Espectrais de diversos elementos. 

 

Fonte: (http://geog.hkbu.edu.hk/virtuallabs/rs) 

  

O comportamento espectral, (também chamado de assinatura espectral), dos alvos é 

relacionado ao processo de interação entre os objetos e feições terrestres com a REM 

(Radiação Eletromagnética) incidente, (FIGUEIREDO, 2005). Comparando os padrões de 

resposta das diferentes características do alvo, pode-se distingui-lo entre elas, (FIGUEIREDO, 

2005). 

O infravermelho é a porção do espectro eletromagnético limitada pelo visível no lado de 

menor comprimento de onda e pelas micro-ondas no lado de maior comprimento de onda. 

De acordo com (BOSCHETTI, 2008), a faixa de 0,7 ou 0,75 µm até 2,5 ou 3 µm é chamada de 

infravermelho próximo (NIR – “Near Infrared”). Ainda de acordo com (BOSCHETTI, 2008), a 

janela de 8 a 14 µm, também costuma ser designada por infravermelho termal, por 

compreender a região onde se encontra o pico de emissão de qualquer corpo na faixa de 

temperatura de –50ºC à 50ºC. É também comum na literatura a notação: SIR (Short 

Wavelength Infrared), MIR (Middle Wavelength Infrared) e LIR (Long Wavelength Infrared) ou 

FIR (Far Wavelength Infrared) para as faixas acima, (HUDSON, 1969), como mostra a Figura 5, 

(BOSCHETTI, 2008). 
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Figura 5 - Divisão das Faixas do Infravermelho. 

 

Fonte: Boschetti (2008) 

 

Na faixa do espectro do infravermelho a absorção é possível apenas nas janelas atmosféricas, 

que são áreas do espectro que não são muito influenciadas pela absorção atmosférica, 

(KONECNY, 2003; INTERMAP, 2013). Isto ocorre porque na região do espectro relacionada ao 

infravermelho a absorção ocorre devido aos gases contidos na atmosfera, por isso, a 

transmissão só é possível nas regiões onde ocorrem as janelas atmosféricas, (KONECNY, 2003). 

A atmosfera por si mesma pode emitir radiação devido a sua temperatura e objetos quentes 

na superfície terrestre podem levar a reflexões adicionais de radiação no infravermelho, 

(VOLLMER; MÖLLMANN, 2010). 

Se a luz de uma lâmpada ultravioleta, por exemplo, atravessa uma molécula orgânica como o 

benzeno, uma parte dessa luz é absorvida, (PERON, 2015). Ainda de acordo com (PERON, 

2015) em particular, alguns comprimentos de onda são absorvidos e outros não são afetados. 

O espectro de absorção mostra as bandas de absorção em vários comprimentos de onda, 

(FIGUEIREDO, 2005). 

Ainda de acordo com (FIGUEIREDO, 2005), a radiação solar incidente na superfície terrestre 

interage de modo diferente com cada tipo de alvo.  

O termo assinatura espectral tem sido utilizado para se referir à resposta espectral de um alvo, 

quando se observa uma faixa de comprimentos de onda (PARKER; WOLFF, 1965). De acordo 

com (CAMPBELL, 2011), essa afirmativa expressa o conceito fundamental de assinatura 
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espectral, a noção de que o alvo dispõe de uma única resposta espectral que permite que esse 

seja claramente identificado pela informação espectral, sozinha, (CAMPBELL, 2011). Porém, é 

importante ressaltar que a assinatura ou característica espectral de um alvo pode mudar ao 

longo do tempo (INTERMAP, 2013), e posteriores análises devem ser realizadas de modo a 

definir continuamente qual assinatura é a melhor para caracterizar determinado alvo, 

(INTERMAP, 2013). 

De acordo com (VENTURIERI, 2007), embora a teoria ondulatória seja bastante adequada para 

comprimentos de onda longos e para exprimir os processos de propagação da REM, quando 

se trata dos processos de absorção e emissão de energia radiante e comprimentos de onda 

curtos, costuma-se usar a teoria corpuscular.  

Ainda de acordo com (VENTURIERI, 2007), a partir desses conceitos, pode-se compreender 

que o elemento fundamental para o sensoriamento remoto é a REM, que no vácuo propaga-

se à velocidade da luz, e sua interação com o meio físico que pode ser explicada por meio de 

dois modelos: o modelo corpuscular (ou quântico) e o ondulatório, (VENTURIERI, 2007). 

De acordo com (FIGUEIREDO, 2005), outros fatores que também influenciam no processo de 

interação dos alvos são: textura, densidade e posição relativa das feições em relação ao ângulo 

de incidência solar e à geometria de imageamento. Em decorrência desta interação, a radiação 

que deixa os alvos, leva para os satélites a assinatura espectral dos mesmos, (FIGUEIREDO, 

2005).  

De acordo com (SKIDMORE, 2003), os padrões da refletância espectral, ou assinatura 

espectral, estão associados com os diferentes tipos de vegetação. No processo de classificação 

da imagem cada pixel na imagem é assinado para um tipo diferente de vegetação resultando 

em um mapa (SKIDMORE, 2003). 

A Figura 6 mostra um exemplo de diferentes elementos sendo classificados de acordo com 

seus comportamentos espectrais, (KONECNY, 2003). 
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Figura 6 - Espaço de características bidimensional com agrupamento. 

 

Fonte: Konecny (2003) 

 

Nesse sentido, sistemas de computação especializados são usados para atividades interativas 

de análise e manipulação das imagens, (SILVA et al., 2011). Ainda de acordo com (SILVA et al., 

2011), o resultado desse processo é a produção de outras imagens, que já contém 

informações específicas, extraídas e realçadas a partir das imagens brutas (CRÓSTA, 1999). 

Para isso, faz-se necessário investigar quais fatores influenciam no processo de detecção de 

queimadas e qual a carga útil, que inclui os sensores, mais apropriada para esse tipo de 

pesquisa. 

Para a identificação de queimadas, o satélite deve possuir uma carga útil específica, que 

abrange uma faixa espectral capaz de identificar os focos de incêndio.  

(PEREIRA, 1987) mostrou que existem três fontes de radiação envolvidas na detecção de 

incêndios:  

 

a) A emissão pelo incêndio em si, ou seja, pelas substâncias em combustão;  

b) A emissão e reflexão da área em que ocorre o incêndio, incluindo-se os resíduos de 

combustão;  

c) A emissão e reflexão provenientes de outras fontes, como o solo exposto, interferindo 

nesse processo, sendo que a ocorrência de queimada pode ocasionar uma elevação da 
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refletância em áreas de floresta, devido à exposição do solo, o qual reflete mais do que 

a vegetação verde.  

 

Por outro lado, de acordo com (FRANÇA; FERREIRA, 2004), em áreas de savanas – que 

possuem estrato herbáceo geralmente seco, apresentando alta refletância no visível – as 

queimadas tendem a escurecer as áreas atingidas. Porém, ainda de acordo com (FRANÇA; 

FERREIRA, 2004) a utilização dessa faixa espectral não é recomendada para a identificação de 

queimadas, devido à possibilidade de se confundir outros alvos, como corpos d’água, sombras 

de nuvens e determinados tipos de solo, com as marcas deixadas pela queimada (FRANÇA, 

2004). 

De acordo com (FARIA; CENTENO, 2004), o processo de classificação pode ocorrer por pixel 

ou por regiões. Na classificação por pixel, o algoritmo classificador utiliza a informação 

espectral de cada pixel isolado para achar regiões homogêneas (INSTITUTO NACIONAL DE 

PESQUISAS ESPACIAIS, 2002). Por outro lado, de acordo com (MOREIRA, 2007), os 

classificadores por regiões utilizam a informação espectral de cada pixel da imagem e a 

informação espacial que envolve a relação entre o pixel e seus vizinhos, procurando 

reconhecer áreas homogêneas nos dados orbitais, baseado nas propriedades espectrais e 

espaciais dessas áreas nas imagens (MOREIRA, 2007). 

Sistemas de sensoriamento remoto medem a energia emanada (refletida) da superfície 

terrestre em qualquer faixa de comprimento de onda, (STEFFEN, 2015). O fator de 

significância das diferentes faixas é determinado pelo mecanismo de interação entre a 

radiação eletromagnética e o material sendo avaliado. De acordo com (RICHARDS; JIA, 2006), 

na faixa do visível e infravermelho a energia medida pelo sensor depende das propriedades, 

como pigmentação, mistura e estrutura molecular da vegetação. Na faixa do infravermelho é 

a quantidade de calor e outras propriedades termais que são medidas, (RICHARDS; JIA, 2006). 

3.2.1.2 Sistemas Sensores 

De acordo com (VENTURIERI, 2007), a metodologia para geração de informações na área de 

sensoriamento remoto no nível orbital, pode ser dividida em duas fases: a primeira fase sendo 

de aquisição dos dados, ou seja, relacionada com os processos de detecção e registro dos 

dados; e a segunda fase de análise desses dados recebidos, que compreende o tratamento e 

a interpretação dos dados obtidos. 
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De acordo com (MOREIRA, 2007), para se caracterizar um sistema sensor é importante 

lembrar algumas considerações sobre a radiação solar, quando ocorrem as radiações no 

núcleo do Sol, transformando hidrogênio em hélio, há liberação de energia. Ainda de acordo 

com (MOREIRA, 2007), essa energia (radiação solar ou eletromagnética) é então liberada para 

o cosmo e, consequentemente, irradiada em todas as direções do espaço e, parte dessa 

radiação é então interceptada pela Terra, reagindo com os alvos de sua superfície e da 

atmosfera. A Figura 7 mostra o fluxo dos sinais e dos dados digitalizados entre a plataforma 

do satélite e o solo, (RICHARDS; JIA, 2006). 

 

Figura 7 - Fluxo dos dados e dos sinais em um sistema de sensoriamento remoto. 

 

Fonte: Richards e Jia (2006) 

 

De acordo com (KONECNY, 2003), em geral, os dados dos sensores estão dispostos em 

diversas matrizes lineares. Ainda de acordo com (KONECNY, 2003), a leitura para a área de 

armazenamento ocorre linha a linha, paralelamente. Enquanto o sinal é digitalmente 

convertido uma nova imagem pode ser adquirida, (KONECNY, 2003). 



44 
 

Os sensores têm então por finalidade capturar a REM proveniente da superfície terrestre, e 

transformar a energia conduzida pela onda, em pulso eletrônico ou valor digital proporcional 

à intensidade dessa energia, (MOREIRA, 2007). 

A energia eletromagnética detectada pelos sensores é gravada eletronicamente como um 

vetor de números no formato digital, (INTERMAP, 2013). 

De acordo com (FIGUEIREDO, 2007), existem dois arquivos para cada dado de sensoriamento 

remoto, um deles, de pequena dimensão, destina-se às informações de cabeçalho da imagem 

(identificação do satélite, do sensor, data e hora, tamanho do pixel, etc.), e outro contém os 

valores numéricos correspondentes aos pixels da imagem. Ainda de acordo com (FIGUEIREDO, 

2007), cada registro deste arquivo corresponde a uma linha da superfície terrestre. O valor 

armazenado em cada campo é proporcional à intensidade da REM, proveniente da parcela da 

superfície terrestre, (MOREIRA, 2007). Todos esses dados, incluindo os dados de cabeçalho e 

da imagem propriamente, podem estar dispostos de diversas maneiras e, para que haja uma 

padronização no formato, diversos padrões foram propostos. Um dos sistemas utilizados pelo 

sensor AVHRR, a bordo do satélite NOAA é o HRPT (High Resolution Picture Transmission) e 

ele será detalhada mais adiante. 

O que se procura é analisar os valores desses dados para transformar esta informação em um 

conhecimento que possa ser aplicado na área de reconhecimento de padrões para o fim de se 

estudar alguma propriedade ou evento específico da superfície terrestre. Para isso, inicia-se o 

estudo do comportamento espectral dos alvos, apresentado anteriormente. 

De acordo com (KONECNY, 2003), os sensores, ao varrerem a Terra, utilizam dois métodos: 

varredura por espelho (incidência da REM sobre um espelho) ou imageamento por matriz de 

detectores (por todo o ângulo de visão). Em mais detalhes, ainda de acordo com (KONECNY, 

2003), um sensor óptico-mecânico contém um sensor único que permite a gravação da 

irradiância de um pixel do solo. Um espelho rotativo cria a imagem da superfície de modo que 

toda uma linha de pixels do solo seja gravada em sequência (KONECNY, 2003), como 

apresentado na Figura 8, retirada de (KONECNY, 2003). 
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Figura 8 - Operação de um Scanner óptico-mecânico 

 

Fonte: Konecny (2003) 

 

No tratamento das informações captadas pelos sensores, em ambos os processos, a REM é 

decomposta em faixas denominadas bandas espectrais e as linhas são fracionadas em pixels 

(FIGUEIREDO, 2007).  

Para uma altitude h, um campo de visão do pixel escaneado, ω, comprimento angular do 

escaneamento, Ω, e ângulo do escaneamento vertical, α, o tamanho do pixel no solo, a, na 

direção do escaneamento é dado na eq.(8), de (KONECNY, 2003). 

 

                         𝑎 =
𝜔.ℎ

𝑐𝑜𝑠2𝛼
              (8) 

 

 Para um pixel no solo de tamanho b, na linha que está sendo imageada é, portanto, definido 

em eq.(9), de (KONECNY, 2003), da mesma forma que em eq.(8). 

 

                          𝑏 =
𝜔.ℎ

𝑐𝑜𝑠2𝛼
                              (9) 

 

O caminho do escaneamento s é dado por eq.(10), de (KONECNY, 2003). 
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                              𝑠 = 2ℎ. 𝑡𝑔 (
Ω

2
)                                        (10) 

 

E a frequência de escaneamento v é uma função da velocidade da plataforma vg, dada por 

eq.(11), de (KONECNY, 2003). 

 

                          𝑣 =
𝑣𝑔

𝜔.ℎ
                                              (11) 

 

Ainda de acordo com (KONECNY, 2003; FIGUEIREDO, 2007), a REM refletida da superfície dos 

objetos ou alvos incide sobre um espelho móvel de face plana, com um ângulo de 45º sobre 

um eixo mecânico que imprime um movimento oscilatório ao espelho, de tal forma que a 

superfície do terreno é varrida em linhas perpendiculares à direção de deslocamento do 

satélite, permitindo o imageamento sequencial de linhas da superfície do terreno, 

(FIGUEIREDO, 2007). A REM refletida no espelho é direcionada para o interior do sensor onde 

é processada para dar origem às imagens. Este esquema está representado na Figura 9, 

extraída de (KONECNY, 2003). Os sensores TM (Thematic Mapper), do satélite Landsat, e 

AVHRR do satélite NOAA utilizam esse processo, (FIGUEIREDO, 2007). 

 

Figura 9 - Esquema de processamento da REM refletida no Sensor 

 

Fonte: Konecny (2003) 
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De acordo com (ESPINOZA, 2013), no imageamento por matriz de detectores, ao invés do 

espelho, uma matriz de detectores cobre toda a largura da faixa de imageamento. Ainda de 

acordo com (ESPINOZA, 2013), os detectores são dispostos em linhas que formam a matriz. O 

elemento irradiado do sistema digital de imageamento é um fóton-diodo. Este dispositivo de 

carga acoplada (CCD do inglês Charge-Coupled Device) consiste de um eletrodo metálico em 

um semicondutor de silicone separado por um isolante de óxido, (ESPINOZA, 2013). 

De acordo com (KONECNY, 2003), um fóton é atraído pela voltagem positiva do eletrodo. Uma 

carga é então criada no semicondutor, agindo como um capacitor. A carga é proporcional ao 

número de fótons que estão chegando ao eletrodo, (KONECNY, 2003). O sensor CCD utiliza 

esse processo. 

Em ambos os processos a REM é decomposta em faixas denominadas bandas espectrais e as 

linhas são fracionadas em pequenas parcelas quadradas da superfície terrestre, denominadas 

pixels, (FIGUEIREDO, 2007), que se apresentam radiometricamente quantizados em níveis 

discretos de brilho, (FIGUEIREDO, 2007). Assim, esse arranjo dos dados digitais gera uma 

matriz, onde as linhas e colunas definem as coordenadas do pixel, e o nível de cinza ou brilho 

indica a radiância presente neste pixel, (VENTURIERI, 2007). 

De acordo com (RICHARDS; JIA, 2006), no formato de imagens Raster (ou bitmap) os registros 

lógicos para os dados são valores de pixels (independente de se o dado é um ponto, uma linha 

ou uma área) e o relacionamento entre os pixels vizinhos são facilmente estabelecidos por 

meio do endereçamento deles. Isto é importante para operações que envolvem grupos de 

pixels vizinhos, (RICHARDS; JIA, 2006). 

O radiômetro é composto por um sistema ótico, um sistema de imageamento, um sistema 

eletrônico e um sistema de calibração, (MAINI; AGRAWAL, 2011). Ainda de acordo com 

(MAINI; AGRAWAL, 2011), o sistema ótico consiste de um conjunto de lentes e é utilizado para 

visualizar a radiação a partir de um pequeno campo e transmitir essa radiação para os 

detectores. O sistema de imageamento utiliza a energia ótica solar refletida dos objetos para 

criar sua própria imagem, (STELLINGWERF; HUSSIN, 1997). Ainda de acordo com 

(STELLINGWERF; HUSSIN, 1997), a energia emitida ou refletida é detectada e os sensores 

eletrônicos geram um sinal elétrico que corresponde as variações dessa energia. A radiação 

que chega aos sensores é separada em um número de feixes óticos que possuem diferentes 

comprimentos de onda por meio de filtros óticos, (MAINI; AGRAWAL, 2011). Assim, cada feixe 

é direcionado à um detector separado do conjunto de matriz de detectores, (MAINI; 
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AGRAWAL, 2011). Ainda de acordo com (MAINI; AGRAWAL, 2011), o sistema eletrônico é 

composto de uma matriz de diferentes detectores e de uma unidade de processamento de 

sinais. A matriz de detectores, localizada no plano focal do sistema ótico, é utilizada para 

detectar a radiação que chega aos detectores e convertê-la em uma voltagem elétrica, (MAINI; 

AGRAWAL, 2011). Ainda de acordo com (MAINI; AGRAWAL, 2011), essa voltagem elétrica 

alimenta a unidade de processamento de sinais, na qual esse será amplificado, filtrado, etc. e 

então convertido para algum formato digital para ser transmitido ao solo.  

A saída dos sensores eletrônicos em solo são então, para os usuários, conjuntos de valores 

numéricos digitalizados. Cada valor digital é gravado como uma série de valores binários, 

conhecida por bits, (CAMPBELL, 2011). Desta maneira, os valores digitais discretizados para 

cada pixel são gravados em um formato compatível para armazenamento em disco ou para 

análise, (SPRING, 2006). Esses valores são conhecidos por números digitais (do inglês, Digital 

Number - DNs) ou valores de brilho (do inglês, brightness values ou BVs) ou ainda contadores 

digitais (do inglês, Digital Counts), para dar a clareza de que estes valores não gravam o 

verdadeiro valor do brilho ou radiância da cena, mas são apenas valores escalonados que 

representam o brilho relativo de cada cena, (CAMPBELL, 2011). Os valores dos pixels de DNs 

são afetados pela resposta espectral do objeto, pela resolução espacial da superfície terrestre, 

pelo tamanho dos objetos na cena, pelos vizinhos dos objetos e outros fatores, (ANTUNES, 

2013). 

Os valores da escala invertida dos pixels de DNs são uma função não linear da temperatura 

(para os canais termais) ou percentual de albedo (para os canais do visível), (SETZER et al., 

2013; DOWTY, 1996; CRACKNEL, 1997). As temperaturas das imagens termais do 

infravermelho começam em -50ºC, correspondente ao DN igual a 0, e aumentam em 0.1 graus 

Celsius por DN. Portanto, para qualquer valor de DN, a temperatura em graus Celsius 

correspondente é dada pela eq.(12), para o sensor AVHRR do NOAA. 

 

𝑇𝐸𝑀𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴(°𝐶) = (𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇 ∗ 0.1) − 50.0    (12) 

 

De acordo com (NAVULUR, 2006), adicionalmente, deve-se levar em consideração que as 

diferentes bandas espectrais de um sensor realizam a captura dos dados em diferentes 

tempos de exposição, o que acarreta em uma necessária correção radiométrica dos dados 

para análise da imagem. Isso é muito importante quando no desenvolvimento de algoritmos 
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que necessitam de consistência nas cenas coletadas sobre condições atmosféricas diferentes 

e sobre localizações geográficas diferentes, (NAVULUR, 2006). 

A conversão dos valores adquiridos pelos sensores em números digitais é necessária uma vez 

que as ondas eletromagnéticas que chegam ao sensor são fluxos contínuos de radiação 

(WALSH, 2003) e precisam ser armazenadas de maneira que possam ser analisadas 

posteriormente. O número de valores de brilho em uma imagem digital é determinado pelo 

número de bits disponível, (CAMPBELL, 2011). Um exemplo da conversão é apresentado na 

Figura 10, extraída de (FIGUEIREDO, 2005). 

 

Figura 10 - Representação das imagens em pixels 

 

Fonte: Figueiredo, 2005 

 

Em geral uma imagem do visível é um registro da energia solar refletida pelos objetos ou 

feições da superfície física da Terra e captada pelo sensor a bordo de um satélite, (ANTUNES, 

2013). Os termos de luminância, iluminância e brilho são muitas vezes confundidos no 

processamento de imagem a cores. 

Para esclarer a terminologia adotada, sao apresentadas tres definições retiradas de Adelson, 

(ADELSON; PENTLAND, 1996). 

 

1. Luminância (usualmente referenciado por “L” nas fórmulas) é a quantidade de luz 

visível que vem para o olho a partir de uma superfície. Em outras palavras, é a 

quantidade de luz visível deixando um ponto numa superfície numa dada direção 

devido à reflexão, de transmissão, e/ou de emissão. A unidade padrão de luminância 
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é candela por metro quadrado (cd / m2), que também é chamado de nit nos Estados 

Unidos, a partir do termo “nitere” que significa "brilhar" em Latim (1 nit = 1 cd / m2). 

2. Iluminância (geralmente referenciado por “E” nas fórmulas) é a quantidade de luz 

incidente sobre uma superfície. Ou seja, é a quantidade total de luz visível iluminante 

(incidente em cima) de um ponto na superfície de todas as direcções sobre a superfície. 

Portanto iluminância é equivalente a irradiância ponderada com a curva de resposta 

do olho humano. A unidade padrão para iluminância é lux (lx), que é lumens por metro 

quadrado (lm / m2). 

3. A reflectância é a proporção da luz incidente que é reflectida a partir de uma superfície. 

A reflectância, também chamada albedo, varia de 0 a 1, ou de modo equivalente, a 

partir de 0% a 100%, em que 0% representa preto total e 100% representa o branco 

total. Na prática, a tinta preta típica é de cerca de 5% do preto total e a tinta branca 

típica equivale a cerca de 85% de branco (por uma questão de simplificação, 

consideram-se apenas superfícies foscas ideais). 

 

Luminância, iluminância e reflectância são grandezas físicas que podem ser medidas por 

dispositivos físicos, (ADELSON; PENTLAND, 1996). Há também duas variáveis subjetivas que 

devem ser discutidas, (KOSCHAN; ABIDI, 2008):  

 

1. Iluminância é a reflectância percebida de uma superfície. Ela representa a tentativa do 

sistema visual de extrair a refletância com base na luminância da cena. 

2. O brilho é a intensidade percebida de luz que vem da própria imagem, ao invés de 

qualquer propriedade da cena retratada. O brilho é por vezes definido como 

luminância percebida. 

 

De acordo com (ANTUNES, 2013), um dado orbital geralmente é descrito por sua resolução, 

ou seja, características da imagem de acordo com a radiometria, tamanho do pixel e faixas 

espectrais. As resoluções podem ser, (ANTUNES, 2013): 

 

 Espacial 

 Espectral 

 Radiométrica 
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 Temporal 

 

Os detalhes discerníveis em uma imagem dependem da resolução espacial do sensor e se 

refere ao tamanho do menor detalhe possível que pode ser detectado na imagem, quanto 

mais detalhes puderem ser identificados, melhor é a resolução espacial, (BATISTA; DIAS, 

2005). Isso depende do ângulo sólido do sensor e da altura da plataforma, (ANTUNES, 2013). 

A resolução espectral denota a habilidade do sensor de definir os intervalos de comprimento 

de onda específicos, ou seja, quanto maior resolução espectral, mais regiões do espectro 

eletromagnético podem ser identificadas pelo sensor, (BATISTA; DIAS, 2005).  

A resolução radiométrica se refere ao número de níveis de cinza que podem ser gravados para 

um dado pixel, (VIANA, 2012). Uma resolução radiométrica de 8 bits irá resultar em valores 

de pixels de 0 a 255 e uma resolução radiométrica de 11 bits pode capturar valores de DNs 

entre 0 a 2047. Os limites de valores podem ser calculados utilizando-se a eq.(13), extraída de 

(NAVULUR, 2006). 

 

𝑁 = 2𝑅      (13) 

 

No qual N representa o intervalo e R a resolução radiométrica, (NAVULUR, 2006). 

Resumidamente, a resolução radiométrica é expressa em termos de números de dígitos 

binários, ou bits, necessários para representar o intervalo disponível de valores de tons de 

cinza ou brilho, (CROSTA, 1993). Portanto, dados com 8 bits de resolução radiométrica 

possuem 256 níveis de brilho, (RICHARDS; JIA, 2006). 

Finalmente, resolução temporal é muito importante em algumas aplicações. O sensoriamento 

remoto tem a habilidade de gravar sequências de imagens, representando os padrões de 

mudanças na superfície terrestre ao longo do tempo, (CAMPBELL, 2011). A habilidade do 

sensoriamento remoto de gravar tais sequências em intervalos relativamente curtos de tempo 

gera um conjunto de dados com boa resolução temporal, (CAMPBELL, 2011). 

De acordo com (STEFFEN, 2015), existe uma relação entre o nível de detalhe (resolução 

espacial) e a frequência de observação (resolução temporal) da superfície terrestre pelo 

satélite. Uma discussão mais profunda sobre as características espectrais de refletância de 

vegetações, solos, água, neve e nuvens pode ser encontrada em (HOFFER, 1978). 
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O método de análise digital envolve uma série de técnicas de manipulação numérica dos 

dados contidos em imagens, sendo os quais oriundos de sistemas de varredura multiespectral, 

(MALDONADO, 1999). De acordo com (VENTURIERI, 2007), uma imagem multiespectral pode 

ser representada digitalmente por meio de uma matriz tridimensional, onde para cada 

coordenada (x, y) haverá um vetor que representa os canais espectrais. 

De acordo com (WATRIN; MACIEL, 2005), a análise dos dados digitais por meio de sistemas de 

processamento possibilita uma grande flexibilidade na manipulação das informações contidas 

em produtos de sensores remotos. Ainda de acordo com (WATRIN; MACIEL, 2005), tal 

manipulação denominada de processamento de imagens digitais é dividida geralmente em 

três fases denominadas de pré-processamento, processamento de realce e classificação. 

Adicionalmente, cita-se a fase conhecida como segmentação, que muitas vezes pode 

anteceder a classificação de imagens digitais, (VENTURIERI, 2007). 

O processo de classificação também pode ser supervisionado ou não supervisionado, 

(VALERIANO, 1985). A classificação não supervisionada é um método computacional 

automático de agrupamento (SMITH; BROWN, 1999). De acordo com (QUARTAROLI; 

BATISTELLA, 2006), os algoritmos de classificação não supervisionada não utilizam dados de 

treinamento como base para a classificação. Ainda de acordo com (QUARTAROLI; BATISTELLA, 

2006), os pixels são examinados e agregados em classes com base nos agrupamentos naturais 

presentes nos valores da imagem. A premissa básica, definida por (QUARTAROLI; BATISTELLA, 

2006), é de que os valores correspondentes a certo tipo de cobertura encontram-se próximos 

enquanto valores de diferentes classes devam estar comparativamente bem separados no 

espaço de atributos da imagem (LILLESAND; KIEFER; CHIPMAN, 2004). 

Na classificação supervisionada o analista tem algum conhecimento sobre as classes presentes 

na imagem quanto a seu número e aos pixels representativos destas classes, (VENTURIERI, 

2007).  

Em tal abordagem, o analista treina o classificador, deixando a ele a tarefa de localizar todos 

os demais pixels pertencentes as classes anteriormente definidas, baseando-se em regras 

estatísticas pré-estabelecidas, (VENTURIERI, 2007). 

Ainda de acordo com (VENTURIERI, 2007), a classificação supervisionada envolve várias fases 

no tratamento de dados multiespectrais, tais como: seleção de áreas de treinamento 

(supervisão); definição pelo analisador do comportamento espectral das amostras (áreas de 

treinamento); e classificação da cena, através das amostras fornecidas pelo analista. 
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3.2.1.3 Erros Atmosféricos, Geométricos E Radiométricos 

Quando os dados da imagem são gravados por meio dos sensores em satélites e aeronaves 

eles podem conter erros na geometria e nos valores de brilho medidos dos pixels, (SHARMA; 

BINDA, 2006). Os erros encontrados nos valores de brilho medidos nos pixels são referidos 

como erros radiométricos e podem resultar da instrumentação usada para gravar os dados, 

da dependência do comprimento de onda da radiação solar e do efeito da atmosfera, 

(RICHARDS; JIA, 2006). Erros de geometria de imagem podem surgir de várias maneiras como, 

por exemplo, do movimento relativo da plataforma, seus scanners e a Terra, (RICHARDS; JIA, 

2006). A degradação dos sensores, a curvatura da Terra e as variações na posição e atitude da 

plataforma podem levar a erros geométricos de vários graus de gravidade, (RICHARDS; JIA, 

2006). 

Da mesma forma, as fontes de distorções geométricas em imagens orbitais podem ser 

atribuídas a fatores como a rotação e curvatura da Terra; erros de instrumentação; padrão de 

varredura e campo de visada em sensores; distorção panorâmica; e variações de altitude, 

atitude e velocidade da plataforma, (VENTURIERI, 2007). De um modo geral, em qualquer 

produto orbital fornecido aos usuários, as correções geométricas necessárias já se encontram 

processadas com base nas informações registradas pelos instrumentos a bordo da plataforma, 

sendo as mesmas enviadas às estações de recepção no momento do imageamento, 

(VENTURIERI, 2007). Em detectores de infravermelho, a detecção é utilizada para determinar 

um NETD (do inglês, Noise Equivalent Difference Temperature) e a diferença de temperatura 

mínima resolúvel, (DRIGGERS; FRIEDMAN; NICHOLS, 2012). Incluem-se também nessa análise 

os métodos de análise de sinais, como o método de redução de ruídos por meio de 

transformada de Fourier (FT), (BAUG; CHANDRASEKHAR, 2013). Uma das medidas de 

desempenho mais importantes, se não o mais importante, para um instrumento de detecção 

remota é relação sinal-ruído (SNR), (BOLTON, 2004). 

Da mesma forma, de acordo com (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010) a absorção e o espalhamento 

ocorrem devido às excitações no nível eletrônico, vibracional e rotacional.  

De acordo com (FIGUEIREDO, 2007), existem outros fatores que também influenciam no 

processo de interação dos alvos como a textura, densidade e posição relativa das feições em 

relação ao ângulo de incidência solar e à geometria de imageamento. De acordo com 
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(RICHARDS; JIA, 2006), as informações espaciais estão presentes nas qualidades de formato, 

tamanho, orientação e textura.  

De acordo com (FIGUEIREDO, 2007), devido a esta interação, a radiação que deixa os alvos, 

leva para os satélites a assinatura espectral dos mesmos.  

De acordo com (WATRIN; MACIEL, 2005), os fatores geométricos que variam e interferem na 

iluminação de uma cena e, consequentemente, no comportamento espectral dos alvos, 

compreendem o ângulo zenital do sol, o ângulo de visada do sensor e os ângulos azimutais do 

Sol e do sensor, como é apresentado na Figura 11, retirada de (WATRIN; MACIEL, 2005).  

 

Figura 11 - Variáveis geométricas de aquisição de dados que afetam as medidas de refletância 

 

Fonte: Nicodemus et aI. (1977) 

 

A Figura 11 apresenta a geometria do fluxo incidente e do refletido pelo alvo, em que i e r são 

os fluxos incidentes e refletidos, dwi e dwr, os ângulos sólidos; dA, a unidade de área 

imageada; φr, o ângulo azimutal, e φi, o ângulo zenital em relação ao eixo Z, perpendicular à 

área dA, (WATRIN; MACIEL, 2005).  

De acordo com (VENTURIERI, 2007), o aumento do ângulo zenital do sol proporciona uma 

diminuição da irradiação na superfície de um alvo e consequentemente diminuição na 

percentagem de energia refletida pelo mesmo, além de contribuir também para o incremento 

da incidência de radiação difusa naquela superfície. Ainda de acordo com (VENTURIERI, 2007), 

os ângulos azimutais do Sol e do sensor alteram a distribuição de energia da superfície de 

alguns alvos.  Em termos de análises de dados, balanceamento de canais, ajustes e efeitos de 

ruídos ou perturbações de sinais, esses efeitos podem ser medidos e corrigidos em parte por 
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uma análise apurada dos dados que estão sendo recebidos pelo sensor, (NATURAL 

RESOURCES CANADA, 2015). Adicionalmente, na análise da resposta da calibração dos sinais, 

os sinais recebidos por objetos conhecidos como refletores, transpondes ativos, etc. podem 

ser calibrados de acordo com os sinais desses objetos conhecidos, ajustando os parâmetros 

recebidos por esses sinais, (WANG, 1997). Na região do infravermelho a situação é diferente 

por duas razões. Em primeiro lugar, devido às baixas energias dos fótons, o ruído térmico pode 

dominar o ruído de fótons, (SHEPERD, 2002). Uma vez que o ruído térmico depende da área 

do detector (bem como da temperatura), e não do nível do sinal, diferentes considerações se 

aplicam. Em segundo lugar, a radiação infravermelha de elementos ópticos dentro do 

instrumento contribui para o sinal medido e assim para a corrente medida pelos detectores, 

(SHEPERD, 2002). O ruído associado juntamente com o ruído de fótons, aumenta o nível de 

ruído total, (SHEPHERD, 2002).  Correções radiométricas incluem corrigir os dados para a 

correção de irregularidades do sensor e ruídos atmosféricos, convertendo os dados para que 

eles possam representar com precisão a radiação refletida ou emitida medida pelo sensor, 

(GOPI; SATHIKUMAR; MADHU, 2006). Correções geométricas incluem a correção de 

distorções geométricas devido às variações de geometria entre o sensor e a Terra e conversão 

dos dados para coordenadas (por exemplo, latitude e longitude) da superfície da Terra, 

(INTERMAP, 2013). O sinal proveniente de cada um dos canais de um sensor acompanha 

efeitos atmosféricos, erro do sensor, e outros fatores que contribuem para o ruído, que é 

adicionado a esse sinal. O sensor então grava uma combinação de sinal e ruído, (CAMPBELL, 

2011). Quando o ruído é pequeno em relação ao sinal o sensor transmite a diferença entre as 

duas regiões. Quando o sinal é pequeno em relação ao ruído o sensor não pode retratar a 

diferença de brilho entre as duas regiões, como mostra a Figura 12, adaptada de (CAMPBELL, 

2011). 
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Figura 12 - Interferências Atmosféricas na aquisição de dados pelo Sensor 

 

Fonte: Campbell (2011) 

 

Apesar da correção dos efeitos atmosféricos ser bastante complexa, os ruídos que 

acompanham a cena, oriundos principalmente dos efeitos de espalhamento, podem ser 

minimizados a partir da aplicação de algumas técnicas, (WATRIN; MACIEL, 2005). Em geral os 

modelos matemáticos são mais precisos, sendo, porém, de difícil implementação, pois exigem 

parâmetros atmosféricos obtidos na data e hora da aquisição das imagens por estações 

meteorológicas com equipamentos de rádio sondagem, (VENTURIERI, 2007). 

As técnicas opcionais de correção baseiam-se na associação dos dados da imagem com o 

comportamento espectral teórico e/ou medido no campo por radiômetros, (WATRIN; 

MACIEL, 2005). Dentre essas técnicas, citam-se o método de subtração do pixel (objeto) 

escuro e o método do histograma, (WATRIN; MACIEL, 2005). 

De acordo com (QUATTROCHI; LUVALL, 2004) o erro relacionado com a determinação da 

emissividade da cobertura vegetal depende de quão preciso é o conhecimento a priori da 

emissividade homogênea dos pixels (ΔεvΔεs), da estimativa da cobertura vegetal (ΔPv), e do 

conhecimento da forma dos fatores de Δ(dε), (DASH et al. 2010). Neste caso, o erro de ε (Δε) 

é dado pela eq.(14), retirada de (QUATTROCHI; LUVALL, 2004). 

 

∆ε=P_v 〖∆ε〗_v+(1-P_v )∆ε_s+[(ε_v-ε_g )+4(dε)-8(dε) P_v ]∆P_v+4P_v (1-P_v )∆(dε)     (14) 

 

Com as seguintes condições, (QUATTROCHI; LUVALL, 2004): 

 

 Δεv: a emissividade da vegetação deve ser assumida como sendo bem conhecida no 

canal do infravermelho termal. 
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 Δεs: a emissividade do solo varia mais conforme o comprimento de onda. 

 ΔPv: a fração de cobertura da vegetação é determinada utilizando-se o algoritmo 

NDVI. 

 Δ(dε): dε depende da estrutura da vegetação. 

 

Na maioria dos casos, o erro ocorre devido às incertezas presentes na emissividade dos solos 

ou vegetações. Para áreas que não possuem vegetação, há a probabilidade de maior 

frequência de erros em comparação com áreas que possuem vegetação. Quando as 

emissividades são desconhecidas, os erros nas emissividades do canal 4 variam de 1 a 2% e no 

canal 5, os erros variam em torno de 1%, (PERES; LIBONATI; DACAMARA, 2014). 

De acordo com (VENTURIERI, 2007) a atmosfera promove degradação na qualidade dos dados 

de sensores remotos, que variam em função dos diferentes intervalos espectrais 

correspondentes às bandas dos sensores em operação. Dentre os parâmetros atmosféricos 

mais relevantes que interferem nas medições de refletância, estão a umidade atmosférica, a 

presença de aerossóis e a turbulência, (VENTURIERI, 2007). Ainda de acordo com 

(VENTURIERI, 2007), no processo de atenuação promovido pelos elementos constituintes da 

atmosfera que ocorrem ao longo da trajetória que a REM percorre entre a fonte, o alvo e o 

sensor, são sentidos dois efeitos principais denominados de absorção e espalhamento, 

causados principalmente por moléculas de gases que compõem a atmosfera. Os processos de 

absorção e espalhamento podem atuar subtraindo e adicionando, respectivamente, valores 

de brilho ao sinal coletado por sensores remotos a partir de alvos da superfície terrestre, 

(VENTURIERI, 2007). 

De acordo com (SIQUEIRA, 1999), a correção do efeito atmosférico em dados de 

sensoriamento remoto pode ser feita por meio da utilização de modelos que simulam as 

propriedades ópticas da atmosfera, ou por meio do uso de alvos presentes na área imageada 

e que tenham reflectância conhecida, ou ainda por meio de métodos que inferem a 

contribuição da atmosfera na radiância registrada na imagem a partir da subtração da 

radiância observada em alvos escuros (CHEN et. al., 1996). 

Ainda de acordo com (VENTURIERI, 2007), as principais degradações radiométricas são 

representadas pelo stripping, as linhas com dados ruins (dropped lines) e os ruídos em pixels 

isolados. O stripping é caracterizado por um padrão sistemático de faixas horizontais com 
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abruptas mudanças de brilho, originadas por diferenças nas respostas do conjunto de 

detectores de uma mesma banda, (VENTURIERI, 2007).  

De acordo com (HUH et al., 1986), uma vez que a Terra rotaciona sob o satélite e a órbita está 

inclinada para o polo, cada escaneamento de linha sucessiva é compensado para o oeste a 

partir do escaneamento anterior por um pequeno incremento. Ambos esses deslocamentos, 

bem como as mudanças de escaneamento no tamanho do pixel devem ser corrigidas a fim de 

se ter uma imagem geometricamente correta (HUH et al., 1986). 

3.3 PROCEDIMENTO ATUAL PARA DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE QUEIMADAS 

A identificação de queimadas por meio do sensoriamento remoto geralmente se baseia nos 

seguintes métodos, (SAN-MIGUEL-AYANZ et al., 2005): 

1. Detecção de altas temperaturas acima das temperaturas normais do ambiente 

(método dos limites simples ou múltiplos – Thresholding). 

2. Detecção de temperaturas altas com relação ao contraste com o fundo da imagem 

(métodos contextuais). 

3. Detecção de plumas de fumaça produzidas pelas emissões do fogo. 

Ainda de acordo com (SAN-MIGUEL-AYANZ et al., 2005), a elevação da temperatura das 

queimadas pode ser detectada por um sensor remoto e, todos os pontos de alta temperatura 

identificados pelo sistema são considerados como queimadas. Diversas bandas do espectro 

eletromagnético proveem uma diferenciação entre os pontos de altas temperaturas e o fundo 

mais frio da imagem circundante a esse ponto. Comumente, os canais de infravermelho médio 

e termal são utilizados para este propósito. O forte sinal das queimadas nos comprimentos de 

onda do infravermelho médio torna-os os mais apropriados a serem utilizados para estas 

detecções. A Figura 13, extraída de (KENNEDY, 1994) mostra a radiação emitida nas diferentes 

bandas do espectro eletromagnético pelas queimadas em diferentes temperaturas. 
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Figura 13 - Radiação emitida nas diferentes bandas do espectro eletromagnético pelas 

queimadas em diferentes temperaturas 

 

Fonte: Kennedy (1994) 

Projetos de detecção e monitoramento de queimadas têm sido elaborados ao longo dos anos 

por diversos países.  

Entre eles, pode-se citar o projeto FUEGO, idealizado pela INSA, que foi concebido como uma 

constelação de satélites de baixa órbita que irá realizar o levantamento de regiões 

selecionadas da Terra, que são consideradas em risco de incêndios, (ESCORIAL et al. 2001). Na 

atual fase de prototipagem da missão, a constelação completa será composta por 12 satélites 

que irão fornecer um tempo médio de revisita de 15 minutos para qualquer área na Terra. 

Outra iniciativa é a do DLR (Agência Espacial Alemã), que participa do desenvolvimento de 

novos satélites e sensores para a detecção de incêndios. O Bispectral Infra-Red Detection 

(BIRD) e as missões FOCUS têm o objetivo de testar uma nova geração de sensores 

infravermelhos. O BIRD, que foi lançado em outubro de 2001, incorpora a temática on-board 

data\processamento por meio de um classificador de rede neural em tempo real para a 

discriminação entre queimadas e nuvens, (SAN-MIGUEL-AYANZ et al., 2005). 

De acordo com (DEN BREEJEN et al., 1998), o princípio para a detecção autônoma de 

queimadas em florestas é baseado nas diferenças do contraste temporal entre o fundo da 

imagem e as características espaciais das plumas de queimadas. 
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De acordo com (SETZER et al., 1992), o Brasil foi pioneiro no uso de satélites na detecção 

operacional de queimadas, por meio de imagens termais diárias, na faixa de comprimento de 

onda de 3,7 µm (banda 3) do sensor AVHRR dos satélites meteorológicos da série NOAA.  

A série de satélites AVHRR do NOAA constitui uma fonte única de imagens para mapeamento 

das ocorrências de queimadas globais provendo observações sistemáticas diárias desde 1980 

até o presente momento, (KRUG et al., 1999) devido à sua resolução espacial, temporal e 

radiométrica, que possibilitam que esses dados sejam estudados. De acordo com (ASHTON et 

al. 2012), os dados do sensor AVHRR estão disponíveis no formato GSD (Ground Spatial or 

Sampled Distance), que leva em consideração o tamanho do pixel no centro da imagem de 1.1 

km no nadir, tanto em camadas, diretamente para as estações terrenas, como dados no 

formato HRPT (High Resolution Picture Transmission) ou em pequenas porções que são 

armazenadas a bordo como dados do tipo LAC (Local Area Coverage) para transmissão 

posterior. Adicionalmente, os dados no formato GAC (Global Area Coverage) estão disponíveis 

em uma versão a bordo das versões originais das imagens com GSD de 4.4km, (AVHRR, 2012).  

A contagem de pixels é utilizada para medir a distância de alvos particulares de interesse 

encontrados em uma imagem. O número de pixels é convertido para uma distância linear por 

meio da multiplicação do GSD, também chamado Ground Resolution, ou tamanho do pixel no 

nadir, para uma imagem em particular, (WHITMEYER, 1993). O cálculo do GSD é dado pela 

eq.(15), extraída de (NAVULUR, 2006). 

 

                         𝐺𝑆𝐷 = ℎ.
𝑤

𝑓
                                                   (15) 

Sendo,  

h = elevação da órbita; 

w = tamanho do CCD - 15.36mm 

f = tamanho focal das lentes. 

 

Sumarizando, o sensor AVHRR do NOAA possui as seguintes características, incluindo algumas 

características do lançador e do satélite apresentadas na Tabela 2, extraída de (ROBEL, 2009). 

 

Tabela 2 - Características Gerais do sensor AVHRR. 

 Configuração em Órbita 
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Comprimento do Corpo Principal  4.2 m (13.75 ft) 

Diâmetro do Corpo Principal 1.88 m (6.2 ft) 

Largura do Corpo 3.2 m (10.5 ft) 

Comprimento Total 7.4 m (24.2 ft) 

Massa do veículo lançador (Titan II) 

Satélite Seco 1478.9 kg (3260.3 lb) 

Propelente e Pressurizante  752.8 kg (1659.7 lb) 

Peso Total  2231.7 kg (4920 lb) 

NOAA KLM Características Físicas 

Parâmetros Características do NOAA KLM  

Gerais 

Configuração Corpo de 3-eixos estabilizado 

Missão 2-anos 

Veículo Lançador Titan II 

Tamanho da Espaçonave 

Configuração do envelope do lançador 

Extensões do VLS 

Envelope estático 

2540 mm 

Diâmetro do Fairing 3048 mm 

 

O sensor AVHRR é um imageador radiométrico com seis canais, que consegue visualizar a 

mesma proporção da superfície terrestre em cada canal, simultaneamente (ROBEL, 2009). Os 

dados adquiridos em cada visada permitem, atualmente, após o processamento em solo, uma 

análise multiespectral de parâmetros hidrológicos, oceanológicos, utilização do solo e 

parâmetros meteorológicos, (KAZMIERCZAK, 1996). 

Os dados dos canais 1, 2 e 3A são utilizados para monitorar a energia refletida no visível e no 

infravermelho próximo do espectro eletromagnético, (ROBEL, 2009). Ainda de acordo com 

(ROBEL, 2009), esses dados são capazes de prover meios para a observação da vegetação 

terrestre, de nuvens, lagos, praias, neves, aerossóis e geleiras.  

De acordo com (ROBEL, 2009), os dados dos canais 3B, 4 e 5 são utilizados para determinar a 

energia radiativa da temperatura da Terra, da água e da superfície dos oceanos, assim como 

das nuvens. Apenas cinco canais podem ser transmitidos simultaneamente para o solo, com 
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os canais 3A e 3B sendo alternados para operações no período diurno e noturno, 

respectivamente, (ROBEL, 2009).  

Ainda de acordo com o manual do NOAA, escrito por (ROBEL, 2009), o modo APT (Automatic 

Picture Transmission) de transmissão automática de imagens, utilizando dois canais pré-

selecionados, produzem um imageamento de linha geometricamente linear, porém, apenas 

em resolução reduzida de 4 km. A Tabela 3 apresenta os seis canais e suas resoluções espacial, 

espectral e termal, quando essa se aplica, adaptada de (ROBEL, 2009). 

 

Tabela 3 - Canais do sensor AVHRR do Satélite NOAA. 

Canais do Sensor AVHRR/3 

Canais 

Faixa das 
Bandas 

Espectrais 
(micrometer) 

Resolução 
Espacial no 
Nadir (km) 

S/N (Signal to 
Noise) ou NEΔT 

(Noise 
Equivalent 

Delta 
Temperatures) 

Aplicação 

1 (Visível)  0.580 – 0.68 1.1 
9:1 com 0.5% 

de Albedo 
Monitoramento de 

nuvens, neve e gelo  

2 (Infravermelho 
Próximo) 

0.725 – 1.00 1.1 
9:1 com 0.5% 

de Albedo 

Pesquisas sobre 
águas, vegetação e 

agricultura 

3A (infravermelho 
Próximo) 

1.580 – 1.64 1.1 
20:1 com 0.5% 

de Albedo 

Atividades 
relacionadas à 

temperatura da 
superfície do oceano, 
vulcões e queimadas 

3B (Janela do 
Infravermelho) 

3.550 – 3.93 1.1 
0.12 K em 300 

K 

Atividades 
relacionadas à 

temperatura da 
superfície do oceano, 
vulcões e queimadas 

4 (Janela do 
Infravermelho) 

10.300 – 11.3 1.1 
0.12 K em 300 

K 

Temperatura dos 
oceanos e 

composições do solo 

5 (Janela do 
Infravermelho) 

11.500 – 12.5 1.1 
0.12 K em 300 

K 

Temperatura dos 
oceanos e 

composições do solo 
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Os dados do sensor AVHRR podem ser adquiridos e formatados em quatro modos 

operacionais, divergindo em resolução e método de transmissão, (ROBEL, 2009). Os dados 

podem ser transmitidos diretamente para o solo e visualizados à medida que são coletados 

ou gravados a bordo do satélite para transmissão e processamento posterior, (ROBEL, 2009). 

A Tabela 4, adaptada de (ROBEL, 2009), mostra uma descrição resumida desses formatos e 

logo após, eles serão apresentados com mais detalhes.  

 

Tabela 4 - Descrição resumida dos formatos dos dados do Sensor AVHRR. 

Formato Resolução Espacial  
Transmissão e 

Processamento 

APT (Automatic Picture 
Transmission) 

4 km 
Transmissão e amostragem 
direta de baixa resolução 

HRPT (High Resolution 
Picture Transmission)  

1.1 km 
Alta resolução, 

transmissão direta 

GAC (Global Area 
Coverage) 

4 km 
Cobertura de baixa 

resolução a partir dos 
dados gravados 

LAC (Local Area Coverage)  1.1 km 
Áreas Locais de alta 

resolução selecionadas a 
partir de dados gravados 

 

 TIROS Information Processor (TIP): De acordo com (NASA, 1993), utilizado para 

operações de rotina, o arquivo de saída no formato TIP contém dados de manutenção 

do satélite (usualmente chamados de dados de housekeeping) multiplexados com os 

dados de instrumentos de baixa frequência. De acordo com (ROBEL, 2009), este 

arquivo contém todos os dados de ambiente de informações sobre os instrumentos, 

com exceção dos dados do AVHRR e do AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit). 

 Automatic Picture Transmission (APT): De acordo com (APT, 2012), os dados APT são 

especialmente trabalhados para serem de baixo custo nas estações terrenas VHF. Eles 

são derivados do sensor AVHRR, dos dados de vídeo, mas em baixa resolução, (ROBEL, 

2009). Qualquer dois dos cinco canais derivados do MIRP podem ser selecionados e 

processados como "Vídeo A" ou "Vídeo B". Uma linha do APT, consistindo de uma linha 

do Vídeo A e outra linha do Vídeo B é registrada para cada terceiro imageamento do 

AVHRR, (ROBEL, 2009). 
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 High Resolution Picture Transmission (HRPT): De acordo com (CRACKNELL, 1997), o 

arquivo HRPT compreende os dados de alta resolução do sensor AVHRR multiplexados 

com os dados TIP e da unidade AMSU. De acordo com (ROBEL, 2009), o HRPT é 

dedicado para as transmissões em tempo real e está disponível para os usuários locais 

em um formato denominado “split-phase” por via das duas bandas S dos links de 

comunicações com a opção de transmissão com uma terceira banda com polarização 

circular a esquerda ao invés da polarização circular a direita que as outras duas 

possuem. Um frame principal de um HRPT compreende três outros frames menores, 

um desses frames irá conter os dados do TIP, outro irá conter os dados do AMSU e o 

terceiro irá conter dados de preenchimento, (ROBEL, 2009).  

 Global Area Coverage (GAC): De acordo com (ROBEL, 2009), os dados do GAC contêm 

dados do TIP, AMSU e do HRPT em resolução reduzida. Ainda de acordo com (ROBEL, 

2009), os dados do GAC são apenas para dados armazenados e são utilizados para 

desenvolver conjuntos de dados globais para análise e processamento centralizado. 

Eles não são utilizados para usuários locais. A resolução reduzida de seu formato 

permite 100% de recuperação dos dados mesmo sobre condições de “worst-case 

blind-orbit”, quando o satélite se encontra perdido, (ROBEL, 2009). 

 Local Area Coverage (LAC): De acordo com (ROBEL, 2009), os dados do LAC são 

basicamente armazenados na versão HRPT e ficam disponíveis para o processamento 

central, quando necessário. Eles não são utilizados por usuários locais e seu 

armazenamento é programado por meio de uma tabela de comandos armazenada 

para prover acima de 10 minutos de cobertura por cada fita, (CRACKNELL, 1997). 

 AMSU Information Processor (AIP): De acordo com (ROBEL, 2009), os dados AMSU 

estão disponíveis como parte do formato de dados de baixa frequência. Este formato 

contém dados do sensor em ambos os padrões TIP e AMSU, (KRAMER, 2002). Os dados 

AMSU normalmente são extraídos dos dados HRPT, LAC e GAC, (ROBEL, 2009). 

 

Como a maioria das frentes de queimadas identificadas remotamente possuem menos de 1 

km2 de tamanho, os algoritmos de detecção de queimadas para o sensor AVHRR utilizam 1 km 

dos dados no formato LAC ou HRPT, (TOMZHINSKI, 2011). Em algumas observações os dados 

no formato GAC também podem ser úteis (KOFFI; GRÉGOIRE; EVA, 1996), mas a amostragem 
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escassa e média utilizada para criar a baixa resolução dos dados GAC elimina os números de 

pixels de queimadas que poderiam ser de outra forma, identificados, (SKIDMORE, 2003). 

Como resultado do projeto desenvolvido para o sistema de imageamento do sensor AVHRR, 

o modo normal de operação dos telecomandos do satélite necessita de transmissão direta à 

estação terrena (transmissão contínua em tempo real) dos dados do sensor, (FIGUEIREDO, 

2005). 

Esse sistema de transmissão direta é denominado HRPT, (BARBOSA, 1999). Adicionalmente 

no modo HRPT, cerca de 11 minutos de dados podem ser pré-selecionados para gravação a 

bordo do satélite para posterior visualização, (ROBEL, 2009). Estes dados gravados são 

denominados dados LAC, (ROBEL, 2009). Os dados LAC podem gravar qualquer porção da 

superfície terrestre, como configurado pelo NOAA/NESDIS (National Environmental Satellite 

Data and Information Service), (DAVID; HASTINGS; EMERY, 1997), e podem ser reproduzidos 

posteriormente na mesma órbita. Os dados LAC e HRPT possuem o mesmo formato Level 1b, 

(NOAA, 2013). 

Portanto, é o formato utilizado para esta tese no estudo de caso. Para o algoritmo de 

identificação de queimadas, este arquivo deve ser devidamente interpretado e analisado, 

separando-se as informações relevantes. Para isso, é descrito abaixo o formato e os campos 

desse arquivo. 

O arquivo HRPT é basicamente constituído pelas radiâncias referentes às cinco bandas 

espectrais do AVHRR e pela temperatura do corpo negro interno do satélite, (NOGUEIRA et 

al., 1999). Ainda de acordo com (NOGUEIRA et al., 1999), os valores digitais dos sensores, que 

possibilitam gerar esse arquivo, compõem o formato HRPT (High Resolution Picture 

Transmission) do sinal transmitido pelo satélite. A Figura 14 ilustra uma sequência desse 

formato, (NOGUEIRA, 1999). 

 

Figura 14 - Resumo dos campos do arquivo no formato HRPT 

 

Fonte: Planet (1988) 
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Ainda de acordo com (NOGUEIRA, 1999), uma linha desse formato é composta de 11090 

palavras de 10 bits sendo 103 de cabeçalho, 520 com os dados TIP, 127 reservadas, 10240 

com as informações das cinco bandas espectrais multiplexadas e 100 de sincronismo. A 

temperatura de corpo negro é obtida por meio das medidas de quatro termopares (sensores 

de temperatura) fixados sobre uma superfície de calibração interna do satélite, (NOGUEIRA et 

al., 1999). A cada sequência de cinco linhas é transmitida na posição 18 do cabeçalho as quatro 

medidas dos termopares e uma de referência para sincronismo das leituras, (NOGUEIRA et al., 

1999). A Tabela 5, extraída do manual do NOAA, em (ROBEL, 2009), descreve em detalhes o 

formato do arquivo minor frame para o sistema HRPT dos satélites NOAA. 

 

Tabela 5 - Descrição do formato do minor frame do arquivo HRPT 

Função 
Num. de 

palavras 

Posição 

da 

palavra 

Descrição 

Frame de 

sincronismo 
6 

1 0x284 = 644 (Bits 1-10= 1010000100) 

2 0x16F = 367 (0101101111) 

3 0x35C = 860 (1101011100) 

4 0x19D = 413 (0110011101) 

5 0x20F = 527 (1000001111) 

6 0x095 = 149 (0010010101) 

ID 2 
7 

Bit 1: 0=sincronismo interno, 1=sinc. do AVHRR. Bits 2, 3: 

número minor frame (00 means GAC). Bits 4-7: endereço 

do satélite (MSB is bit 4). Bit 8: 0=frame stable, 1=frame de 

resinc. Bit 9 (KLM): 0=AVHRR, 1=pseudo noise Bit 10 (KLM): 

0=3b, 1=3a. 

8 Spare 

Tempo 4 

9 Tempo do frame em msec. Bits 1-9=contagem dos dias 

10 Bits 4-10=msec 

11-12 Bits 1-10=msec 

Telemetria 10 

13-17 calibração Ramp, canais 1 a 5 

18-20 Temperatura alvo, canais 3-5 (PRT 1-3) 

21 Canal 3 patch temperature 

22 Spare 
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Escaneameto 30 23-52 Dados de Back scan para os canais 3-5 intercalados 

Dados do 

espaço 
50 53-102 

Dados de Spare scan para os canais 1-5 intercalados 

Sinc. 1 103 

Palavra de sincronismo, bit 1: 0=sync early, 1=sync late Bits 

2-10: 9-bit binary count of 0.9984 MHz periods (MSB is bit 

2) 

Dados TIP 520 104-623 
5 TIP frames de 104 palavras cada. Bits 1-8: TIP data, bit 

9=even parity check, bit 10=bit1 

Espaço de 

sobra 
127 624-750 

Spare 

Dados de 

Imagem 
10240 

751-

10990 

Imagem dos dados da visão da Terra de um escaneamento 

do AVHRR, 2048 pixels, canais intercalados 

Sinc. de Aux. 100 
109911-

11090 

Palavra de sincronismo auxiliar  

 

Os Bits referentes ao campo Frame Sync são bits iniciais ou finais do frame, não modificáveis, 

que indicam o começo da transmissão do frame, servem como um padrão de entrada ou saída 

para que se possa identificar onde ou quando a transmissão é iniciada e/ou finalizada. O sinal 

de demodulação do HRPT do NOAA pode ser dividido em três diferentes passos, (VHFCOMM, 

2013). Ainda de acordo com (VHFCOMM, 2013), no primeiro passo, o sinal digital é obtido 

pela portadora RF modulada em um demodulador PSK (Phase-shift keying). A segunda fase 

envolve a frequência do bit de sincronização e o bit condicionado. Finalmente, a terceira etapa 

é a transmissão do frame de sincronização (VHFCOMM, 2013). 

A sincronização do frame é obtida detectando-se os padrões conhecidos de bits na estrutura 

do frame, (VHFCOMM, 2013). Nos frames do HRPT existem dois padrões conhecidos: uma 

palavra de tamanho 6 contendo 60 bits no início do frame e uma palavra de tamanho 100, 

contendo 1000 bits, para indicar o final do frame, (CRACKNELL, 1997). Ambos os padrões não 

são arbitrários, mas sim gerados por algoritmos matemáticos conhecidos como divisão 

polinomial binária, (VHFCOMM, 2013). Ainda de acordo com (VHFCOMM, 2013), além de suas 

propriedades matemáticas interessantes, esses padrões são gerados com o deslocamento de 

registradores ou portas EXOR. 

O campo ID serve para armazenar informações referentes às informações do satélite em geral, 

como: 
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 Se há ou não sincronização interna ou sincronização do sensor AVHRR; 

 Se o frame que está sendo transmitido está no formato HRPT ou no formato GAC; 

 Qual frame está sendo transmitido (de 1 a 3); 

 Código de identificação do satélite que está transmitindo o frame; 

 Se os bits são LSB (Least Significant Bit) ou MSB (Most Significant Bit); 

 Se este é um frame estável ou se houve alguma sincronização; 

 Qual dos canais 3 (A ou B) está ativo no momento do envio do frame. 

 

O campo Time Code armazena informações sobre o formato e horário em que o frame foi 

recebido. Indica em milissegundos (1.13 ± 0.5) o tempo no satélite depois do começo do envio 

do bit um, da palavra 1, (ROBEL, 2009). 

O campo Telemetry armazena dados de telemetria referente às calibrações dos canais do 

sensor AVHRR, leituras dos PRTs (Platinum Resistance Thermistors) 1, 2 e 3 e um espaço extra 

de sobra, (WULDER; FRANKLIN, 2003). De acordo com (DE MATTOS, 2004), a palavra 

telemetria é a união de duas palavras gregas: Tele significa longe e meter significa medir. Por 

isso telemetria (TM) significa realizar medições à distância, ou em local remoto, (DE MATTOS, 

2004). Um satélite contém a bordo um pacote de telemetria de baixa potência, denominado 

módulo de telemetria, (DE MATTOS, 2004). O módulo de telemetria contém os equipamentos 

que medem os parâmetros físicos no dispositivo em teste, o circuito condicionador de sinal 

que prepara os sinais para a transmissão para a estação terrena, (DE MATTOS, 2004).  

O campo Calibration Target View armazena os valores de calibração dos alvos que são 

multiplexados de acordo com o canal, (ROBEL, 2009). 

De acordo com (ROBEL, 2009), seguido imediatamente do pulso de sincronização de cada 

imagem, o campo Space Data é uma lista contínua de valores do sensor AVHRR que são 

sobrescritos com uma marcação a cada duas linhas a qual marca 60 segundos de intervalo 

durante a passagem do satélite, o nível do sinal deste dado é igual ao valor detectado pelo 

sensor AVHRR quando esse visualiza o espaço profundo. De acordo com (NOAA, 2009), para 

o propósito de calibração de temperatura, este campo é considerado com radiância zero para 

cada canal termal do sensor AVHRR, esse valor pode ser então utilizado para se estabelecer 

um segundo ponto para a calibração da temperatura, (NOAA, 2009). Sendo assim, tanto o 
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campo space data quanto o campo do frame de telemetria (telemetry) armazenam 

informações pertinentes aos canais do sensor AVHRR, (NOAA, 2009). 

O campo Sync Data armazena dados da sincronização, quando esta é realizada, (NOAA, 2009). 

Por último, segundo (ROBEL, 2009), o campo Data Words armazena três conjuntos de dados 

correspondentes aos 3 Minor Frames por cada Major Frame de um arquivo HRPT. Ainda de 

acordo com (ROBEL, 2009), o primeiro Minor Frame contém 520 palavras com 5 Minor Frames 

do TIP (contendo dados TIP), o segundo Minor Frame contém 520 palavras com 5 frames (104 

palavras por frame) de dados de spare e, o terceiro Minor Frame de 520 palavras consiste de 

5 frames (104 palavras por frame) de dados do AMSU/MHS do AIP. Os dados para cada um 

dos cinco canais do sensor AVHRR são processados de acordo com o seguinte algoritmo, 

extraído de (ROBEL, 2009). 

 

(1) Selecione apenas a terceira linha imageada do sensor AVHRR para 

processamento dos dados. Comece com o primeiro dado amostrado da linha 

imageada do sensor AVHRR. 

(2) A partir da linha selecionada, obtenha 5 amostras seguidas dos dados do sensor 

AVHRR.  

(3) Armazene os dados das primeiras quatro amostras e descarte os dados da 

quinta amostra. 

(4) Formule uma somatória adicionando os dados das amostras 1, 2, 3 e 4, em uma 

precisão de 12 bits. 

(5) Divide a somatória por quatro para obter a média de palavras do tipo GAC, 

arredondando o quociente para 10 bits. 

(6) Repita os passos (2) a (5), começando pela próxima amostra de dados do sensor 

AVHRR em um total de 409 vezes, para gerar os dados do GAC para cada linha 

imageada. Uma vez que cada linha contém 2048 amostras, as últimas quatro 

linhas imageadas serão descartadas.  

(7) Repita os passos de (1) a (6) para todas as linhas imageadas do sensor AVHRR. 

 

Portanto, a primeira amostra de dados do sensor AVHRR de cada linha imageada será uma 

média das primeiras amostras do GAC, mas as quatro últimas linhas serão descartadas, 

(ROBEL, 2009). 
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De acordo com (DE SOUZA et al., 2004), no INPE de Cachoeira Paulista, os dados são obtidos 

dos satélites NOAA, GOES, TERRA e AQUA, dos seus sensores termais, embutidos nesses 

satélites. Os parâmetros para transmissão do HRPT do NOAA são descritos na Tabela 6, 

retirados de (GATAULLIN, 2004). 

 

Tabela 6 – Parâmetros de transmissão do HRPT  

Características Valor 

 Taxa de transmissão das linhas 360 linhas/minuto 

Canais de transmissão de dados 5 transmitidos / 6 disponíveis 

Resolução da Imagem 1.1 km 

Modulação Fase dividida / fase modulada 

Frequência de transmissão (MHz) 1698.0 ou 1707.0 

Potência do transmissor 6.35 W (38.03 dBm) 

EIRP (equivalent isotropically radiated power) 39 dBm 

Polarização RHCP 

Altitude  833+-19km, 870+-19 km 

Inclinação 98.8° 

Período 102 minutos 

Visibilidade a partir da estação terrena 3-5 minutos 

 

Ainda de acordo com (DE SOUZA et al., 2004), as imagens são recebidas do satélite NOAA 

quatro vezes ao dia, para o satélite GOES, oito vezes ao dia, ou até mais, para os satélites 

TERRA e duas vezes ao dia para o satélite AQUA. Após o recebimento desses dados nas 

estações de recepção terrenas eles são integrados em dois sistemas de informação geográfica, 

denominados springweb-Queimadas e terralib-Queimadas, ambos podem ser acessados por 

meio da internet, (MIRANDA, 2002). De acordo com (BARBOSA, 2010), após a recepção dos 

dados, o INPE começa a trabalhar no pré-processamento dos dados brutos, afim de aumentar 

a qualidade e efetuar os devidos ajustes nos parâmetros, para que eles possam estar 

disponíveis para os usuários finais. Existem, atualmente, cinco estágios de representação dos 

dados, retirado de (SILVA, 2002). 
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1. Nível 0: dados brutos, sem processamento, armazenados com os dados de calibração 

radiométrica e os parâmetros orbitais, entre os outros dados. 

2. Nível 1: Imagem com correção radiométrica. O arquivo de cabeçalho dos dados 

contém as informações geográficas básicas.  

3. Nível 2: Imagem com correções radiométricas e geográficas. 

4. Nível 3: Imagem com correções radiométricas e geográficas, melhoradas com pontos 

de controle. 

5. Nível 4: Imagem com correções radiométricas e geográficas melhoradas com pontos 

de controle e com o Modelo Numérico de Terreno (MNT). 

 

A bordo do satélite os dados são apresentados no formato digitalizado, e devem ser 

posteriormente processados, campo a campo, como apresentado na Tabela 5, considerando 

que cada linha imageada contém um Minor Frame (11090 10-bit palavras). 

De acordo com (NAVULUR, 2006), a faixa radiométrica dos dados capturados pelo sensor é, 

geralmente, menor do que o tamanho possível. Isto ocorre devido às configurações do sensor 

para assegurar que os dados não saturem em limites mínimos ou máximos. O limite mínimo 

de uma faixa radiométrica é definido pelo escuro atual dos detectores CCD enquanto o limite 

máximo é definido pela saturação A/D, (NAVULUR, 2006). 

De acordo com (ORLANDO; KUGA, 2007), todos os dados armazenados no satélite estão no 

formato digitalizado e são transmitidos periodicamente para as estações terrenas, 

previamente configuradas para suas recepções e todos os dados de telemetria (dados de 

resposta a eventos ou dados automáticos sobre algum estado do satélite) são coletados em 

um único arquivo. Este arquivo possui aproximadamente 100 MB de tamanho e, quando 

convertido para o seu formato de representação binária, ele pode ser examinado por meio da 

correspondência dos campos no formato HRPT, como descrito acima. Portanto, o processo se 

inicia pela conversão dos dados do tipo digitalizados para o formato binário e a separação dos 

valores binários em seus respectivos campos no formato HRPT, para a separação dos bits que 

correspondem aos dados da imagem (Space Data ou Earth Data) os quais são armazenados 

todos os cinco canais do sensor AVHRR, da forma descrita na Tabela 7, adaptada de (ROBEL, 

2009). 
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Tabela 7 - Detalhes dos dados armazenados no Campo de Dados de imagem do sensor AVHRR. 

Função Num de palavras Pos. da Palavra Descrição 

Dados de 

imagem 
10240 

751 Canal 1 - Amostra 1 

752 Canal 2 - Amostra 1 

753 Canal 3 - Amostra 1 

754 Canal 4 - Amostra 1 

755 Canal 5 - Amostra 1 

756 Canal 1 - Amostra 2 

[...] [...] 

10985 Canal 5 - Amostra 2047 

10986 Canal 1 - Amostra 2048 

10987 Canal 2 - Amostra 2048 

10988 Canal 3 - Amostra 2048 

10989 Canal 4 - Amostra 2048 

10990 Canal 5 - Amostra 2048 

 

Tradicionalmente, o processo de prover os dados para o solo envolve, (ZHOU, 2001): 

 

1. Transferir um sinal originário do satélite para uma frequência intermediária; 

2. Armazenar essa frequência como dados brutos digitalizados; 

3. Converter os dados brutos para um formato que possa ser visualizado no computador 

(como o formato binário) e; 

4. Armazenar estes dados até que eles sejam solicitados por um usuário. 

 

De acordo com (GONÇALVES; JÚNIOR; MORELLI, 2006), utilizando-se de técnicas de 

classificação e detecção de mudanças, procuram-se estabelecer metodologias que melhor se 

adaptam à extração de informações de imagens oriundas de sensores remotos. De acordo 

com (GONÇALVES; JÚNIOR; MORELLI, 2006), atualmente existem sensores e métodos que 

detectam de forma satisfatória as ocorrências de queimadas, no entanto, são poucas as 

referências para métodos automáticos de quantificação. Os trabalhos de (BROWN; 

MOULARD, 2006; LOMBARDI, 2005; PIROMAL, 2005) apoiam esta assertiva ao apontar o 

emprego de interpretação visual como o método mais eficaz para a delimitação de áreas 

afetadas pelo fogo. De acordo com (BAGENAL, 2016), medições da emissão da Terra no 
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infravermelho termal feitas por satélites mostram o espectro dessa, apresentado na Figura 

15, retirada de (BAGENAL, 2016). 

 

Figura 15 - Emissão da Terra no infravermelho termal. 

 

Fonte: Bagenal (2016) 

 

Portanto, a Terra, em uma temperatura de cerca de 300K tem o máximo de sua emissão em 

cerca de 10 a 12µm, (BOSCHETTI, 2013; RICHARDS; JIA, 2006). Um sensor nesse intervalo 

poderá medir a energia que está sendo irradiada da Terra. Segundo (DA COSTA, 2012), os 

corpos quentes na superfície terrestre, como incêndios em torno de 800K, tem o máximo de 

sua emissão em torno de 3 a 5µm, (RICHARDS; JIA, 2006). Consequentemente, para se mapear 

as queimadas, um sensor operando nessa faixa faz-se necessário, (RICHARDS; JIA, 2006).  

Objetos reais não se comportam como corpos negros, mas emitem energia em um nível 

menor do que aparentam, (RICHARDS; JIA, 2006). Pela Lei de Kirchoff, a emitância total de um 

corpo real é diretamente proporcional a emitância total de um corpo negro, ambos à mesma 

temperatura absoluta. E pela Lei de Stefan-Boltzmann, o coeficiente de emissividade de 

objetos que não se comportam como corpo negro ideais, denominados corpos cinza, pode ser 

expressada por meio da eq.(16), retirada do (SHEPHERD, 2002). 

 

𝑞 =  𝜀 ∗  𝜎 ∗  𝑇4 ∗ 𝐴      (16) 

 

Nos quais, 



74 
 

ε é o coeficiente de emissividade do objeto, 

σ é igual a 5.6703 10-8 (W/m2K4), que é a constante de Stefan-Boltzmann 

T é a temperatura absoluta em Kelvin (K) 

A = área do corpo que está emitindo (em m2) 

 

A variação da intensidade da radiação no termal com a temperatura é descrita pela Lei de 

Stefan-Boltzmann, que apresenta as seguintes assertivas: 

 

 A intensidade da emissão é proporcional à temperatura 

 Objetos mais quentes emitem mais luz 

 Objetos mais frios emitem menos luz 

 

O sensoriamento remoto termal é sensível à combinação da temperatura de um objeto e sua 

radiância, sendo o último um comprimento de onda dependente, (RICHARDS; JIA, 2006). 

A Figura 16, retirada de (RICHARDS; JIA, 2006), mostra a refletância espectral de dados de 

vegetação saudável e de vegetações afetadas pelo fogo. 

 

Figura 16 - Dados típicos de refletância espectral de pixels de vegetação saudável e pixels de 

vegetação afetada pelo fogo. 

 

Fonte: Richards & Jia (2006) 
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O sensor AVHRR detecta radiação de alvos no espectro eletromagnético no visível, 

infravermelho próximo, infravermelho médio, e infravermelho termal, em um alcance de até 

3000 km, (ALBUQUERQUE, 2004).  

De acordo com (SKIDMORE, 2003), para o sensor AVHRR, do satélite NOAA, a banda 

recomendada para detecção de queimadas é a banda 3, do infravermelho médio. O canal 4 

(termal) também pode ser utilizado para detectar queimadas, mas essas devem possuir 

tamanhos muito grandes para poderem ser identificadas nesse canal, (SKIDMORE, 2003). 

A detecção de fontes de alta temperatura utilizando o sensor AVHRR foi proposta inicialmente 

por Dozier em 1981 (DOZIER, 1981; MATSON; DOZIER, 1981). 

De acordo com (SKIDMORE, 2003), a razão para se utilizar o canal 3, ao invés do canal 4 é que 

em temperaturas de queimadas em torno de 500 a 1200 K, a energia emitida em 3.8 µm 

excede e muito a energia emitida em 10.8 µm, saturando o canal 4. Ainda de acordo com 

(SKIDMORE, 2003), um subpixel com uma fonte de temperatura alta, como o fogo, irá, 

consequentemente, elevar a resposta observada do canal 3 em comparação com o canal 4. 

Essa diferença característica de resposta é muito importante quando se procura por fogos que 

ainda estão ativos, (SKIDMORE, 2003). Ainda de acordo com (SKIDMORE, 2003), na prática, a 

detecção de queimadas pelo sensor AVHRR é complicada devido ao fato de outros fenômenos 

não relacionados ao fogo produzirem a mesma assinatura espectral (ou seja, possuem o 

mesmo comportamento espectral). O mais importante desses fenômenos é a luz do sol 

refletida, que possui um componente em 3.8 μm. Nesse caso, algumas soluções, como em 

(SETZER et al., 2013), propõem a realização de composição das bandas que ajudam a eliminar 

esse efeito. 

Segundo (KARNIELI et al., 2004), a radiometria de um sensor é considerada saturada quando 

o sinal de radiância de entrada, em termos de voltagem, excede o máximo sinal mensurável 

pelo detector. De acordo com (ANJOS; EPIPHANIO; FONSECA, 2007), no caso de uma imagem 

com resolução radiométrica de 8 bits, esses alvos saturados são representados na imagem por 

pixels com nível de cinza igual a 255. De acordo com (SCHROEDER, 1998), no método simples 

do limite de saturação do canal 3, faz-se uso da característica que esse canal apresenta em 

que o pixel atinge seu valor de saturação quando total ou parcialmente (dependendo do 

tamanho ou temperatura do foco) ocupado por fogo. De acordo com (SCHROEDER, 1998), 

apesar de esse método ser suficiente para a detecção dos focos de calor nas imagens 

noturnas, surgem problemas de interpretação quando aplicado às imagens diurnas. Ainda de 
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acordo com (SCHROEDER, 1998), este fato se deve à região espectral do canal 3 do sensor 

AVHRR estar centrada no infravermelho médio, sendo assim sensível à radiação solar refletida 

pelo sistema terrestre, à radiação termal emitida pela Terra, assim como à radiação emitida 

pelo fogo. 

De acordo com (LI et al., 2000), enquanto os algoritmos de detecção de queimadas, como o 

dos Limites fixos, Limites múltiplos e contextuais, são considerados, geralmente, maduros em 

comparação com os algoritmos para mapeamento de áreas queimadas, o desempenho dos 

algoritmos difere drasticamente, sendo que alguns produzem erros consideráveis. Isto implica 

que os algoritmos de detecção de focos de queimadas não são robustos o suficiente para uso 

em operação global e nenhum algoritmo de um único sensor é otimizado para gerar produtos 

globais de detecção, (LI et al., 2000). 

De acordo com (ICHOKU; KAUFMAN, 2005) o método atual para estimada de emissão dos 

dados dos satélites utiliza a contagem de pixels de focos de incêndio, mesmo que a 

intensidade do fogo e a taxa de emissão de fumaça possam diferir por ordens de magnitude 

entre os pixels. Neste contexto, uma análise em relação aos pixels das imagens pode ser 

sugerida para a verificação da intensidade e quantidade de focos que são visíveis em 

determinada imagem, (ICHOKU; KAUFMAN, 2005). 

Ainda de acordo com (ICHOKU; KAUFMAN, 2005) queimadas liberam energia na forma de 

calor, que é então propagada por condução, convecção e radiação e a energia radiativa 

proveniente do fogo (denominada FRE) se propaga no espaço e pode ser sentida por 

aeronaves ou satélites, assim como os outros tipos de energia radiante eletromagnética.  

De acordo com (GIGLIO, 2009), a maioria dos algoritmos de detecção de queimadas para o 

sensor AVHRR foi desenvolvida para aplicações regionais (ou locais) e tem sido ajustada de 

acordo com essas regiões. Entretanto, mais recentemente, esforços têm sido empregados 

para o desenvolvimento de algoritmos que possam ser aplicados em escala global (GIGLIO, 

2009). Geralmente, as técnicas desenvolvidas nos algoritmos utilizam passos de 

procedimentos e dados de entrada similares e podem ser colocadas em duas categorias 

diferentes: limites fixos e contextuais (JUSTICE; DOWTY, 1993). Os algoritmos de limites fixos 

geralmente se baseiam nos valores absolutos atualizados e consideram um único pixel por 

vez, enquanto que os métodos contextuais de limites relativos são baseados em estatísticas 

calculadas pelos pixels vizinhos, (SKIDMORE, 2003). 
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De acordo com (FRANÇA; FERREIRA, 2005), a faixa espectral do infravermelho próximo (de 0,7 

a 1,3 μm) é a mais indicada para a identificação e mapeamento de cicatrizes feitas pelas 

queimadas, pois nesse intervalo a vegetação possui alta refletância. Ainda de acordo com 

(FRANÇA; FERREIRA, 2005), um exemplo de sensor que opera nesta faixa é o AVHRR, a bordo 

do satélite NOAA, por meio da banda 2 (0,725 a 1,10 μm), mostrando-se útil para o 

mapeamento de queimadas. Porém, de acordo com (SETZER, 1990), as imagens termais estão 

na faixa de 3.7µm e frentes de fogos menores de 1000m ou protegidas sobre espessa 

vegetação e incêndios iniciados ou terminados antes da passagem do satélite não são 

detectados no satélite NOAA. 

De acordo com (SETZER; PEREIRA; PEREIRA, 1992), variações na detecção são causadas pela 

redução da sensibilidade do sensor, por sua substituição a cada dois anos, por variações 

orbitais e por reflexão solar em algumas superfícies em casos muito particulares. 

Ainda de acordo com (SETZER, 1990), o desenvolvimento no Brasil da técnica que permite hoje 

em dia o monitoramento operacional diário de queimadas por satélites com sensores de baixa 

resolução (1km), decorreu de um trabalho realizado na Amazônia, com apoio da NASA, em 

julho de 1985. De acordo com (SETZER; PEREIRA; PEREIRA, 1992), naquela ocasião, imagens 

do satélite NOAA-9 indicaram a possibilidade de detecção não apenas da fumaça, mas 

também de focos das queimadas ao se utilizar a informação do canal termal de número três, 

na faixa de 3.55 µm à 3.93 µm, que é particularmente sensível a temperaturas de combustão 

de vegetação (ROBINSON, 1991). 

De acordo com (SETZER; PEREIRA; PEREIRA, 1992), a detecção de queimadas nas imagens 

AVHRR, baseia-se em técnica simples. Selecionam-se apenas os elementos de resolução 

unitária (pixels) da banda número três que estejam em um determinado intervalo de 

intensidade, como indica a Figura 17, (SETZER, 1990). 
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Figura 17 - Valores médios de pixel de queimadas ativas e de vegetação nas bandas 1 e 3 do 

sensor AVHRR 

 

Fonte: Setzer (1990) 

 

De acordo com Setzer,  

Se um pixel com queimada é observado mais de uma vez em um período de tempo, 

apenas uma ocorrência desse pixel é selecionada para a composição diária dos 

pixels com queimada. Essa metodologia é empregada para evitar redundância de 

informações ao longo do tempo, otimizando a quantidade dos dados que são 

observados, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013).  

 

Geralmente, mais de 80% dos pixels de queimada observados em um período de tempo não 

são mais observados nos períodos posteriores a esse evento (PRINS; MENZEL; FELTZ, 1998; 

PRINS et al., 2000; PRINS; FELTZ; SCHMIDT, 2001). 

De acordo com (SETZER; PEREIRA, 1991), o método para detecção de fogo empregado pelo 

INPE é baseado em um algoritmo em cluster não supervisionado que seleciona os pixels de 

acordo com a regra: 
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Se a Temperatura radiométrica do sensor AVHRR exceder 46°C, então, existe a ocorrência de 

fogo no pixel, (SETZER; PEREIRA, 1991).  

 

Ainda de acordo com (SETZER; PEREIRA, 1991), os dados da passagem do período da tarde são 

utilizados para a identificação dos pixels com queimadas, pois, de acordo com (KAUFMAN et 

al., 1998), a maioria das queimadas no Brasil começam a tarde, período no qual se obtém 

maior eficiência de combustão tomando-se a vantagem do ar seco predominante. 

São considerados pixels de queimadas aqueles os quais os valores estiverem de acordo com a 

regra relacionada acima, (SETZER; PEREIRA, 1991). 

De acordo com os dados observados em (DE SOUZA et al., 1993), a cobertura regional do 

satélite, os ângulos da visada, o tempo de observação e a resolução espacial do sensor, todos 

afetam o processo para a detecção de queimadas. 

De acordo com (FRANÇA; FERREIRA, 2005), na região do infravermelho médio (de 1,3 a 3 μm) 

a absorção pela água predomina na refletância espectral das folhas. Ainda de acordo com 

(FRANÇA; FERREIRA, 2005), sendo assim, a ocorrência de queimadas em áreas de floresta 

acarreta um aumento da refletância, devido à perda de água pela vegetação. De acordo com 

(FRANÇA; FERREIRA, 2005), estudos com o uso das bandas 5 (1,55 a 1,75 μm) e 7 (2,08 a 

2,35μm) do LANDSAT TM mostraram que mesmo com a elevação da refletância das áreas 

queimadas nesta faixa, essa é, ainda, muito menor do que a da vegetação seca (EVA; LAMBIN, 

1998). Na faixa entre 3 μm e 5 μm, a radiação é tanto refletida como emitida. Desse modo, a 

região em torno de 3,7 μm, da banda 3 do AVHRR, é especialmente complexa por conter 

informações tanto do espectro eletromagnético refletido quanto do emitido (FRANÇA, 2004). 

De acordo com (FRANÇA; FERREIRA, 2005), apesar disto, ela é considerada como a melhor 

banda deste sensor para a detecção de queimadas (PEREIRA, 1987), devido ao fato de que o 

imageamento de incêndios neste intervalo torna possível a detecção das frentes de incêndio 

e manchas quentes através de fumaça. De acordo com (MARTIN; VENTURA, 2002), em uma 

classificação de trabalhos recentes se torna possível distinguir três linhas de pesquisas: 

 

a) Aplicação de novos sensores, como o SPOT-Vegetation, DMSP-OLE e o Terra-Modis, 

com a intenção de tanto sobre-elevar as limitações encontradas na utilização das 

imagens do Landsat e do NOAA ou complementar as vantagens (FRASER; LI; LANDRY, 

2000; LANDRY; AHERN; O'NEIL, 1995).  
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b) Desenvolvimento ou adaptação de métodos para a discriminação de áreas queimadas, 

principalmente a interferometria, os espectros não misturáveis, regressões lógicas e 

análises de detecção de mudanças. Com esta abordagem, o principal objetivo é testar 

novos algoritmos de processamento de imagens para otimizar a identificação de áreas 

afetadas por queimadas (BRUZZONE; FERNÁNDEZ-PRIETO, 2000; FRASER; LI; LANDRY, 

2000; KOUTSIAS; KARTERIS, 1998; KOUTSIAS; KARTERIS; CHUVIECO, 2000). 

c) Geração de novos índices adaptados para áreas queimadas. Neste caso, o objetivo tem 

sido o de se definir índices espectrais que possam caracterizar o comportamento 

espectral de áreas queimadas mais adequadamente. O teste de índices espectrais para 

discriminação de áreas queimadas foi revisto por (LÓPEZ; CASELLES, 1991) utilizando-

se dados do satélite Landsat-TM. Esses autores enfatizaram a adequação do domínio 

dos espectros NIR-SWIR para esse propósito, que, de acordo com (MARTIN; VENTURA, 

2002), foi mais adiante também abordado por (PEREIRA; SA, 1999) utilizando os dados 

do AVHRR e, de acordo com (TRIGG; FLASSE, 2001), por meio de medidas espetro-

radiométricas. 

 

(MARTÍN, 1998) questionou a vantagem dos índices de vegetação padrões baseados na 

refletância do infravermelho próximo para o mapeamento de áreas queimadas e propôs um 

novo índice especialmente desenvolvido para essa aplicação, baseando-se nas imagens do 

NOAA-AVHRR. 

Cerca de 60% -70% (dependendo do tipo de cobertura da Terra) da variabilidade da refletância 

ocorrem devido a mudanças da iluminação e a geometria da visada (STROPPIANA et al., 2002). 

Combinações espectrais de diferentes bandas são altamente utilizadas para discriminação de 

áreas queimadas uma vez que elas geralmente enfatizam as mudanças no espectro causadas 

por fogo na vegetação (LASAPONARA; LANORTE, 2003).  

Há três tipos de percepção mais comuns para a identificação de luz: brilho, matiz e saturação. 

As características desses tipos são consideradas abaixo. 

De acordo com (PRATT, 2001), se forem observadas duas fontes de luz com a mesma forma 

espectral, a fonte de maior intensidade física irá geralmente parecer ser mais brilhante. No 

entanto, existem vários exemplos em que um objeto de intensidade uniforme parece não 

possuir um brilho uniforme. A intensidade não é uma medida quantitativa adequada de brilho, 

(PRATT, 2001).  
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Cores puras estão situadas na borda do diagrama cromático, (STRINGFELLOW et al., 1997). 

Essas cores puras são chamadas de cores totalmente saturadas, (CRISTOBAL; SCHELKENS; 

THIENPONT, 2011). Quanto mais se move para o centro, mais as cores “puras” são misturadas 

com as outras, e menos saturado se torna o resultado. Assim se define a saturação ou a croma 

(como é geralmente chamado) como a distância desde o centro até ao ponto representativo. 

A definição formal é apresentada em (BARBARIEN; MUNTEANU; SCHELKENS, 2011), como 

mostra a eq.(17). 

 

𝐶𝑎𝑏
∗ = √𝑎∗

2
+ 𝑏∗

2
      (17) 

 

O nível de capacidade ou a saturação completa do pixel define a capacidade de retenção de 

carga do elétron do potencial de pixel, (CLARK, 2013). O valor depende da fabricação dos 

materiais e tamanho do pixel, (SHEPHERD, 2002).  

As coordenadas de uma cor em um espaço linear podem apresentar propriedades que são 

comuns, (BOVIK, 2005). As propriedades da cor podem ser descritas pelas suas:  

 

 Tonalidade - a propriedade de uma cor que varia de passagem de vermelho para verde, 

(BEASLEY; CHEN, 1991);  

 Saturação - a propriedade de uma cor que varia de passagem de vermelho a rosa, 

(SONKA; HLAVAC; BOYLE, 2014); e 

 Brilho (por vezes designada por luminosidade ou valor) - a propriedade que varia na 

passagem de preto para branco.  

 

Por exemplo, se há interesse em verificar se uma cor se encontra numa gama particular de 

vermelhos, pode-se desejar codifica-la apenas por sua tonalidade. 

Como visto anteriormente, a radiação atmosférica abrange a região do ultravioleta, do visível 

e do infravermelho no espectro eletromagnético, ficando em torno de 30 a 100 µm de 

comprimento de onda. 

De acordo com (NAVULUR, 2006), as fontes e processos envolvidos na produção desta 

radiação ambiental são apresentados na Figura 18, retirada de (NAVULUR, 2006). 
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Figura 18 - Diagrama de interação da radiação solar na superfície terrestre 

 

Fonte: Navulur (2006) 

 

Um corpo negro é um objeto idealizado que absorve e emite em todas as frequências. A física 

clássica pode ser utilizada para derivar uma equação que descreve a intensidade de radiação 

do corpo negro como uma função da frequência para uma dada temperatura fixa, o resultado 

é conhecido como a Lei de Rayleigh-Jeans, (SHEPHERD, 2002). Embora a lei de Rayleigh-Jeans 

funcione para baixas frequências, ela diverge em altas frequências, a essa divergência é 

chamada catástrofe ultravioleta, (ELERT, 2016). Então, em 1896 Wilhelm Wien derivou a lei 

de distribuição de radiação e Max Planck, mais tarde, em 1900, baseou a teoria quântica no 

fato de que a Lei de Wien, enquanto válida em altas frequências, não era válida para baixas 

frequências, (ELERT, 2016). A proposição de Planck segue de eq.(18). 

 

𝐸 = ℎ𝑓      (18) 

 

Ainda de acordo com Albert Einstein, a eq.(19) 

 

𝑝 =  
ℎ

𝜆
      (19) 
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A lei de Planck é a equação para a radiância espectral de um objeto em uma dada temperatura 

como uma função da frequência ou do comprimento de onda, como mostra eq.(20) e eq.(21). 

 

𝐼 𝑑𝑓 =  
2ℎ𝑓3

𝑐2
1

𝑒ℎ𝑓 𝑘𝑇⁄ −1
 [

𝑊

𝑠𝑟𝑚2𝐻𝑧
]     (20) 

 

E, 

       𝐼 𝑑𝜆 =  
2ℎ𝑐2

𝜆5
1

𝑒ℎ𝑐 𝜆𝑘𝑇⁄ −1
 [

𝑊

𝑠𝑟𝑚2𝑚
]        (21) 

 

Quando essas funções são multiplicadas pelo ângulo sólido total de uma esfera (4π sr), tem-

se a irradiância espectral. Essa função descreve a energia por área por frequência ou a energia 

por área por comprimento de onda, como apresentado em eq.(22) e eq.(23). 

 

𝐼 𝑑𝑓 =  
8𝜋ℎ𝑓3

𝑐2
1

𝑒ℎ𝑓 𝑘𝑇⁄ −1
 [

𝑊

𝑚2𝐻𝑧
]     (22) 

E,  

 

𝐼 𝑑𝜆 =  
8𝜋ℎ𝑐2

𝜆5
1

𝑒ℎ𝑐 𝜆𝑘𝑇⁄ −1
 [

𝑊

𝑚2𝑚
]     (23) 

 

Quando qualquer uma dessas funções é integrada pelo comprimento de onda o resultado é a 

irradiância, como apresentada na eq.(24) 

 

𝐿 =  
2𝜋5𝑘4

15ℎ3𝑐2
𝑇4 =  𝜎 = 5.67040…10−8  𝑊 𝑚2𝐾4⁄    (24) 

 

Sendo σ a constante de Stefan, ou seja, a constante de proporcionalidade na lei de Stefan-

Boltzmann dita sendo o total de energia irradiada por unidade de área de superfície de um 

corpo negro por unidade de tempo é proporcional à quarta potência da temperatura 

termodinâmica. Multiplicando-se a irradiância pela área tem-se a essência da Lei de Stefan-

Boltzmann, na eq.(25) 

 

𝐿 =  
𝑃

𝐴

2𝜋5𝑘4

15ℎ3𝑐2
𝑇4 = 𝜎𝑇4  → 𝑃 =  𝜎𝐴𝑇4   (25) 
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Aplica-se o teste da primeira derivada ao comprimento de onda da Lei de Planck para se 

determinar o máximo do comprimento de onda como uma função da temperatura, eq.(26). 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 
ℎ𝑐

𝑘

1

𝑥𝑇
      (26) 

 

No qual 𝑥 é a solução da equação eq.(27). 

 

𝑥 𝑒𝑥

𝑒𝑥−1
− 5 = 0       (27) 

𝑥 = 4.96511… 

 

Combinando-se todas as constantes chega-se na Lei de Wien, dada por eq.(28). 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 
𝑏

𝑇
      (28) 

𝑏 = 2.89777…𝑚𝑚𝐾 

 

Sendo o Sol a principal fonte de radiação observada na Figura 18, (SHEPHERD, 2002). Como 

foi apresentado, a Lei de Planck, quando integrada, leva a Lei de Stefan-Boltzmann que 

determina que a partir de uma temperatura T igual a 5780 K, E = σSBT4, sendo σSB = 5.67x10-

8Wm-2K-4, implica em E = 6.33x10-7Wm-2. Ainda de acordo com (SHEPHERD, 2002), essa é a 

quantidade total irradiada por cada metro quadrado da superfície solar, como mostra a Figura 

19, (SHEPHERD, 2002). 
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Figura 19 – Função de Planck de radiação de um corpo negro com temperatura de 5780 K. 

 
Fonte: Shepherd (2002) 

 

3.4 RECONHECIMENTO DE PADRÕES  

De acordo com (VENTURIERI, 2007), a análise visual baseia-se na identificação das feições de 

interesse a partir da associação da acuidade visual do foto-intérprete, com o entendimento 

das características dos produtos e com o conhecimento prévio referente ao tema de estudo. 

Esta análise pode ser realizada a partir de dados originais e/ou processados digitalmente, 

(VENTURIERI, 2007). 

Ainda de acordo com (VENTURIERI, 2007), o desenvolvimento da análise visual de imagens de 

sensores remotos se processa em três etapas distintas: 

 

a. Foto-leitura- Corresponde à fase de reconhecimento ou identificação de feições ou 

objetos presentes na cena e precede qualquer análise referente aos parâmetros 

determinantes das feições. 

b. Foto-análise- Favorece o estudo das relações entre as características de interesse ao 

tema de estudo. Inicia-se a interação do analisador da imagem com os padrões e 

características da cena.  

c. Fotointerpretação- Permite a extração de informações da cena, a partir da associação 

das características das feições extraídas ao raciocínio lógico dedutivo e indutivo. 
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Baseia-se fundamentalmente na experiência e conhecimento do foto-intérprete ao 

tema de estudo. 

 

O primeiro passo para a classificação de alvos em uma imagem se refere ao reconhecimento 

de quais padrões melhor representam as características desse alvo. 

(GONZALEZ; THOMASON, 1978) apresentam a definição mais apropriada para esta tese do 

termo ‘reconhecimento de padrões’: 

 

Reconhecimento de padrões pode ser definido como uma categorização de dados de 

entrada em classes identificáveis por meio da extração de características ou atributos 

significativos de dados de um meio com informações irrelevantes. 

 

A principal motivação para desenvolver algoritmos de reconhecimento de padrão deve ser 

para extração de informações relevantes que possam contribuir para o conhecimento sobre 

os dados e, assim, poder identificá-los e classificá-los corretamente. 

(BEZDEK et al., 2005) apresentam um modelo que representa o processo de reconhecimento 

de padrões, como mostra a Figura 20. 
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Figura 20 - Elementos básicos de um processo de reconhecimento de padrões 

 

Fonte: Bezdek et al. (2005) 

 

Ainda de acordo com (BEZDEK et al., 2005), a descrição do processo sempre é realizada por 

humanos e inclui: 

 

 Seleção de um tipo de modelo; 

 Características para serem medidas; 

 Sensores que coletarão os dados para o modelo. 

 

De acordo com (BEZDEK et al., 2005), existem três tipos diferentes de rótulos para as classes, 

no processo de classificação dos objetos. Elas podem ser: discretas, contínuas (ou do tipo 

Fuzzy) ou probabilísticas, (BEZDEK et al., 2005).  

Ainda de acordo com (BEZDEK et al., 2005), as operações com imagens digitais podem ser 

classificadas, de maneira geral, nos seguintes itens, em mais detalhes na Figura 21, extraída 

de (BEZDEK et al., 2005). 
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1) Classificação da Imagem 

2) Aquisição da Imagem 

3) Aprimoramento da imagem 

4) Restauração da imagem 

5) Processamentos das cores da imagem 

6) Divisão das bandas 

7) Compressão da imagem 

8) Processamento Morfológico 

9) Segmentação 

10) Representação e descrição 

11) Representação do Objeto 

 

Figura 21 - Fluxo dos processos em um sistema de reconhecimento de padrões 

 

Fonte: Bezdek et al. (2005) 
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Pode-se determinar a identificação da cobertura terrestre a partir da análise de cada pixel da 

imagem, substituindo a análise visual por técnicas quantitativas como: 

 

 Reconhecimento por meio de padrões espectrais – utilizando apenas radiações 

espectrais ou, (KRISTOF; BAUMGARDNER, 1970); 

 Reconhecimento por meio de padrões espaciais – utilizando formas geométricas, 

tamanhos e padrões nas imagens, (LILLESAND; KIEFER; CHIPMAN, 2008). 

 

Duas abordagens diferentes podem compor um algoritmo para reconhecimento de padrões 

em uma imagem, (BEZDEK et al., 2005): 

 

1) Estatística ou numérica – baseada em modelos estatísticos de padrões e classes. 

2) Estrutural (ou sintática) – as classes dos padrões são representadas por meio de 

estruturas formais como gramáticas, autômatos, cadeia de palavras, etc.  

 

(SÁ, 2001) adiciona ainda uma terceira abordagem, a abordagem com redes neurais artificiais. 

A Tabela 8 apresenta os diferentes tipos de características que são estudadas para 

reconhecimento de padrões em imagens ou sinais. 

 

Tabela 8 - Principais diferenças entre processamento de imagens e processamento de sinais 

Características de Sinais Características de Imagens 

Amplitude e duração da Onda Tamanho da região 

Medidas de histogramas Componentes de cores da região 

Movimento da Onda (ex. desvio padrão) Intensidade luminosa média na região 

Morfologia da Onda (simetria) Movimentos da imagem 

Crossings zero Medidas de histogramas 

Picos de auto-correlação Picos espectrais (Transf. De Fourier) 

Picos espectrais (Transf. De Fourier) Características topológicas 

 Características matemáticas morfológicas 
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Para classificação dessas informações, pode-se abordar o problema de diferentes formas, 

como agrupamento de dados, análise estatística sobre os dados, por meio de redes neurais 

artificiais ou até mesmo métodos de reconhecimento de padrões estruturais, como árvores 

de decisão. 

O objetivo do agrupamento dos dados é organizar os dados (padrões) em grupos similares 

utilizando-se de alguma medida de similaridade, (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2006). As técnicas 

de agrupamento de dados não utilizam nenhuma classe de informações prévia e, por isso, são 

consideradas como métodos de classificações não supervisionados, (SÁ, 2001). Ainda de 

acordo com (SÁ, 2001), já a classificação por meio de análise estatística dos dados é baseada 

na utilização de métodos probabilísticos para a distribuição do vetor de características nas 

diferentes classes, derivando daí as funções de classificações. A estimativa destas distribuições 

é baseada no conjunto de treinamento dos padrões cujas classificações são conhecidas de 

antemão, (SÁ, 2001). 

Em um problema de classificação, as dimensões de um objeto podem ser divididas em dois 

tipos: uma dimensão registra o tipo de classe do objeto e outra representa seus atributos, 

(MAIMON; ROKACH, 2010). O objetivo da classificação é construir um modelo que captura as 

associações intrínsecas entre o tipo de classe e os atributos de modo que um tipo 

desconhecido de objeto possa ser identificado em uma determinada classe com precisão a 

partir dos seus atributos, (SHENOI, 2005). Para isso, os dados são geralmente divididos em um 

conjunto de treinamento e um conjunto de teste, nos quais o conjunto de treinamento é 

usado para construir o classificador que deve ser validado pelo conjunto de teste, (GUPTA, 

2014). Existem vários modelos desenvolvidos para a classificação de dados de alta 

dimensionalidade, por exemplo, redes bayesianas, redes neurais artificiais, árvores de 

decisão, SVM, classificadores baseados em regras, e assim por diante, (MAIMON; ROKACH, 

2005). 

De acordo com (SÁ, 2001), as Redes Neurais Artificiais podem realizar tarefas de classificação 

e regressão de maneira supervisionada ou não supervisionada. Elas conseguem realizar essas 

funções por meio de métodos apropriados com ajustes de peso, nos quais as saídas da rede 

convergem para valores alvo, (SÁ, 2001). 

De acordo com (LIU; MOTODA, 2008) todos os algoritmos são supervisionados se os dados 

possuírem rótulos de classe (denotado Xl). Ainda de acordo com (LIU; MOTODA, 2008), 

algoritmos de seleção de atributos supervisionados dependem de medidas que levem em 
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consideração as informações da classe. Uma classe bem definida leva a um ganho de 

informação, que é amplamente utilizado tanto em seleção de características quanto para 

indução em árvores de decisão, (LIU; MOTODA, 2008). 

No paradigma supervisionado, algoritmos de seleção de características tendem a maximizar 

algumas funções para melhorar a acurácia da classificação, (DEVANEY; RAM, 1997). Uma vez 

que os rótulos de classe estão disponíveis em um algoritmo de aprendizagem supervisionado, 

é natural que se mantenha apenas os recursos que estão relacionados com essas classes, (LIU; 

MOTODA, 2008). Mas, na aprendizagem não supervisionada, os rótulos de classe não são 

dados. O problema se converte em determinar quais recursos deve-se manter e por que não 

usar toda a informação que foi adquirida dos dados, (DY; BRODLEY, 2004). Porém, nem todas 

as características são importantes. De acordo com (SÁ, 2001), algumas características podem 

ser redundantes ou irrelevantes. Além disso, a existência de várias características irrelevantes 

pode confundir os resultados de agrupamento. Ainda de acordo com (SÁ, 2001), a razão pela 

qual alguns algoritmos de agrupamento não retornam resultados consistentes é devido a 

dimensões. Quando o número de dimensões aumenta, uma amostra de dados de correção 

torna-se exponencialmente escassa, (SÁ, 2001).  

Em algumas situações, o reconhecimento assume uma forma de combinação estrutural, na 

qual é necessário acessar informações de quanto um objeto desconhecido, ou parte dele, está 

relacionada a algum protótipo, (SÁ, 2001).  
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4 RECONHECIMENTO POR MEIO DE PADRÕES ESPECTRAIS  

A classificação de imagens digitais usa a informação espectral representada pelos números 

digitais em uma ou mais bandas do espectro, e tenta classificar cada pixel individual com base 

nessa informação espectral, (HOFFMANN et al., 2006). Este tipo de classificação é chamado 

de reconhecimento de padrões espectrais. Em ambos os casos, o objetivo é atribuir a todos 

os pixels da imagem uma classe (por exemplo, água, floresta de coníferas, floresta caduca, 

milho, trigo, etc.), (LEOWORKS, 2013). A imagem classificada resultante é composta por um 

mosaico de pixels, cada um dos quais pertence a um tema específico, e é essencialmente um 

"mapa" temático da imagem original, (INTERMAP, 2013).  

O estudo das propriedades espectrais de objetos constitui uma parte importante de 

sensoriamento remoto, (CAMPBELL, 2011). Ainda de acordo com (CAMPBELL, 2011), algumas 

pesquisas têm sido focadas na análise das propriedades espectrais das diferentes classes de 

recursos. Assim podem-se reconhecer padrões espectrais distintos para áreas com vegetação 

e não vegetação assim como detectar a existência de diferentes tipos de vegetação para 

definir padrões espectrais, (CAMPBELL, 2011).  

Dados espectrais podem ajudar a discernir padrões espectrais únicos de diferentes tipos de 

vegetação e podem ser úteis na extração de informação biofísica, tais como biomassa. Esses 

dados podem ser extremamente úteis para estudos de vegetação, uma vez que podem 

contribuir para a diferenciação dos diversos grupos, (KALACSKA; SANCHEZ-AZOFEIFA, 2008). 

Este tipo de dado pode ainda oferecer informações valiosas para o uso sustentável dos 

recursos e conservação da biodiversidade, onde tipos de vegetação podem ser usados como 

substitutos para modelar as distribuições das espécies e comunidades, (FOODY; CUTLER, 

2003) 

De acordo com (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010), diversos fatores podem interferir nas imagens 

provenientes de um sensor de infravermelho. O esquema da Figura 22 mostra como ocorre 

essa interferência, retirado e adaptado de (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010). 
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Figura 22 - Influência dos sinais em uma câmera de infravermelho devido a fatores externos 

 

Fonte: Vollmer e Möllmann (2010) 

 

No processo apresentado por (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010), em primeiro lugar a radiação 

recebida por um objeto (seta em vermelho no gráfico) é atenuada por meio da absorção ou 

espalhamento enquanto essa atravessa a atmosfera, as janelas de infravermelho ou os 

sensores ópticos das câmeras. Ainda de acordo com (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010), em 

segundo lugar, a própria atmosfera pode emitir radiação, devido a sua temperatura (seta em 

azul no gráfico) e, em terceiro lugar, objetos quentes ou queimando ao redor do objeto podem 

levar a reflexões adicionais da radiação de infravermelho (apresentado pela seta cor de rosa). 

As reflexões do objeto dependem também do tipo de material do qual esse é composto, da 

sua estrutura de superfície, entre outros fatores, (STALEY, 1960). Estes fatores são 

denominados parâmetros de emissividade que estão listados na Tabela 9, retirada de 

(VOLLMER; MÖLLMANN, 2010). 

 

Tabela 9 - Parâmetros e fatores que podem influenciar imagens em infravermelho 

Parâmetros que influenciam as imagens de 

infravermelho geradas pelos dados brutos 

do detector e que podem ser ajustados por 

software. Resultados quantitativos podem 

ser extremamente dependentes desses 

parâmetros. 

Emissividade do objeto 

Distância da câmera até o objeto 

Tamanho do objeto 

Umidade relativa do ar 

Temperatura do ambiente 

Temperatura da atmosfera 

Temperatura óptica externa 

Transmissão óptica externa 

Parâmetros com influência em como os 

dados são exibidos em uma imagem, se 

 

Intervalo da temperatura 
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escolhidos sem critério, detalhes 

importantes podem ser disfarçados. 

Limites de temperatura 

Paleta de cores 

Alguns desses parâmetros podem 

apresentar forte influência em análises 

quantitativas e no processo de 

interpretação das imagens de 

infravermelho. 

Comprimento de onda dependente da 

emissividade (resolução espectral) 

Dependência angular da emissividade 

(ângulo de observação) 

Dependência de temperatura da 

emissividade 

Propriedades ópticas da matéria entre a 

câmera e o objeto 

Uso de filtros 

Reflexões termais 

Velocidade do vento 

Carga solar 

Efeitos de sombras de objetos próximos 

Umidade 

Propriedades termais dos objetos 

 

Como visto anteriormente, no sensoriamento remoto, a análise multiespectral é feita por 

meio da medição de energia eletromagnética que é emanada da superfície terrestre, medida 

por meio de sensores localizados a bordo do satélite, (RAO, 1999). O problema surge da 

necessidade de explorar essas informações para identificar os diversos tipos de cobertura 

terrestre, (SHAVER; PAGE, 1980). Para isso, um vetor de características x para cada célula 

detectada pelo sensor é criado. Os elementos xi, i = {1, 2, ..., l}, do vetor são os valores de 

intensidade dos pixels da imagem correspondente nas diversas bandas espectrais, 

(VARSHNEY; ARORA, 2004).  

De acordo com (KONECNY, 2014), para n canais existe um espaço de características n-

dimensional, eq.(29). 
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                              𝑥 = (

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

)                                             (29) 

 

Onde x representa o nível de cinza. 

Para todos os grupos de objetos uma média dos valores pode ser calculada, como mostra a 

eq.(30), extraída de (KONECNY, 2014). 

 

                    𝑚 =
1

𝐾
∑ 𝑥𝐾
𝐾
𝐾=1                                         (30) 

 

Ainda de acordo com (KONECNY, 2014), o tipo mais simples de classificação é por meio da 

distância euclidiana entre os grupos de centro m. Cada pixel i é obtido por meio da 

classificação ao grupo mais perto, ver eq.(31), extraída de (KONECNY, 2014). 

 

                       𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑚) = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑚)𝑇 . (𝑥𝑖 − 𝑥𝑚)                            (31) 

 

A distância mínima do processo de classificação pode ser refinada em uma classificação dos 

vizinhos mais próximos utilizando a matriz de covariância e pode ser expressa em eq.(32), 

(KONECNY, 2014). 

 

                          ∑𝑥
1

𝐾−1
∑ (𝑥𝐾 −𝑚)(𝑥𝐾 −𝑚)

𝑇𝐾
𝐾=1                                           (32) 

 

De acordo com (KONECNY, 2014), a partir da matriz de covariância, ∑𝑥, pode ser extraída a 

matriz de correlação R, na qual os coeficientes da matriz são escalonados para uma matriz de 

diagonal de 1, para que os elementos da matriz de covariância, 𝑣𝑖𝑗, sejam transformados para 

eq.(33), extraída de (KONECNY, 2014). 

 

                                  𝑟𝑖𝑗 =
𝑣𝑖𝑗

√𝑣𝑖𝑖.𝑣𝑗𝑗
                                        (33) 

 

O estudo da matriz de covariância ou da matriz de correlação permite a separação de 

elementos de certas classes, ver eq.(34), (KONECNY, 2014). 
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                         𝑝(𝑥) =
1

2𝜋
𝑛
2|∑|

1
2

𝑒𝑥𝑝 {
−1

2
(𝑥 − 𝑚)𝑇(𝑥 − 𝑚)}                           (34) 

 

A partir das amostras de treinamento são estabelecidas assinaturas espectrais para cada 

classe que se deseja diferenciar na imagem, (KONECNY, 2014). Antes da classificação dos 

dados é conveniente avaliar a separabilidade das assinaturas. A separabilidade é uma medida 

estatística da distância espectral entre duas assinaturas (SMITH; BROWN, 1999). De acordo 

com (QUARTAROLI; BATISTELLA, 2006), se a distância espectral entre duas amostras não é 

significante, o algoritmo de classificação pode não conseguir fazer uma boa distinção entre as 

duas classes que elas representam. Ainda de acordo com (QUARTAROLI; BATISTELLA, 2006), 

quando detectadas assinaturas de classes diferentes com má separabilidade, pode ser 

necessário rever as áreas de treinamento. 

A medida de separabilidade entre duas distribuições 𝜔𝑖 e 𝜔𝑗é apresentada na eq.(35), extraída 

de (KONECNY, 2014). 

 

                     𝑑𝑖𝑗 = ∫
𝑥
{𝑝(𝑥|𝜔𝑖) − 𝑝(𝑥 ∨ 𝜔𝑗)}𝑙𝑛

𝑝(𝑥∨𝜔𝑖)

𝑝(𝑥∨𝜔𝑗)
𝑑𝑥                                  (35) 

 

Um algoritmo de agrupamento pode ser desenvolvido para classificar os grupos por meio das 

características de cada elemento no espaço de características n-dimensional, (KAMILA, 2015). 

É esperado que os pontos que correspondem ao mesmo tipo de cobertura, como água ou 

queimada sejam classificados no mesmo grupo. Uma vez que este processo é realizado, o 

analista pode identificar os tipos de cada grupo associando uma amostra de ponto em cada 

grupo com uma referência disponível dos dados do solo, ou seja, mapeá-los.  

De acordo com (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006), o problema no reconhecimento de 

padrões não supervisionado é a definição da similaridade entre dois vetores de características 

diferentes e escolher uma medida apropriada para esta similaridade. Ainda de acordo com 

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006), outro fato se deve a escolha de um algoritmo que 

permita classificar os grupos (vetores) de acordo com a medida de similaridade adotada. No 

geral, diferentes algoritmos podem levar a diferentes resultados, os quais devem ser por fim 

analisados por um especialista, (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). 
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O que se pode obter de informações a respeitos dos índices espectrais que classificam uma 

queimada em solo, atualmente, é referente ao limite de saturação (ou, mais popularmente, 

estouro) do pixel, quando no momento da queimada. Este limite foi definido empiricamente, 

por meio de análises na imagem e nos locais que indicavam a queimada. Para a aplicação deste 

conhecimento em um algoritmo de reconhecimento de padrões, outras informações podem 

ser levadas em consideração, como posição geográfica, composições das bandas espectrais, 

presença ou ausência de nuvens, etc. 

A precisão ou acurácia de um algoritmo de detecção de queimadas é medida em termos dos 

níveis de comissão ou omissão de erros a da localização dos focos detectados que devem estar 

bem definidos e documentados, (LI et al., 2000). 

De acordo com (SÁ, 2001), os sistemas de reconhecimento de padrões, independentemente 

da abordagem adotada, possuem unidades funcionais, como mostra a Figura 23, adaptada de 

(SÁ, 2001). Alguns sistemas não possuem unidades de pré-processamento e/ou pós-

processamento. As unidades de um sistema de reconhecimento de padrões e suas atribuições 

são, (SÁ, 2001): 

 

1. Aquisição de padrões, que pode ser realizada de diversas formas como aquisição de 

sinais ou imagens, aquisição de coleções de dados, etc. 

2. Extração de características, na forma de medidas, extrações de dados primitivos, etc. 

3. Pré-processamento – em alguns casos os valores das características não estão 

diretamente relacionados no classificador ou descritor. 

4. Unidade de classificação, regressão ou descrição – considerada o núcleo em um 

sistema de reconhecimento de padrão. 

5. Pós-processamento – em alguns casos, as saídas geradas pela unidade de classificação 

não são diretamente utilizadas, essas podem precisar de alguma operação de 

decodificação para que estes dados possam ser interpretados. 
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Figura 23 - Sistema de Reconhecimento de Padrões com suas principais unidades 

 

Fonte: Sá (2001) 

 

De acordo com (SÁ, 2001), a primeira fase consiste na fase de Aquisição dos dados. 

Dependendo do ambiente no qual os objetos devem ser classificados, os dados podem ser 

adquiridos a partir dos sensores. Esses são então utilizados na fase de seleção e extração de 

características, na qual a dimensionalidade dos dados é reduzida e apenas algumas 

características ou propriedades são mantidas, (SÁ, 2001). 

Os dados podem possuir características qualitativas, quantitativas ou ambas. Eles podem ser 

numéricos, linguísticos ou uma combinação de ambos, (PAKHIRA, 2011). A coleta de dados 

constitui a fase de aquisição. Geralmente, as estruturas dos dados utilizados nos sistemas de 

reconhecimento de padrões são de dois tipos: vetoriais (objetos) ou relacionais, (PAL; MITRA, 

2004).  

Ainda de acordo com (PAL; MITRA, 2004), nos dados do tipo vetorial, um conjunto de vetores 

numéricos Y = (y1, y2, ..., yn) são representados como um conjunto de n vetores de 

características no espaço p-dimensional ΩY. Um objeto sth, s = 1, 2, ... , n, possui um vetor ys 

como representação numérica deste objeto, ysi é o iésimo (i = 1 , 2, ... , p) valor de característica 

associado com o sth objeto, (PAL; MITRA, 2004).  

Dados relacionais são conjuntos de n2 relacionamentos numéricos {rsq}, entre pares de 

objetos, (PAL; MITRA, 2004). Em outras palavras, rsq representa o quanto os objetos sth e qth 

estão relacionados em algum relacionamento p, (PAL; MITRA, 2004). Se os objetos que estão 

relacionados em relação a p forem chamados de O = {o1, o2, ..., on}, então p : O X O → IR, (PAL; 

MITRA, 2004).  

Ainda de acordo com (PAL; MITRA, 2004), a fase de extração ou seleção de características 

consiste de um processo de seleção de uma função que mapeia (X) = f(Y) de maneira que y = 
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(= [y1, y2, ... , yp]) em um espaço p-dimensional seja transformado em um ponto x = (=[x1, x2, 

... , xp´]) em um espaço p´-dimensional tal que p´< p.  

Porém, existem dois problemas na fase de extração e seleção de características, extraídos de 

(PAL; MITRA, 2004). 

 

1. A formulação de um critério plausível para avaliar se um conjunto de características é 

bem definido e; 

2. A procura pelo conjunto ótimo nos termos do critério definido em 1. 

 

O critério para uma característica boa é que ela deve ser permanente para qualquer possível 

variação de uma classe, de modo que possa destacar as principais diferenças que são mais 

importantes para a discriminação entre os padrões de diferentes tipos, (PAL; MITRA, 2004). 

A aplicação das técnicas de pré-processamento refere-se ao tratamento inicial dos dados 

brutos obtidos pelo sistema sensor, de modo a remover características indesejáveis 

produzidas na imagem, (WATRIN; MACIEL, 2005). Ainda de acordo com (WATRIN; MACIEL, 

2005), assim, quando devidamente corrigidas, as imagens estariam prontas para serem 

submetidas à processamentos digitais posteriores e/ou análise visual. As técnicas de pré-

processamento podem ser agrupadas em três tipos de correção denominadas de atmosférica, 

radiométrica e geométrica, (VENTURIERI, 2007). 

Na fase de classificação um objeto deve ser categorizado em alguma classe pré-definida, em 

algum processo ou a algum evento. 

O processo de identificação está intrinsecamente relacionado ao processo de classificação e é 

definido como o processo de prova de que um objeto de teste e um objeto da cena 

previamente definido são os mesmos. Geralmente, esse processo envolve bases de 

treinamento das quais se retira os dados previamente classificados. Um exemplo comum 

desse processo é o problema de identificação biométrica como reconhecimento de digitais ou 

de faces, (VAN DER HEIJDEN et al., 2004). 

De acordo com (SÁ, 2001) a escolha do método para classificação depende exclusivamente 

dos dados que estão sendo analisados, é a partir da análise dos dados que se define qual o 

método poderá melhor classificar as variáveis do ambiente. Diversos fatores podem ser 

levados em consideração na análise dos dados, mas é a partir do resultado obtido na fase de 



100 
 

seleção e extração das características dos dados que se descobre como esses dados podem 

ser categorizados. 

Existem casos nos quais a saída obtida da classificação não pode ser diretamente utilizada e 

pode ser necessária alguma operação de decodificação dos dados obtidos. Esse processo, em 

conjunto com outras operações é denominado pós-processamento dos dados. 

De acordo com (SÁ, 2001), alguns retrocessos podem estar presentes durante a fase inicial de 

desenvolvimento do sistema, como mostra o diagrama da Figura 24, adaptado de (SÁ, 2001). 

 

Figura 24 - Fases do projeto de um sistema de Reconhecimento de Padrões 

 

Fonte: Sá (2001) 

 

Selecionar padrões em uma imagem é uma atividade intrinsecamente humana, por isso que 

o processo de reconhecimento de padrões é realizado a partir de uma seleção de quais 

informações são significativas, de acordo com um especialista e, a partir da extração desses 

dados, uma classificação computacional pode ser realizada, mapeando este padrão com o 

universo de discurso. Um classificador Fuzzy envolve uma abordagem multivalorada e é uma 

técnica robusta para problemas de classificação, pois reitera regras de um sistema especialista 

para a classificação e explora similaridades espectrais entre assinaturas de uma mesma classe, 

(NAVULUR, 2006). Devido a esses fatores, a utilização de um classificador Fuzzy em um 
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sistema de reconhecimento de padrões favorece a inserção do raciocínio humano na seleção 

de características para extração e classificação dessas informações por meio das regras no 

sistema Fuzzy, (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). Na lógica binária, existe uma certeza 

sobre a ocorrência de um efeito (por exemplo, se vai chover ou não vai chover), 

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). A ideia da Lógica Fuzzy é que nada está acontecendo 

ou não acontecendo com certeza absoluta. Isso se reflete nos valores que xi toma, 

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006).  

Considerando-se um algoritmo de reconhecimento de padrões que utiliza informações do 

espectro de infravermelho, este pode ser formulado com os seguintes passos, (SHROTRI et al., 

2009). 

 

1. Aquisição da imagem de infravermelho; 

2. Pré-processamento; 

3. Seleção da região de interesse; 

4. Escalonamento dos graus de cinza; 

5. Aplicação de Thresholding (técnica dos limites fixos); 

6. Detecção das bordas; 

7. Remoção dos objetos e elementos que podem se tornar ruídos; 

8. Refinamento. 

 

A aquisição da imagem de infravermelho deve-se à aquisição desses dados diretamente do 

sensor AVHRR, para o estudo de caso aplicado à esta tese. Esses dados são adquiridos no 

formato digitalizados. O próximo passo se refere ao pré-processamento dessas imagens. Na 

fase de pré-processamento os dados digitalizados são transformados em arquivos binários de 

16 bits e separados de acordo com as instruções de (ROBEL, 2009) para poderem ser 

interpretados no formato HRPT. Após a separação dos dados no formato HRPT, deve-se 

selecionar desses dados a região de interesse, a qual se refere à região onde os dados 

referentes ao canal de infravermelho médio (canal 3 do sensor AVHRR) estão localizados. Em 

seguida prossegue-se com o escalonamento dos graus de cinza, e com a aplicação da técnica 

dos limites fixos ou de outro algoritmo de interesse. No caso de estudo desta tese, após a 

seleção da região de interesse, os dados são transformados de DNs para Kelvin e a 

classificação da Lógica Fuzzy é aplica a esses dados, nessa fase, como será detalhado adiante. 
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Como proposta de trabalhos futuros, a seguir são apresentados os conceitos básicos dos 

algoritmos de reconhecimento de padrões utilizando-se uma Rede Neural Artificial e em 

seguida, a Máquina de Suporte Vetorial. 

4.1 RECONHECIMENTO DE PADRÕES POR MEIO DE UMA REDE NEURAL ARTIFICIAL 

O algoritmo de redes neurais artificiais (RNA) baseia-se nos conhecimentos adquiridos sobre 

a rede neural biológica, (DIXIT; DIXIT, 2008). A árvore dendrítica de um neurônio está 

conectada a milhares de neurônios vizinhos, (NAVULUR, 2006). Ainda de acordo com 

(NAVULUR, 2006), quando algum desses neurônios dispara, uma carga positiva ou negativa é 

recebida por um dos dendritos. As forças de todas as cargas recebidas são somadas juntas por 

meio de uma somatória espacial e temporal. A somatória espacial ocorre quando diversos 

sinais fracos são convertidos em um único sinal forte, enquanto que a somatória temporal 

converte uma série rápida de pulsos fracos proveniente de uma única fonte em um sinal forte. 

As entradas agregadas são então repassadas para o corpo celular. O corpo celular e os núcleos 

fechados possuem a função de manutenção contínua necessária para manter o neurônio em 

um modo funcional, (SAKAI et al., 2009). A parte do corpo celular que diz respeito a ele mesmo 

em relação ao sinal recebido é o axônio. Se o valor agregado da entrada for maior que o valor 

limite do axônio então o neurônio dispara e uma saída é transmitida pelo axônio. A força de 

saída é constante, independente se o valor recebido foi muito acima do valor limite ou um 

pouco acima. 

Cada entrada tem um determinado peso que contribui para o neurônio, se este estiver ativo. 

O neurônio pode ter qualquer número de entradas. Cada neurônio tem um valor de limite 

(threshold). Se a soma de todos os pesos de todas as entradas ativas for maior do que o 

threshold, então o neurônio está ativo também, (GAD-EL-HAK, 2007). 

Comumente, utiliza-se o algoritmo de redes neurais artificiais para o processo de 

reconhecimento de padrões e identificação de alvos. De acordo com (NAVULUR, 2006), a 

maioria dos algoritmos baseados no RNA (Rede Neurais Artificiais) utiliza o algoritmo de ‘back-

propagation’ ou regressão. As entradas e saídas de um nó I, em um RNA são apresentadas no 

algoritmo em eq.(36), retirado de (NAVULUR, 2006). 

 

𝐼𝑁𝑃𝑈𝑇: 𝑋𝑖 = ∑𝑊𝑖𝑗𝑂𝑗 + 𝐵𝑖  
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𝑥
𝑓(𝑋|𝑖)

𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇:𝑂𝑖
       (36) 

 

O algoritmo de ‘back-propagation’ foi definido para reduzir erros entre a saída atual e a saída 

esperada. O SSE (Summed Squared Error) da rede é definido em eq.(37), (NAVULUR, 2006). 

 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ ∑ (𝑂𝑝𝑖 − 𝑡𝑝𝑖)
2

𝐼𝑝      (37) 

 

Onde p indexa todos os padrões de treinamento e i indexa os nós de saída da rede. Opi e tpi. 

Denotam a saída atual da saída esperada do nó I, respectivamente, quando o vetor de saída p 

é a aplicado à rede, (NAVULUR, 2006). 

Um conjunto de padrões de saídas e entradas esperadas representativos do modelo real deve 

então ser selecionado para treinar a rede. O fator de peso Wij é ajustado à medida que cada 

padrão é processado, (NAVULUR, 2006). Todos os padrões são repetidamente processados na 

rede até que a função SSE seja minimizada, (NAVULUR, 2006).  

4.2 RECONHECIMENTO DE PADRÕES POR MEIO DE UMA MÁQUINA DE SUPORTE VETORIAL 

(SVM) 

Seja xi, i = {1, 2,..., N} os vetores de características de um conjunto de treinamento X, 

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). Sabendo-se que os dados pertencem a uma de duas 

classes ω1 ou ω2, que são linearmente separáveis, (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006).  

O objetivo é encontrar um hiperplano, designado por eq.(38), retirada de (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2006), que classifique corretamente todos os vetores de treinamento. 

 

𝑔(𝑥) =  𝜔𝑇𝑥 + 𝜔0 = 0     (38) 

 

A Figura 25, retirada de (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006), ilustra uma classificação com 

dois possíveis hiperplanos. Ambos são soluções para o conjunto de classificação, entretanto, 

um dos dois é considerado mais apropriado para a classificação, (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2006). Visualmente, nota-se que o mais apropriado é o vetor com a linha 

cheia, ao invés do vetor de linha tracejada, (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). O motivo 
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dessa escolha se deve ao fato do vetor de linha cheia deixar “mais espaço” entre ambos os 

conjuntos, de forma que os dados em ambas as classes podem se mover um pouco mais 

livremente, com menos risco de causar um erro na classificação, (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2006). Esse tipo de raciocínio é conhecido como o desempenho de 

generalização do classificador e se refere à habilidade do classificador em operar 

satisfatoriamente com dados que estão fora do conjunto de treinamento, (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2006). 

 

Figura 25 - Um exemplo de um problema com duas classes separáveis com dois possíveis 

classificadores 

 

Fonte: Theodoridis e Koutroumbas (2006) 

 

De acordo com (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006), todo hiperplano é caracterizado por 

sua direção (determinada por ω) e sua exata posição no espaço (determinada por ω0). 

Ainda de acordo com (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006), os hiperplanos apresentados 

com as linhas cheias como mostra a Figura 26, retirada de (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 

2006), são selecionados a partir de um conjunto infinito na respectiva direção. A margem para 

a direção “1” é 2z1 e a margem para a direção “2” é 2z2. O objetivo do algoritmo do SVM é 

encontrar a direção que retorna a máxima margem possível, (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 

2006). Entretanto, cada hiperplano é determinado por um fator de escalonamento, 

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). 
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Figura 26 - Ilustração de como as margens para a direção "2" são maiores que as margens para 

a direção "1" 

 

Fonte: Theodoridis e Koutroumbas (2006) 

 

A distância de um ponto a um hiperplano é dada por eq.(39), ainda de acordo com 

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). 

 

𝑧 =  
|𝑔(𝑥)|

||𝜔||
      (39) 

 

Pode-se então escalonar ω, ω0 de modo que o valor de g(x) aos pontos vizinhos mais próximos 

em ω1 e ω2, circulados na Figura 26, retirada de (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006), seja 

igual a -1 para ω2, (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). 

Ou seja, de acordo com eq.(36) e eq.(37), (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). 

Com uma margem igual a eq.(40). 

 

 
1

||𝜔||
+ 

1

||𝜔||
= 

2

||𝜔||
      (40) 

 

Necessitando segundo eq.(41). 
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𝜔𝑇𝑥 + 𝜔0 ≥ 1, ∀𝑥 ∈  𝜔1
𝜔𝑇𝑥 + 𝜔0 ≥ −1, ∀𝑥 ∈  𝜔2

     (41) 

 

Para cada xi denota-se a classe correspondente indicada por yi (+1 para ω1 e -1 para ω2), 

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). Deve-se então calcular os parâmetros ω e ω0 do 

hiperplano de modo que minimize-se conforme eq.(42), (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 

2006). 

 

𝐽(𝜔) ≡  
1

2
 ||𝜔||2      (42) 

 

Sujeito a eq.(43), (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2006). 

 

𝑦𝑖(𝜔
𝑇𝑥𝑖 + 𝜔0) ≥ 1, 𝑖 = 1, 2,… , 𝑁    (43) 

 

Minimizando-se a normal torna-se a margem máxima. Esta é uma tarefa de otimização não 

linear quadrática sujeita a um conjunto com restrições lineares, (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2006). As condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) definem que o mínimo 

que se deve satisfazer é, de acordo com eq.(44), eq.(45), eq.(46) e eq.(47), (ARORA, 2011). 

 

𝜌

𝜌𝜔
=  𝜏(𝜔, 𝜔0, 𝜆) = 0           (44) 

𝜌

𝜌𝜔0
=  𝜏(𝜔,𝜔0, 𝜆) = 0         (45) 

𝜆𝑖  ≥ 0, 𝑖 = 1, 2,… ,𝑁                        (46) 

𝜆𝑖 [𝑦𝑖(𝜔
𝑇𝑥𝑖 + 𝜔0) − 1] = 0, 𝑖 = 1, 2, … ,𝑁     (47) 

 

Onde λ é o vetor de multiplicadores de Lagrange, λi e τ(ω, ω0, λ) é a função de Lagrange 

definida em eq.(48), (LEWIS; TORCZON, 1998). 

 

𝜏 (𝜔,𝜔0, 𝜆) =  
1

2
𝜔𝑇𝜔 − ∑ 𝜆𝑖

𝑁
𝑖=1 [𝑦𝑖(𝜔

𝑇𝑥𝑖 + 𝜔0) − 1]       (48) 
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Combinando (48) com (44) e (45) resulta em eq.(49), de acordo com (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2006). 

 

𝜔 = ∑ 𝜆𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑦𝑖𝑥𝑖       

∑ 𝜆𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑦𝑖 = 0                   (49) 

 

Tendo demonstrado essas propriedades do hiperplano ótimo de uma máquina de suporte 

vetorial, o próximo passo é a própria computação dos parâmetros envolvidos, (THEODORIDIS; 

KOUTROUMBAS, 2006).   
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5 METODOLOGIA 

O principal problema para a identificação de queimadas é a definição de uma característica 

espectral que melhor representa os pixels de queimada. Tendo em consideração que a atual 

assinatura que caracteriza um pixel de queimada foi resultado de análises empíricas, a 

aplicação de uma lógica computacional para a definição dessa assinatura pode ser necessária 

para sua classificação em tempo real. 

O problema então se converte em descobrir quais parâmetros são mais adequados para o 

desenvolvimento de um algoritmo que realiza o mapeamento automático de áreas 

queimadas. Os índices espectrais considerados atualmente (LASAPONARA; LANORTE, 2003) 

foram selecionados devido à suas características empíricas próprias. 

De acordo com (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013), o algoritmo do INPE para identificação de 

focos de queimadas nas imagens AVHRR dos satélites da série NOAA em uso até o final de 

2012 utiliza a análise dos pixels feita a partir dos seus valores naturais, ou seja, “DNs” (“Digital 

Number”, ou “Digital Count”) sem a conversão desses valores para temperatura ou 

refletância.  

De acordo com (JÄHNE; HAUßECKER; GEIßLER, 1999), algoritmos devem ser capazes de ler as 

matrizes de números digitais, provenientes dos sensores. Assim, é necessário representar os 

sinais como matrizes de pontos D-dimensionais. Considera-se primeiro as imagens como 

matrizes de pontos 2-D, (JÄHNE; HAUßECKER; GEIßLER, 1999). Um ponto do grid de 2-D é 

chamado um pixel. Um pixel representa o irradiância na posição do grid correspondente, 

(JÄHNE; HAUßECKER; GEIßLER, 1999).  

Para os satélites que utilizam o sensor MODIS, um algoritmo para as visadas diurnas considera 

limites que foram empiricamente avaliados para a classificação de pixels de queimadas, 

(CSISZAR; MORISETTE; GIGLIO, 2006). Nos sensores MODIS, pixels são classificados como 

pixels de queimadas se duas condições forem satisfeitas: banda 20 > 3000 digital numbers 

(DNs) e banda 9 < 3300 DNs, (MORISETTE et al., 2005). 

Para os satélites que possuem o sensor AVHRR, o pixel é considerado um pixel de queimada 

se, em uma visada noturna, o pixel possuir as seguintes características, (SETZER; SOUZA; 

MORELLI, 2013). 

 

- DN = [0, 450] no canal 3; 
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Em visadas diurnas, o pixel é considerado um pixel de queimada se, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 

2013): 

 

- DN = [0, 266] no canal 1; 

- DN = [16, 195] no canal 2; 

- DN = [0, 450] no canal 3; 

- DN = [0, 570] no canal 4. 

 

Adicionalmente, devido à paralaxe, para imagens diurnas, para as colunas entre 51 a 351 e 

1697 a 1997 das imagens, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013): 

 

- DN = [0, 119] no canal 1; 

- DN = [16, 143] no canal 2. 

 

E para as colunas 21 a 50 e 1997 a 2027 das imagens, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013): 

 

- DN = [0, 119] no canal 1; 

- DN = [16, 91] no canal 2. 

 

E ainda, detecções realizadas sobre os oceanos são eliminadas, incluindo aquelas com 

localização geográfica deficiente devido a distorções da imagem nas suas bordas, as quais 

correspondem às colunas de 0 a 20 e 2028 a 2047, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). 

Ainda de acordo com (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013), a partir do ano de 2012 o nível de 

corte no canal 3 (3,55 a 3,93 μm) do sensor AVHRR passou a variar com a condição de cada 

pixel em função da sua posição na imagem conforme o “Ângulo Solar Zenital” (SZA) e o 

“Ângulo de Reflexão Solar” (SRA). As equações utilizadas passaram a ser, para SZA < 90° (com 

iluminação solar) e SRA > 2°, retiradas de (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). 

 

 DN_corte_canal_1 = 266 * (1.027 - (5/absolute(SRA)))  

 DN_corte_canal_2 = 16 + (195 - 16) * (1.027 - (5/absolute(SRA)))  

 DN_corte_canal_3_dia = 550 * (1.027 - (5/absolute(SRA)))  
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 DN_corte_canal_3_noite = 700 (com SZA>90°)  

 DN_corte canal_4 = 570 

 

Os limites de corte dos canais 1 e 2 permaneceram os mesmos, porém, na nova versão, o 

benefício do uso do SZA e do SRA permitiu um limite maior de corte do canal 3 – ou seja, uma 

temperatura mais baixa na escala invertida de DNs, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). Os 

novos limites do canal 3 foram também extensamente analisados empiricamente em casos 

reais de detecções de fogo nas imagens, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). 

Essas modificações mostram a importância de melhor definição dos limites dos canais, 

principalmente do canal 3, na qual a inserção de uma lógica computacional que permita inserir 

o conhecimento do especialista sobre os dados, possa produzir resultados que podem ser 

modelados de acordo com esse conhecimento. 

O fluxograma para a nova metodologia apresentada por Setzer em (SETZER; SOUZA; MORELLI, 

2013) é apresentado na Figura 27. Para essa nova metodologia, Setzer considera também uma 

análise dos dados do satélite Landsat, pois esses apresentam melhor resolução espacial em 

comparação com os dados do satélite NOAA. A partir da recepção dos dados decomutados do 

satélite NOAA, no qual as medidas são convertidas para Unidades de Engenharia (UE) e os 

parâmetros derivados são calculados, (LEITE; LOPES; SOUSA, 2010), todas as ocorrências de 

focos detectados são inseridas em um banco de dados geográficos baseado em POSTGRESQL 

para qualificar os resultados, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). Após a inserção dos pontos 

detectados pelo novo método realiza-se uma consulta espacial do estado da federação onde 

ocorreu o foco, atualizando o atributo de estado de cada ponto, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 

2013). Não pertencendo a nenhum estado, este é considerado como ruído, por localizar-se no 

oceano. Esses pontos recebem o código “valida=11”, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). Em 

seguida é criado um buffer de 10 km de raio no entorno de cada foco valida=0, para o qual 

verifica-se a pertinência de todos os focos ativos disponíveis no Banco de Dados de Queimadas 

(BDQ) do dia anterior, atual e posterior à data de cada ponto avaliado, (SETZER; SOUZA; 

MORELLI, 2013). Os buffers que incluem focos ativos do BDQ permitem considerar válidos os 

focos, que então passam para código “valida=2”, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). 

Prossegue-se com a filtragem dos focos com código valida=0 a partir do ponto valida=1, 

(SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). Cria-se uma faixa de dez linhas acima e abaixo dos pontos 

valida=1, e assim os pixels que estão localizados nessa faixa passam a ser considerados ruídos 
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e passam para “valida=10” e os pontos do que estão localizados no oceano passam para 

“valida=11”, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). A última fase da validação utiliza imagens de 

média resolução (30 metros) do satélite TM/Landsat, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). Os 

pontos ainda pendentes, ou seja, com código valida=0, são confrontados com as imagens com 

até 18 dias posteriores à data da ocorrência, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). Nas imagens 

em que foram visualizados indícios de cicatrizes de queimadas em uma distância de até 10 km 

do ponto em análise, o mesmo deve ser validado, passando ao código “valida=2”, (SETZER; 

SOUZA; MORELLI, 2013). Os pontos que não foram validados por este método, passam para 

“valida=4”, (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). 

 

Figura 27 - Fluxograma da metodologia proposta por Setzer 

 

Fonte: Setzer, 2013 

 

Para o ajuste do algoritmo “GeraFoco” proposto por Setzer para as condições de um ambiente 

embarcado em um satélite generalizado, os seguintes passos devem ser adotados. 

 

1. Os dados devem ser processados em conformidade com as restrições de hardware, e 

esses dados devem ser extraídos considerando-se a memória disponível com 
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capacidade para processamento de 1 Mbytes a 3 Mbytes a partir de uma dada posição, 

portanto, os dados devem ser temporariamente armazenados e salvos, considerando 

este tamanho. 

2. Após a etapa 1, os dados armazenados devem ser carregados para o Computador de 

Bordo (On-board Computer ou OBC); 

3. Um processamento linha a linha dos valores da imagem deve ser realizado no arquivo 

inteiro, para se proceder à computação destes dados em tempo real; 

4. A saída deve ser uma lista de pixels de queimadas consistindo dos pixels identificados 

pelo algoritmo; 

5. Procede-se então para o ajuste dos parâmetros; 

6. Convertem-se os valores dos pixels para as suas respectivas coordenadas de latitude e 

longitude. 

 

Outro problema que pode surgir durante este processo se deve ao fato de que, nas estações 

terrenas as imagens são corrigidas geograficamente, mas, considerando um processamento 

embarcado, estas correções não podem ser aplicadas em tempo real. Portanto, um último 

passo é necessário para se ligar os pixels de queimadas às corretas localizações geográficas às 

quais eles pertencem, o qual é realizado pelo algoritmo de Setzer, como descrito na Figura 27.  

O método do limite de saturação do canal 3 é baseado no conhecimento de que o pixel de 

queimada alcança o valor de sua saturação quando este está totalmente ou parcialmente 

ocupado pelo fogo, dependendo do tamanho da queimada ou da temperatura das chamas, 

(SCHROEDER, 1998). 

5.1 PROCESSO DE CALIBRAÇÃO DO SENSOR 

Para o modo de operação de calibração do sensor imageador, o alvo visto pelo instrumento é 

um difusor de refletância calibrado iluminado por meio de uma luz colimada de uma fonte 

calibrada NIST de irradiância espectral (ROBEL, 2009). Ainda de acordo com (ROBEL, 2009), o 

valor absoluto da radiância do difusor de teste é uma função da mesma fonte de irradiância, 

da eficiência dos componentes interferentes e de suas geometrias. 

Na região do espectro do infravermelho, a calibração é realizada utilizando-se corpos negros 

em um ambiente termal no vácuo (T/V), (ROBEL, 2009). Uma câmara T/V é utilizada para evitar 

os efeitos da atmosfera e para melhor simular o ambiente no espaço no qual o instrumento 
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deverá operar, (ROBEL, 2009). O rastreamento da calibração é realizado por meio da 

temperatura dos corpos negros, (QUATTROCHI; LUVALL, 2004). Uma vez que aplicações de 

quantização radiométrica dos medidores de radiância do sensor AVHRR estão se tornando 

muito importantes para pesquisas em sensoriamento remoto, se torna necessário calibrar os 

sensores de forma acurada. De acordo com (NAVULUR, 2006), o ideal é trabalhar no espaço 

de refletância para se desenvolver algoritmos consistentes, para tanto, existem alguns 

softwares disponíveis que realizam a conversão dos valores DNs para o espaço de refletância 

como MODTRAN, ATCOR e FLAASH. A maioria dos sensores fornecem informações de como 

realizar a conversão dos DNs para as diversas bandas, no caso do NOAA, para o sensor AVHRR, 

essas informações estão descritas em (ROBEL, 2009). 

Sumariamente, o NOAA-16 recomenda a utilização das seguintes equações eq.(50), eq.(51) e 

eq.(52) para os canais 1, 2 e 3ª, respectivamente, retirado de (ROBEL, 2009): 

 

Canal 1: 

𝐴1 = {
0.0523 ∗ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 − 2.016, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≤ 496
0.1528 ∗ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 − 51.91, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≥ 497

}    (50) 

Canal 2: 

𝐴2 = {
0.0513 ∗ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 − 1.943, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≤ 499
0.1510 ∗ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 − 51.77, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≥ 500

}    (51) 

Canal 3A: 

𝐴3 = {
0.0262 ∗ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 − 1.010, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≤ 501
0.1920 ∗ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 − 84.20, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≥ 502

}    (52) 

 

No qual count representa o valor digital de 10-bits gravado pelo instrumento AVHRR e A 

representa o albedo, considerando que a posição é zênite e a distância da Terra ao Sol é de 

uma medida astronômica (A também pode ser considerado como o fator de refletância ou 

ajuste de refletância), (LEVIN, 1999). 

De acordo com (PINHEIRO et al., 2006), a radiância é convertida em temperaturas de brilho 

da superfície atmosférica utilizando o método de ajuste da função da resposta espectral do 

sensor e a função de Planck, isto é, assumindo que a Terra se comporta como um corpo negro 

na região do espectro de interesse, como a eq.(53), retirada de (PINHEIRO et al., 2006). 

 

𝐿(𝑣, 𝑡) =
𝑐1𝑣

3

𝑒𝑐2𝑣 𝑡⁄ −1
      (53) 
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No qual L(v, y) é o valor da radiância do corpo negro (em mW/m2-sr-cm-1), T é a temperatura 

em Kelvin de um corpo negro para o valor da radiância L, v é a onda de interesse (em cm-1) e 

c1 é 1.1910659×10−5 (em mWm−2sr−1cm4) e c2 é 1.438833 cm K, que representam as constantes 

da função de Planck, (NOGUEIRA, 1999). 

A função inversa da função de Planck pode ser reescrita na eq.(54), de acordo com o manual 

do Landsat, (BLACKETT, 2014). 

𝑇 =
𝐾2

𝑙𝑛 (
𝐾1
𝐼𝜆
+1)

     (54)

  

Para o comprimento de onda λ = 10-5 m, K1 = 119.104x107 Wm-3sr-1 e K2 = 1438.765 K, 

(BLACKETT, 2014). 

Essas operações são consideradas atualmente pelos algoritmos de detecção de queimada, por 

isso, torna-se necessário apresentá-las. De acordo com (LI et al., 2000), os algoritmos que 

consideram apenas a banda 3A do sensor AVHRR levam em consideração que, de acordo com 

a função de Planck, as emissões de energia radiativa termal alcançam seu pico em uma típica 

queimada, por volta de 500 K em situações de queimadas com fumaça e 1000 K em labaredas 

de fogo, como apresentado na Figura 28. Ainda de acordo com (LI et al., 2000), devido a esses 

limites, a melhor banda para ser utilizada para a detecção de queimadas torna-se a banda 

localizada entre 2.9 µm e 5.8, de acordo com a lei de Wien (região do infravermelho médio no 

espectro eletromagnético), enquanto que a região do infravermelho termal apresenta uma 

elevação na mesma temperatura de emissão da radiação terrestre (em torno de 300 K), 

(CHUVIECO; COCERO, 1996).  
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Figura 28 - Função de Planck e localizações dos canais 3 e 4 do sensor AVHRR 

 

Fonte: Li et al. (2000) 

 

Como consequência, as bandas do infravermelho médio tornam-se mais sensíveis para a 

detecção de queimadas e monitoramento de focos de queimadas ativos do que as bandas 

termais, (WOOSTER et al., 2013). Uma vez que o sensor AVHRR não foi projetado 

especificamente para detecção de queimadas, ele satura o pixel em uma temperatura 320 a 

331 K, (ROBINSON, 1991), bem abaixo da temperatura de queimada. De acordo com (LAL; 

SUBRAHMANYAM, 2008), a lei de Wien (ou lei do deslocamento de Wien) é a lei da física que 

relaciona o comprimento de onda na qual se situa a máxima emissão de radiação 

eletromagnética de corpo negro e sua temperatura, como mostra a eq.(55). 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝑏

𝑇
      (55) 

 

Na qual, 𝜆𝑚𝑎𝑥  é o comprimento de onda (em metros) na qual a intensidade da radiação 

eletromagnética é máxima; T é a temperatura do corpo negro em kelvin (K), e b é a constante 

de proporcionalidade, chamada constante de dispersão de Wien, dada por 0.0028977685, em 

kelvin-metros, (GE4250, 2014). Portanto, para uma temperatura de 500 K, tem-se como 

eq.(56). 
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𝜆𝑚𝑎𝑥 =
0.0028977685

500
∼ 5.8     (56) 

 

E para uma temperatura de 1000 K, tem-se, como eq.(57). 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
0.0028977685

1000
∼ 2.9     (57) 

 

Considera-se que a técnica de limites fixos é utilizada para discriminação de objetos de uma 

cena, (JAIN; KASTURI; SCHUNCK, 1995). Em casos simples, as imagens tendem a apresentar 

histogramas bimodais que podem ser segmentados em duas diferentes regiões, por meio da 

separação dos pixels que possuem valores maiores que um valor predefinido pertencente à 

cena e dos pixels que possuem valores menores que o limite (GONZALEZ; WOODS, 2002). Este 

conceito se deve ao fato de que imagens digitais podem ser interpretadas como uma 

superfície topográfica na qual a resposta espectral dos pixels ou DNs pode assumir uma 

elevação representativa neste ponto, (NAVULUR, 2006). Ainda de acordo com (NAVULUR, 

2006), quando não existe um conhecimento acerca do comportamento espectral e da 

fenomenologia do elemento outras técnicas como data mining, análises estatísticas e 

histogramas podem ser levados em consideração para a aquisição deste conhecimento. 

5.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

De acordo com (KOSCHAN; ABIDI, 2008), a utilização de histogramas e valores de threshold na 

segmentação de uma imagem pode ser visto no exemplo de uma imagem de nível de cinza. 

Ainda de acordo com (KOSCHAN; ABIDI, 2008), no primeiro passo de processamento, a 

frequência do aparecimento de cada nível de cinza é calculada em um histograma de 

intensidade ao longo de toda a imagem. Em seguida, os máximos e mínimos (picos e vales) 

são determinados em uma função dada por um histograma de frequências. Os mínimos 

formam os limites do intervalo para a segmentação, (KOSCHAN; ABIDI, 2008).  

Esta técnica pode ser expandida para a segmentação de imagens coloridas. No caso mais 

simples, o sinal da cor pode ser combinado por uma função F unidimensional, (HARRABI; 

BRAIEK, 2012). A função F pode ser definida, por exemplo, para os valores RGB de r, g, e b, 

padronizado pela eq.(58), (BONSIEPEN; COY, 1991). 
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𝐹(𝑟, 𝑔, 𝑏) =  
(0.25𝑟+4𝑔−𝑏)

5
     (58) 

 

Os melhores resultados são geralmente obtidos quando um ou dois histogramas 

tridimensionais são calculados para os componentes da cor, (BONSIEPEN; COY, 1991). Para 

esse procedimento, um espaço de cor deve primeiro ser selecionado. Qual espaço de cor é 

mais adequado depende, por sua vez, da aplicação. Quando histogramas unidimensionais são 

usados, um histograma é calculado para cada canal de cor e os máximos e mínimos são 

determinados em cada histograma, (CECHINEL, 2000). A lista pode ser posteriormente 

elaborada para o máximo que é encontrado. Estes podem ser dispostos de acordo com o 

número de frequências determinadas, ou um coeficiente de ponderação pode ser 

estabelecido (por exemplo, a tonalidade é mais um fator decisivo de brilho), (WOLFRAM, 

2012). A segmentação de imagens coloridas pode ser aplicada com esta técnica, utilizando os 

seguintes passos de processamento, retirados de (WOLFRAM, 2012). 

 

0. Crie uma lista vazia para a imagem inteira.  

1. Observe qual é a próxima região a ser segmentada. Se não existirem mais regiões a 

segmentação terminou. 

2. Escolha o máximo com a cor de maior prioridade. Se não existirem mais, marque a região 

como uniforme e volte para o passo 1. 

3. Determine os valores de threshold.  

4. Selecione as regiões conectadas e coloque-as na lista de regiões.  

5. Retorne ao passo 1. 

 

Além disso, os relacionamentos de elementos vizinhos podem ser incluídos na segmentação, 

a fim de preencher pequenos furos nas regiões, (WOLFRAM, 2012). 

O histograma dos dados estudados na presente tese, foram desenvolvidos no software 

MINITAB e mostram o seguinte comportamento dos dados nos respectivos canais do sensor 

AVHRR, canal 1 (Figura 29), canal 2 (Figura 30), canal 3 (Figura 31), canal 4 (Figura 32) e canal 

5 (Figura 33). 
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Figura 29 - Histograma dos dados no canal 1 do sensor AVHRR 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 30 - Histograma dos dados no canal 2 do sensor AVHRR 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 31 - Histograma dos dados no canal 3 do sensor AVHRR 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 32 - Histograma dos dados no canal 4 do sensor AVHRR 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 33 - Histograma dos dados no canal 5 do sensor AVHRR 

 

Fonte: autoria própria 

Em mais detalhes, a Figura 34 apresenta uma análise aprofundada do canal 3 em relação aos 

seguintes dados. 

 

Figura 34 - Sumário da Análise dos dados no Canal 3 do sensor AVHRR 

 

Fonte: autoria própria 
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O método de Anderson-Darling (STEPHENS, 1974) é usado para testar se uma amostra de 

dados provém de uma determinada distribuição. Trata-se de uma modificação do teste 

Kolmogorov-Smirnov (KS). O teste KS é de distribuição gratuita, no sentido de que os valores 

críticos não dependem da distribuição específica, (FRANKENBERG, 2012). Isto tem a vantagem 

de permitir um exame mais sensível e a desvantagem de que os valores críticos devem ser 

calculados para cada distribuição, (SCUDINO, 2008). Esse teste se apresenta como uma 

medida quantitativa de quanto uma amostra de dados pode ser representada por uma 

distribuição normal e é baseada na integral apresentada na eq.(59), (STATISTICS, 2012). 

 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
𝑥

−∞
      (59) 

 

Essa equação pode ser utilizada para converter os dados para uma distribuição uniforme se a 

distribuição proposta estiver correta. O teste de Anderson-Darling compara o quão próximo 

os valores de F(x1), F(x2),..., F(xn) estão para a distribuição Uniforme (0, 1), (MONTGOMERY; 

RUNGER, 2002). 

Tem-se que, de acordo com o teste de Anderson-Darling, se o teste de normalidade 

apresentar o parâmetro “P-Value” menor que 0,05 então os dados não estão bem 

representados por uma distribuição normal, (BALASTRASSI, 2007). 

O valor recebido pela análise dos dados da amostra de teste apresentou P-Value igual a 0,005, 

muito abaixo do parâmetro indicado no teste. Portanto, de acordo com esse teste, pode-se 

dizer que os dados não são bem representados por uma distribuição normal. 

A média dos valores de temperatura apresentados no canal 3 foi de 306,31 graus em Kelvin. 

O desvio padrão apresentou o valor de 8,52 e uma alta variância de 72,51.  

A assimetria (medida pelo parâmetro Skewness) é empregada em relação ao histograma dos 

dados e à sua distribuição. Esse coeficiente de medida é projetado de forma que se possa ter 

uma avaliação sobre uma possível assimetria da função de densidade em torno da média, 

definido por (PEARSON, 1895) em eq.(60). 

 

𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠: 𝛼3(𝑋) =
µ3

(√µ2)
3
     (60) 
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Sendo que,(√µ2)
3é igual a [𝑉𝐴𝑅(𝑋)]

1

2, denotando o desvio padrão, (PEARSON, 1895). Se a 

distribuição for simétrica em torno da média então, com α3 igual a 0 a conversão não se 

sustenta, (SPANOS, 1999). 

Analisando o histograma do canal 3, nota-se que existe um elevado pico à esquerda e outro 

pico menor à direita da distribuição. Sabendo-se que uma medida de assimetria positiva indica 

uma distribuição tendenciada para a direita, assimetria negativa indica assimetria tendenciada 

para a esquerda e assimetria igual a zero indica que a distribuição não é assimétrica, 

(KALTENBACH, 2012), o valor de Skewness igual a 0,029237 indica que a distribuição 

apresentada pelos dados da banda 3 é levemente tendenciada para a direita. 

Kurtosis (ou curtose) é um parâmetro que descreve a forma da distribuição da probabilidade 

de variáveis aleatórias, (UKY, 2013), em outras palavras, pode-se pensar no coeficiente de 

kurtosis como uma medida que indica se uma distribuição simétrica quando comparada com 

uma distribuição normal contém o final “afinalado”, ou picos mais acentuados, (MINITAB, 

2013). O termo provém da palavra grega κύρτωση a qual significa “curvatura da coluna” e 

tende a ser entendido como o achatamento do pico do gráfico em relação às pontas, 

(MINITAB, 2013). 

O coeficiente de assimetria (skewness) permite distinguir entre uma distribuição simétrica e 

não simétrica, mas ainda deixa o problema de distinguir entre duas distribuições simétricas 

com formas diferentes, como a normal e a uniforme, (KALTENBACH, 2012). 

Uma maneira de distingui-los é conceber uma medida que relacione o achatamento em 

relação às pontas, e o coeficiente de kurtosis faz exatamente isso. Originalmente proposto por 

(PEARSON, 1895), o kurtosis é apresentado na proposta de Pearson como mostra a eq.(61). 

 

𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠: 𝛼4(𝑋) =
𝜇4

(𝜇2)2
      (61) 

 

A kurtosis negativa indica que a variação é causada principalmente por muitos valores que 

estão moderadamente longe da média, ao passo que uma kurtosis positiva indica que a 

variância é determinada por poucos desvios extremos da média, (SPANOS, 1999).  

Pelo gráfico do histograma da banda 3 pode-se notar que ocorre uma kurtosis negativa, com 

muitos valores longe da média devido aos picos das temperaturas apresentadas nessa banda. 
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Como se pode notar pelas análises anteriores, a distribuição dos dados de temperatura do 

canal 3 possui elevados picos que podem ser causados por diversos fatores, desde erro na 

leitura do sensor, reflexão de objetos da superfície ou estouro do pixel, entre outros.  

Os algoritmos que consideram apenas limites de temperatura são, na maioria, provenientes 

da análise dos dados do canal 3 do infravermelho médio do sensor AVHRR, centralizados em 

3,75 µm. De acordo com a Lei de Wien, a emissão de energia radiativa térmica atinge valores 

de pico de temperaturas de incêndio em cerca de 500 K para incêndios já consumados e mais 

de 1000 K para incêndios latentes, que estão em atuação.  

No entanto, como o sensor AVHRR não foi projetado para o monitoramento de queimadas, 

ele saturada o pixel em uma temperatura de brilho de 320-331 K (ROBINSON, 1991), bem 

abaixo da temperatura de queimada, (LI et al., 2000). 

Por exemplo, em um fundo de 300 K, um objeto quente a 1000 K, que ocupa apenas 0,02% da 

área do pixel e pode elevar a temperatura do brilho de 3,75 µm a 324 K, (LI et al., 2000).  

5.3 ÁREA ESTUDADA E O CONJUNTO DE DADOS 

A floresta amazônica compreende uma flora rica e variada. É o lar de um grande número de 

espécies de árvores. Existem três tipos de florestas classificadas nessa floresta: floresta de 

Igapó, floresta de várzea e floresta de terra firme. 

Floresta de Igapó é basicamente composta por palmeiras, não muito altas, as quais vivem 

constantemente inundadas e enredadas por vinhas e lianas, (WIKI, 2013). É muito rica em 

espécies vegetais, (WIKI, 2013). Floresta de várzea é mais compacta e nela se destaca a 

seringueira. Sofre inundações periódicas (cheias). Floresta de terra firme é um pouco 

inundada, ela mostra as árvores mais altas. Nela estão presentes a castanha comum, o 

guaraná e a seringueira, (WIKI, 2013). 

A temporada de queimadas ocorre durante os meses de junho a agosto e compreende as 

áreas demarcadas pelo chamado Arco do Desmatamento, (ROCHA; YAMASOE, 2013). 

As imagens selecionadas são da área do Arco do Desmatamento e estão localizadas no estado 

do Tocantins. 

As amostras foram coletadas entre os períodos de junho a agosto de 2012. Durante este 

período, focos de incêndio foram encontrados pelo Centro de Monitoramento de Incêndios 

do INPE. 
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O conjunto de dados é composto por imagens selecionadas do satélite NOAA-16N, com os 

dados em seu formato digitalizado e posteriormente convertido em formato binário, o qual 

pode ser descrito em um formato de imagem HRPT.  

Cada um desses dados tem seu próprio número, Id, Latitude, Longitude, Latitude de GMS, 

Longitude de GMS, data e hora, que correspondem ao satélite, cidade, estado, UC / TI, o risco 

observado e risco previsível. Essas imagens foram coletadas na estação de Cachoeira Paulista, 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A tabela do Anexo B apresenta amostras de 

cada canal do sensor AVHRR NOAA-16, esses dados foram adquiridos do INPE de cachoeira 

paulista em agosto de 2012. A tabela do Anexo B contém uma amostra dos dados que são 

utilizados para o processamento na tese. 

Como o algoritmo utiliza as informações de pixels nesse nível, muitas variáveis devem ser 

levadas em consideração para que a classificação ocorra com resultados confiáveis, por 

conseguinte, a aplicação de Lógica Fuzzy foi considerada para esse processo. 
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Figura 35 - Exemplo de imagem do NOAA-16 adquirira do INPE de Cachoeira Paulista. 

 

Fonte: autoria própria 
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A Figura 36 mostra o gráfico de probabilidade de cada canal para os valores da tabela do Anexo 

B. 

 

Figura 36 - Gráfico de Probabilidade para cada canal 

 

Fonte: autoria própria 

 

A partir de uma análise visual deste gráfico pode-se verificar que, como esperado, para 

detecção de queimadas, o canal 3 apresenta uma maior separabilidade em relação aos canais 

4 e 5.  

Para avaliar o comportamento da distribuição dos dados, estimar os percentuais e comparar 

as diferenças entre as distribuições da amostra utiliza-se a Função de Distribuição Empírica ou 

Cumulativa (do inglês, CFD – Cumulative Distribution Function), (MEKO, 2012). 

A CFD é utilizada para visualizar a estimativa de distribuição dos parâmetros e quantas vezes 

cada valor é observado nos dados (em azul na Figura), (MINITAB, 2013). Essa análise é útil para 

estimar qual função Fuzzy poderá ser utilizada para a representação dos dados no sistema 

Fuzzy. A Figura 37 apresenta a CFD para os dados de amostra do canal 3. 
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Figura 37 - Aplicação da Função de Distribuição Cumulativa Empírica sobre os dados do Canal 

3 

 

Fonte: autoria própria 

 

A análise do resultado apresentado na função implica é de que a média dos valores é de 306,3 

e o desvio padrão é de 8,515. Cerca de 80% dos valores estão abaixo de 313,478 como mostra 

a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Porcentagem de cada valor do Canal 3 na amostra de dados. 

Porcentagem Canal 3 

0 255,238 

0 258,523 

0,00001 262,037 

0,0001 265,834 

0,001 269,994 

0,01 274,643 

0,1 279,997 

1 286,502 

2 288,823 

3 290,296 

4 291,404 
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5 292,305 

6 293,072 

7 293,744 

8 294,347 

9 294,894 

10 295,398 

20 299,145 

30 301,846 

40 304,154 

50 306,311 

60 308,469 

70 310,777 

80 313,478 

90 317,224 

91 317,728 

92 318,276 

93 318,878 

94 319,551 

95 320,318 

 

A CDF é similar à função de probabilidade, porém, diferente desta, as escalas de uma CDF não 

são transformadas e a distribuição ajustada não apresenta uma linha reta. 

5.4 ABORDAGEM FUZZY 

Os Sistemas Fuzzy oferecem um método generalizado para representar conceitos, ideias e 

proposições abstratas, (ZADEH, 2008). 

Nesses sistemas, a distinção entre um número e seu próximo, entre um intervalo e o próximo 

intervalo, entre um conceito e o próximo conceito é indefinida, ou seja, não é clara. Desta 

forma, os conjuntos de variáveis discretas se tornam um caso especial de uma variável Fuzzy. 

Outra vantagem dos sistemas Fuzzy se refere aos muitos conceitos de sistemas especialistas 

que podem ser incorporados aos sistemas Fuzzy. As regras de um sistema especialista podem 

ser desenvolvidas pelo operador de inferência do sistema Fuzzy, (WANG, 1997).  
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Esta tese propõe avaliar o uso da Lógica Fuzzy sobre os valores de temperatura do canal 3 do 

sensor AVHRR para a classificação de queimadas, uma vez que as regras definidas para esta 

classificação, até o presente momento, se baseiam em avaliações empíricas sobre os dados. 

Uma classificação baseada em Lógica Fuzzy é uma abordagem multivalorada que se baseia na 

técnica de classificação por meio de regras que são utilizadas para explorar a similaridade das 

assinaturas espectrais para uma dada classe e para explorar a sobreposição entre as classes. 

Para uma situação onde se possui n classes, a classificação Fuzzy inclui graus de pertinência n-

dimensionais que descrevem a similaridade das classes de um objeto obj entre as n diferentes 

classes, como apresentado em eq.(62). 

 

𝑓𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠,𝑜𝑏𝑗 = [µ(𝑜𝑏𝑗), µ𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠1(𝑜𝑏𝑗),… µ(𝑜𝑏𝑗)]    (62) 

 

Assim sendo, o conjunto Fuzzy A em 𝑈 é então representado por um conjunto de pares 

ordenados (µA(𝑢), 𝑢), no qual µA(𝑢) é chamado de função de pertinência (membership 

function-MF) e 𝑢 ∊ 𝑈. A função de pertinência mapeia cada elemento do universo 𝑈 em um 

valor entre 0 e 1. 𝑈 representa o universo de discurso, isto é, o espaço Fuzzy completo de 

variação de uma variável do modelo, definido em eq.(63)  

 

𝐴 = {µ𝐴(𝑢) 𝑢⁄ } = {(µ𝐴(𝑢), 𝑢)|𝑢 ∊ 𝑈}    (63) 

 

De acordo com (NAVULUR, 2006), técnicas como a classificação supervisionada do k-Means 

são técnicas de classificação discreta que resultam em uma assinatura binária (0 ou 1) de um 

objeto pertencer à classe cuja função de pertinência é a maior. Na classificação discreta, cada 

objeto pertence a uma classe específica, apesar da fraca correlação entre o objeto e os 

atributos da classe, (NAVULUR, 2006). Por outro lado, as regras do conjunto Fuzzy contêm 

informações sobre a confiabilidade geral, estabilidade e combinação das classes a qual o 

objeto pertence, (NAVULUR, 2006). 

Como regra geral, o início da construção de um sistema Fuzzy envolve obter uma coleção de 

regras do tipo IF-THEN (se então) a partir do conhecimento do especialista baseando-se no 

domínio do problema.  

O próximo passo é combinar essas regras em um sistema com entradas e saídas, como 

apresentado na Figura 38, adaptada de (MENDEL, 1995). Diferentes sistemas Fuzzy utilizam 
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diferentes princípios para essa combinação. Uma função de pertinência µa de um conjunto 

discreto é mapeada da forma eq.(64), (LEE, 2005). 

 

µ𝑎: 𝑋 − {0,1}       (64) 

 

Figura 38 - Diagrama dos processos envolvidos no desenvolvimento de sistemas Fuzzy 

 

Fonte: Mendel (1995) 

 

Ou seja, um algoritmo de reconhecimento de padrões, quando aplicado à um objeto p, produz 

o grau de pertinência µF(p) de p em uma classe F, (MARIN; BARRETO, 2003). 

Quando p pode ser modelado como uma palavra de primitivas que podem ser derivadas de 

uma gramática formal, um algoritmo de reconhecimento de padrões consistirá de um 

procedimento para análise dessa gramática, (MOHR; PAVLIDIS; SANFELIU, 1990). 

Mas o grau de pertinência de um objeto em uma classe pode também ser considerado pelo 

grau de similaridade que esse objeto tem em relação aos outros objetos da classe, (YAZICI; 

AKKAYA, 2000). Quando a descrição do algoritmo de reconhecimento é conhecida, esse 

algoritmo é tido como sendo transparente, se tal descrição não for conhecida, ele é tido como 

opaco, (ZADEH, 1976). 

A Fuzzificação pode ser apresentada em diferentes níveis para um problema de 

reconhecimento de padrões, como: padrões de classes, valores para as características e para 

algoritmos de reconhecimento transparentes. 

Para definir um conjunto Fuzzy, tem-se X como um conjunto clássico e u: X [0, 1] como função 

de X no intervalo real [0,1], denominada ‘função de pertinência’. Um subconjunto Fuzzy de X 

é um conjunto de pares ordenados {(x, u(x)); x є X}. 

Na lógica clássica, tem-se a tabela-verdade de dois conjuntos P e Q, para o conectivo ‘e (^)’ 

dada por:  
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Tabela 11 - Tabela-verdade de dois conjuntos P e Q. 

^  0 1 

0  0 0 

1  0 1 

 

Na qual a tabela interpreta a função do conectivo ‘e (^)’: {0, 1} X {0, 1} {0, 1}. 

Se u e v são conjuntos Fuzzy, o conceito acima é dado por meio de uma função denominada 

T-Norma, que possui as propriedades a seguir, (SOUZA, 2003). 

 

1. T(1, p) = p, para todo a [0,1]; 

2. T(p, q) = T(q, p), para todos p, q [0,1]; 

3. Se p ≤w e q ≤w, então T(p, q) ≤T(w, u); 

4. T(p, T(q, w)) = T(T(p, q),w), para todos p, q, w [0,1]. 

 

Ainda de acordo com (SOUZA, 2003), considera-se T(p, q) = min {p, q}, como uma T-Norma, 

outros exemplos de T-Normas utilizadas para generalizar conjunções ou interseções entre 

conjuntos Fuzzy são os seguintes: 

 

1. T(p, q) = p . q - produto algébrico; 

2. T{p, q) = MAX {0, p+q-1} - diferença limitada 

 

Uma função c: [0,1] → [0,1] é um complementar Fuzzy de um conjunto Fuzzy u, se e somente 

se, (SOUZA, 2003): 

 

1. c(0)=1 e c(1)=0; 

2. Para todo p, q ∊ [0,1], se p ≤ q então c(q) ≤ c(p); 

3. c(c(p))=p, para todo p ∊ [0,1]; 

4. c é uma função contínua. 

 

O exemplo clássico de complementar de conjunto Fuzzy u é c(u(x)) = 1-u(x), para todo x ∊ X. 
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A Fuzzificação é o primeiro passo para o processo de desenvolvimento da Lógica Fuzzy. Esse 

processo converte as entradas da Fuzzy em informações que o mecanismo de inferência pode 

facilmente utilizar para ativar e aplicar as regras que são previamente definidas. Nesse estágio, 

as entradas Crisp (discretizadas) são convertidas em valores de entradas Fuzzy. No sistema, 

duas variáveis de entrada são consideradas: 

 

1. PixelValue – que representa o valor original do pixel, valor este adquirido do sensor; 

2. HousekeepingDiagnosticParameter – representa uma estimativa das condições gerais 

do sistema. 

5.4.1 Modelo Fuzzy de Takagi e Sugeno 

O modelo Fuzzy inicialmente sugerido por Takagi e Sugeno em 1985, (TAKAGI; SUGENO, 1985) 

pode representar ou modelar uma classe genérica de sistemas não lineares estáticos ou 

dinâmicos. Esse modelo se baseia na “partição Fuzzy” do espaço de entrada e pode ser 

visualizado como uma expansão da partição linear representada por eq.(65). 

 

Ri: Se x1 pertence a Ai
1 e x2 pertence a Ai

2, …, e xm pertence a Ai
m então yi = ai

0 + ai
1x1 + … + 

ai
mxm 

 

ŷ =
∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖𝑐
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖𝑐
𝑖=1

, 𝑤𝑖 = 𝑀𝐼𝑁𝑗=1
𝑚 𝐴𝑗

𝑖(𝑥𝑗)     (65) 

 

Onde Ri (i = 1, 2, …, c) representa a iésima regra Fuzzy, e xj (j= 1, 2, …, m) é a entrada e yi é a 

saída da regra da Fuzzy Ri. 

 

5.4.2 Definição do modelo Fuzzy para queimadas 

Para definir formalmente o conjunto Fuzzy, X é definido como u: X → [0, 1]. Um subconjunto 

Fuzzy X é um conjunto de pares ordenados {(x, u(x)); x ∈ X}. O grau de pertinência ou função 

de pertinência de um conjunto Fuzzy representa as propriedades semânticas dos conceitos 

embutidos. As principais funções de pertinência são:  
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 Linear;  

 Curva Z;  

 Sigmoid;  

 Pi;  

 Beta;  

 Gaussiana;  

 Trapezoidal e,  

 Triangular.  

 

Esta tese apresenta as funções Gaussiana, Triangular e Trapezoidal para representar o 

universo Fuzzy das variáveis semânticas. 

A função gaussiana obedece à seguinte equação eq.(66). 

 

𝑓(𝑥) = 𝑒
−(𝑥−𝑏)2

2𝑐2       (66) 
 

A função trapezoidal obedece a seguinte equação eq.(67) e eq.(68). 

 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) =

{
  
 

  
 

0𝑖𝑓(𝑥 ≤ 𝑎)
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
𝑖𝑓(𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏)

1𝑖𝑓(𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐)
(𝑑−𝑥)

𝑑−𝑐
𝑖𝑓(𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐)

0𝑖𝑓(𝑑 ≤ 𝑥) }
  
 

  
 

     (67) 

 

 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = 𝑀𝐴𝑋 (𝑀𝐼𝑁 (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
, 1,

𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
) , 0)    (68) 

 

A função triangular obedece as seguintes equações eq.(69) e eq.(70). 

 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) =

{
 
 

 
 

0𝑖𝑓(𝑥 ≤ 𝑎)
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
𝑖𝑓(𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏)

(𝑐−𝑥)

𝑐−𝑑
𝑖𝑓(𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐)

0𝑖𝑓(𝑐 ≤ 𝑥) }
 
 

 
 

     (69) 

 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑀𝐴𝑋 (𝑀𝐼𝑁 (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
,
𝑐−𝑥

𝑐−𝑑
) , 0)     (70) 
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A Figura 39 mostra a função de pertinência aplicada à variável de entrada PixelValue. Essa 

variável representa os valores dos dados adquiridos do canal 3 do sensor AVHRR e convertidos 

em temperatura, da série de satélites NOAA. Os pixels são considerados pixels de queimada 

quando seus valores estiverem dentro da faixa [0 a 450], devido à natureza intrínseca desta 

abordagem de definição empírica deste limite, a função Gaussiana é aplicada para representar 

esta variável. Os valores semânticos definidos para representar como um pixel pode ser 

classificado são: 

 

 Fraco – o qual representa, semanticamente, que a intensidade do fogo é muito baixa 

e o valor de pertinência para que esse pixel seja um pixel de queimada é muito baixo. 

Sua faixa varia de [0 to 450], seguindo os limites do algoritmo de Setzer, e seus 

parâmetros para a Função Gaussiana são [67.5 0] nos quais b=67.5 e c=0, em eq.(71); 

 

y=gaussmf(x, [67.5 0])    (71) 

 

 Bom – o qual representa, semanticamente, que a intensidade do fogo é boa e o valor 

de pertinência para que esse pixel seja um pixel de queimada é razoável, não sendo 

este não muito fraco nem muito alto, sua faixa varia de [0 a 450] e seus parâmetros 

para a função Gaussiana são [67.5 225] os quais b=67.5 e c=255, em eq.(72); 

 

y=gaussmf(x, [67.5 225])    (72) 

 

 Excelente - o qual representa, semanticamente, que a intensidade do fogo é excelente 

e o valor de pertinência para que esse pixel seja um pixel de queimada é muito alto 

devido a este valor. Sua faixa varia de [67.5 450] os quais b=67.5 e d=450, em eq.(73); 

 

y = gaussmf(x, [67.5 450])    (73) 

 

 



135 
 

Figura 39 - Função de pertinência para a variável de entrada PixelValue 

 

Fonte: autoria própria 

 

A Figura 40 mostra a função de pertinência para a variável de entrada 

HousekeepingDiagnosticParameter. Esta variável representa o estado geral do computador 

de bordo onde os dados estão sendo armazenados. É importante, em um sistema de tempo 

real, monitorar o estado dos parâmetros de telemetrias de alta prioridade, mais ainda pelo 

fato de o computador estar sendo executado em um ambiente critico, com diversas ameaças 

externas que podem ser prejudiciais ao cumprimento da missão. Os valores semânticos 

definidos para representar como os parâmetros de Housekeeping e Diagnose a bordo do 

satélite podem ser classificados são: 

 

 Ruim – indica que, no geral, as condições do satélite apresentam alguns problemas 

que podem ser críticos para sua operação normal e, processar informações dos dados 

nestas condições pode afetar o resultado final da classificação do pixel. Sua faixa varia 

de [0 1] e seus parâmetros para a função triangular são [-0.4 0 0.4] nos quais a=-0.4, 

b=0 e c=0.4, em eq.(74); 

 

𝑦 = 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑓(𝑥, [−0.4 0 0.4])     (74) 

 

 Bom – indicando que, no geral, as condições do satélite apresentam alguns pequenos 

problemas, mas o estado geral é seguro para o funcionamento normal das operações 

no satélite e, processar informações neste ambiente não afetará os resultados finais. 

Sua faixa varia de [0 1] e seus parâmetros para a função triangular são [0.1 0.5 0.9] nos 

quais a=0.1, b=0.5 e c=0.9, em eq.(75); 
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𝑦 = 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑓(𝑥, [0.1 0.5 0.9])     (75) 

 

 Excelente – indica que, no geral, as condições do satélite não apresentam problema 

algum e o sistema se encontra em uma condição ótima para completude de suas 

operações. Processar dados nesta condição não afetará em nada os resultados finais 

da classificação. Sua faixa varia de [0 1] e seus parâmetros para a função triangular são 

[0.6 1 1.4] os quais a=0.6, b=1 e c=1.4, em eq.(76). 

 

𝑦 = 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑓(𝑥, [0.6 1 1.4])     (76) 

 

Figura 40 - Função de pertinência para a variável de entrada HK 

 

Fonte: autoria própria 

A saída da Fuzzy é representada pela variável FirePixel como mostra a Figura 41. 

 

Figura 41 - Saída do sistema Fuzzy 

 

Fonte: autoria própria 
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A representação semântica para estes valores são: 

 

 MuitoBaixo – indica que a pertinência do pixel analisado para que esse seja um pixel 

de queimada é muito baixa, sua faixa está entre [0 1.3] e seus parâmetros para a 

função Gaussiana são [0.195 0.2171] os quais b=0.195 e c=0.2171, em eq.(77);  

 

𝑦 = 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑚𝑓(𝑥, [0.195 0.2171])     (77) 

 

 Mediano – indica que a pertinência do pixel analisado para que esse seja um pixel de 

queimada é mediana, nem baixa nem alta, sua faixa está entre [0 1.3] e seus 

parâmetros para a função Gaussiana são [0.195 0.65] nos quais b=0.195 e c=0.65, em 

eq.(78); 

 

𝑦 = 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑚𝑓(𝑥, [0.195 0.65])     (78) 
 

 MuitoAlta – indica que a pertinência do pixel analisado para que esse seja um pixel de 

queimada é muito alta, sua faixa varia de [0 1.3] e seus parâmetros para a função 

Gaussiana são [0.1909 1.04] nos quais b=0.1909 e c=1.04, em eq.(79); 

 

𝑦 = 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑚𝑓(𝑥, [0.1909 1.04])     (79) 
 

 

A Figura 42 mostra uma simulação para as variáveis de entrada propostas acima com os 

respectivos valores: 

 

 PixelValue = 380; 

 HousekeepingDiagnosticParameter = 0.5; 

 FirePixel = 0.78; 
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Figura 42 - Visualização das regras para o Sistema Fuzzy proposto 

 
Fonte: autoria própria 

 

As regras foram definidas como se segue.  

 

1. If (PixelValue is excellent) then (FirePixel is veryHigh);  

2. If (PixelValue is weak) then (FirePixel is veryLow) 

3. If (PixelValue is good) then (FirePixel is average) 

4. If (housekeepingDiagnosticParameter is bad) then (FirePixel is veryLow) 

5. If (housekeepingDiagnosticParameter is good) then (FirePixel is average) 

6. If (housekeepingDiagnosticParameter is excellent) then (FirePixel is veryHigh) 

 

A Figura 43 mostra a função de pertinência Trapezoidal aplicada à variável de entrada 

PixelValue. Os pixels são considerados pixels de queimada quando seus valores estiverem 

dentro da faixa [0 a 450], esse teste mostra os resultados obtidos a partir da definição da 

função trapezoidal, no lugar da Gaussiana, para modelagem da variável PixelValue. 

Os valores semânticos definidos continuam os mesmos para representar como um pixel pode 

ser classificado e são definidos como: 

 

 Fraco – o qual representa, semanticamente, que a intensidade do fogo é muito baixa 

e a pertinência do pixel analisado para que esse seja um pixel de queimada é muito 

baixa. Sua faixa varia de [0 to 450], seguindo os limites do algoritmo de Setzer, e seus 

parâmetros para a função Trapezoidal são [0 36.87 98.85 195.9], definidos em eq.(80); 
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y=trapmf(x, [0 36.87 98.85 195.9])   (80) 

 

 Bom – o qual representa, semanticamente, que a intensidade do fogo é boa e a 

pertinência do pixel analisado para que esse seja um pixel de queimada é razoável, não 

sendo este não muito fraco nem muito alto, sua faixa varia de [0 a 450] e seus 

parâmetros para a função Trapezoidal são [192 320 350 450], definidos em eq.(81); 

 

y=trapmf(x, [192 320 350 450])   (81) 

 

 Excelente - o qual representa, semanticamente, que a intensidade do fogo é excelente 

e a pertinência do pixel analisado para que esse seja um pixel de queimada é muito 

alta devido a este valor. Sua faixa varia de [322 419 481 578], definidos em eq.(82); 

 

y = trapmf(x, [322 419 481 578])  (82) 

 

Figura 43 - Função de pertinência trapezoidal para a variável de entrada PixelValue 

 

Fonte: autoria própria 

 

A Figura 44 mostra uma simulação para as variáveis de entrada propostas acima para o teste 

da função trapezoidal com os respectivos valores: 

 

 PixelValue = 320; 

 HousekeepingDiagnosticParameter = 0.5; 

 FirePixel = 0.8140; 
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Figura 44 - Visualização das regras para o Sistema Fuzzy proposto 

 
Fonte: autoria própria 

 

Verifica-se que a decisão de qual função utilizar para modelar a variável PixelValue depende 

de como se espera que o comportamento do sistema seja modelado. A utilização da função 

trapezoidal mostrou-se ser mais adequada em relação ao funcionamento real de como as duas 

variáveis (PixelValue e HousekeepingDiagnosticParameter) devem interagir, porém, como 

pode ser visto em (GANSELLI, 2014), ela possui maior custo de desempenho em um sistema 

embarcado. 

5.4.3 Implementação da Lógica Fuzzy embarcada 

Para a implementação da Lógica Fuzzy embarcada, diversos trabalhos podem ser destacados, 

porém, para esta tese, destaca-se a implementação realizada por Ganselli, em (GANSELLI, 

2014). Na dissertação de Ganselli, esse apresenta as dificuldades técnicas da implementação 

de uma Lógica Fuzzy, assim como as diferenças das funções de pertinência da Fuzzy em relação 

ao desempenho do algoritmo, a avaliação qualitativa e calibração do sistema Fuzzy, assim 

como toda a parte de importação dos dados no sistema embarcado, verificação de integridade 
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e execução do método matricial proposto. Como resultados, (GANSELLI, 2014) apresenta os 

testes de validação do sistema implementado, a influência da defuzzificação e testes de 

desempenho, primordiais quando se considera um ambiente embarcado. 

O fluxograma do sistema embarcado, implementado por Ganselli, em (GANSELLI, 2014), é 

apresentado pela Figura 45, abaixo. 

 

Figura 45 - Fluxograma dos componentes implementados por Ganselli em (GANSELLI, 2014). 

 

Fonte: Ganselli, (2014) 

 

No primeiro passo, (GANSELLI, 2014) realiza a verificação da validação dos dados de entrada, 

que é composta por uma matriz de dados discretizados, da mesma forma que os dados de 

entrada produzidos pelo canal 3 de infravermelho médio do sensor AVHRR. Nessa validação, 

Ganselli, em (GANSELLI, 2014), verifica se o número de linhas e colunas contém o valor 

esperado, o mesmo tipo de verificação deve ser efetuado para os dados de entrada do sistema 

Fuzzy a ser implementado para identificação de queimadas em um sistema embarcado, 

considerando-se esse passo como validação da quantidade de dados recebidos pelo sensor. 

Em uma segunda verificação, Ganselli, em (GANSELLI, 2014), realiza uma análise para verificar 

se os dados contidos nas matrizes contêm alguma incoerência. Da mesma forma, sabendo-se 

que os dados recebidos do sensor podem conter ruídos, (ZHOU; WU; ZHANG, 2010), essa 

mesma análise pode ser realizada de modo a aumentar a confiabilidade do sistema. Após 
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essas verificações, (GANSELLI, 2014) realiza o processamento na Lógica Fuzzy proposta por ele 

no ambiente embarcado. 

5.4.4 O Processo de Defuzzificação 

O processo de defuzzificação consiste em converter o conjunto Fuzzy em um valor numérico, 

ou seja, a variável linguística que representa a variável de saída deve ser convertida em um 

valor numérico, (CONTROL, 1997). 

Os métodos mais conhecidos para o processo de defuzzificação de um conjunto Fuzzy em um 

conjunto discreto são: método do centroide, método do centro de máximo e método da 

média do centro de máximo, (BADIRU; CHEUNG, 2002). 

Dentre esses métodos, o cálculo do centroide é o método mais popular utilizado atualmente. 

Em um conjunto discreto de valores a saída ℜ é dada pelo centro de massa ou centro de 

gravidade de todos os elementos obtidos pelas regras de decomposição. Neste caso, n indica 

o número de saídas, di representa a variável de saída para a faixa de valores i e µA (di) é o valor 

resultante da função de pertinência aplicada. 

Finalmente, o centroide da região da Fuzzy é calculado por meio da média ponderada das 

regiões, como em eq.(83). 

 

Ɍ =
∑ 𝑑𝑖µ𝐴(𝑑𝑖)
𝑛
𝑖=0

∑ µ𝐴(𝑑𝑖)
𝑛
𝑖=0

     (83) 

 

De acordo com (ROYCHOWDHURY; WANG, 1996) conceitualmente o principal objetivo do 

defuzzificador é especificar um ponto que melhor representa o conjunto Fuzzy. Isso é 

semelhante à média em um conjunto de variáveis randômicas. Entretanto, uma vez que o 

conjunto Fuzzy é construído considerando diversos parâmetros de valores semânticos, tem-

se um número de escolhas para se determinar qual o valor desse ponto representativo do 

conjunto. Os três seguintes critérios devem ser considerados quando na escolha de um 

método de defuzzificação. 

Considerando que o defuzzificador foi definido como um mapeamento do conjunto Fuzzy B´ 

em V ⊂ R (que representa a saída do sistema Fuzzy) para um ponto de valor discretizado y*∊ 

V: 
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 Plausibilidade: o ponto y* deve representar B´ de forma intuitiva, por exemplo, ele 

deve estar, aproximadamente, na metade de B´ ou possuir um valor maior que o grau 

de pertinência de B´. 

 Simplicidade Computacional: esse critério é particularmente importante para o 

sistema Fuzzy projetado nesta tese, pois o ambiente computacional projetado para o 

sistema é um ambiente embarcado de tempo real. 

 Continuidade: uma pequena mudança em B´ não deve resultar em grandes mudanças 

em y*. 
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6 RESULTADOS 

Os resultados dizem respeito à simulação do modelo Fuzzy proposto, apresentado na 

metodologia. 

6.1 RESULTADOS DO MODELO FUZZY 

As simulações foram realizadas com um banco de dados que inclui 106 imagens no formato 

digitalizado com os dados provenientes do canal de infravermelho médio (canal 3) da saída 

do sensor AVHRR-NOAA sem nenhum tipo de processamento, posteriormente essas imagens 

foram pré-processadas para o formato HRPT de 16 bits, conforme manual descrito por 

(ROBEL, 2009), fornecidas pelo INPE de Cachoeira Paulista. As imagens são das mesmas áreas 

e estão relacionadas com a região do Arco do Desmatamento, na floresta amazônica, 

adquiridas em dias diferentes e em diferentes meses de 2012. Essa área mostra um aumento 

de incêndios durante os meses de junho a agosto, já que este é o período em que a maior 

parte das secas ocorre no Brasil. A utilização da Lógica Fuzzy permite a identificação dos pixels 

de queimada mesmo quando se analisam os parâmetros que não foram considerados em 

estudos anteriores. 

Não estão inseridos na tabela do Anexo B todos os valores de pixels relacionados aos valores 

de DNs da banda 3 que foram considerados para a análise do algoritmo, a tabela do Anexo B 

apresenta apenas alguns valores amostrados, pois esses são em grande quantidade. Para 

consulta de toda a amostra, recomenda-se entrar em contato com a equipe de suporte do 

INPE de cachoeira paulista, fornecedor dos dados da amostra. 

A seguir são apresentados alguns resultados em relação à simulação do modelo Fuzzy no 

Matlab tendo como entrada os valores de pixels que foram pré-processados em um ambiente 

desenvolvido na linguagem de programação Java, e os valores de 

HousekeepingDiagnosticParameter, que variam de 0 a 1, sendo 0 indicando que o estado geral 

do sistema pode estar comprometido e valores nessas condições não são confiáveis e 1 

indicando que no geral, o sistema se apresenta em condição para apresentar resultados 

confiáveis para o cálculo da saída do sistema Fuzzy. 
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Figura 46 - Gráfico de dispersão dos parâmetros de HousekeepingDiagnosticParameter versus 

os parâmetros de PixelValue versus a saída Fuzzy 

 

Fonte: Leal (2015) 

 

A Figura 46 apresenta a classificação categórica das variáveis PixelValue e 

HousekeepingDiagnosticParameter juntamente com suas correspondentes saídas Fuzzy. 

Como pode ser notado, as saídas Fuzzy são sensíveis às variações do parâmetro de 

HousekeepingDiagnosticParameter e modelam corretamente o comportamento real desta 

variável para o valor do pixel de entrada.  

Para cada imagem tem-se 2048 pixels referentes ao canal 3 do sensor AVHRR. Na Tabela 12 

PV representa a variável PixelValue, HK representa a variável 

HousekeepingDiagnosticParameter e FOut é a saída da Fuzzy referente ao FirePixel para esses 

parâmetros. Lembrando-se que o melhor caso para FOut é quando PV e HK estão nos seus 

valores máximos, ou seja, PV em torno de 320 da função gaussiana e Hk = 1, na função 

triangular. Nesse caso, a saída Fuzzy é de 1, indicando que o pixel possui um grau de 

pertinência de 1 e ele é considerado um pixel de queimada. No caso contrário, quando o valor 

do pixel está próximo de zero (valor hipotético) e HK perto de 0, FOut também está próximo 

de 0. 
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Tabela 12 - Simulações do parâmetro de HousekeepingDiagnosticParameter, como uma 

variável categórica, variando de 0 a 1. 

PV HK FOut PV HK FOut PV HK FOut 

296.45 0 0.4585 296.47 0.5 0.6622 296.47 1 0.8419 

296.47 0 0.4585 296.45 0.5 0.6622 296.45 1 0.8418 

296.5 0 0.4585 293.09 0.5 0.6603 296.47 1 0.8419 

293.12 0 0.46 296.45 0.5 0.6622 296.45 1 0.8418 

296.53 0 0.4585 296.45 0.5 0.6622 296.47 1 0.8419 

296.53 0 0.4585 296.47 0.5 0.6622 296.42 1 0.8418 

296.55 0 0.4585 296.45 0.5 0.6622 296.45 1 0.8418 

295.69 0 0.4589 296.45 0.5 0.6622 296.45 1 0.8418 

296.53 0 0.4585 296.42 0.5 0.6622 296.45 1 0.8418 

296.53 0 0.4585 296.42 0.5 0.6622 296.89 1 0.8423 

296.55 0 0.4585 296.45 0.5 0.6622 296.53 1 0.8419 

296.53 0 0.4585 296.47 0.5 0.6622 289.85 1 0.8354 

296.58 0 0.4585 296.45 0.5 0.6622 296.45 1 0.8418 

296.58 0 0.4585 296.45 0.5 0.6622 296.5 1 0.8419 

296.58 0 0.4585 296.37 0.5 0.6621 296.47 1 0.8419 

296.58 0 0.4585 296.45 0.5 0.6622 296.58 1 0.842 

296.5 0 0.4585 296.4 0.5 0.6621 296.42 1 0.8418 

296.5 0 0.4585 296.21 0.5 0.662 296.21 1 0.8416 

296.5 0 0.4585 297.21 0.5 0.6626 296.42 1 0.8418 

296.47 0 0.4585 219.47 0.5 0.65 296.42 1 0.8418 

 

O propósito dessa simulação é verificar categoricamento a variação do parâmetro de 

HousekeepingDiagnosticParameter e como os outros parâmetros se comportam em relação à 

essa variação.  

Como pode ser observado a partir da Tabela 12, quando os valores 

HousekeepingDiagnosticParameters (HK) variam de 0 a 1, a confiabilidade do parâmetro 

PixelValue é comprometida e a saída determinada por FOut diminui, conforme o esperado. O 

gráfico de superfície gerado na Figura 47 serve para visualizar a dependência de uma das 

saídas em relacao às variáveis de entrada, isto é, ele gera e traça um mapa da superfície de 

saída para o sistema.  

As variáveis de entrada para esse gráfico são as variáveis do sistema Fuzzy definidos por 

PixelValue e HousekeepingDiagnosticParameter enquanto que a variável de saída é 

representada pela variável FirePixel. 
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Figura 47 - Mapa de superfície para o sistema Fuzzy 

 

Fonte: autoria própria 

 

Os gráficos de X-Mesh (Figura 48) e Y-Mesh (Figura 49) mostram as variáveis PixelValue e 

HousekeepingDiagnosticParameter separadas. A função desses gráficos é poder fazer uma 

análise separada dessas variáveis no espaço.  

Retomando os resultados obtidos pela análise estatística dos dados, sabe-se que o desvio 

padrão dos dados apresentados pelo canal 3 do sensor é muito baixo (8,52), portanto, é de se 

esperar que a variação dos valores de PixelValue seja pequena. Sabe-se também que o valor 

mínimo para esse canal seria de 240,95 e o máximo seria de 325,45. Os limites adotados por 

Setzer para esse canal são de 0 a 450. A Lógica Fuzzy, embora essa mesma variação seja 

considerada, pode-se melhor modelar os dados pela função gaussiana ou trapezoidal de 

forma que os resultados produzidos pela função, conforme essa variação relativa ao 

parâmetro de PixelValue, se torna mais realista. 
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Figura 48 - Gráfico de X-Mesh em relação à variável PixelValue 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 49 - Gráfico de Y-Mesh em relação à variável HousekeepingDiagnosticParameter 

 

Fonte: autoria própria 
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A tabela do Anexo A apresenta uma correlação entre o nome da imagem bruta que foi 

utilizada nesse documento com os campos relacionados a cada foco que foi identificado pelo 

INPE. As imagens brutas fazem parte da base de dados desse trabalho enquanto que os 

campos (Data, hora, satélite, município, estado e risco) foram selecionados a partir do 

cruzamento das informações que se tem acerca da imagem bruta (destacados pelo próprio 

nome da imagem). Na imagem bruta, os nomes começam com uma letra S seguida de um 

identificador de 8 dígitos, seguidos por um caractere de sublinhado, seguido do ano, mês, dia, 

hora e minutos no qual a imagem pertence. A partir dessas informações, foram selecionados 

os focos de queimadas identificados pela equipe do INPE pelo algoritmo “GeraFoco”. Esses 

focos, depois de selecionados no site, podem ser adquiridos por meio de um arquivo texto 

que conterá as seguintes informações:  

 

 Nr - número sequencial de identificação da imagem no arquivo; 

 Lat - Latitude da ocorrência do foco, em grau decimal; 

 Long - Longitude da ocorrência do foco, em grau decimal; 

 LatGMS - latitude em Graus, Minutos e Segundos, neste sistema, cada grau é dividido 

em 60 minutos, que por sua vez se subdividem, cada um, em 60 segundos; 

 LongGMS - longitude em Graus, minutos e segundos; 

 Data (Dia, em formato aaaa-mm-dd, e hora da ocorrência do foco; 

 HoraGMT - hora relativa à Greenwich Mean Time; 

 Satélite - identificação do satélite que foi utilizado para a identificação do foco; 

 Município - em qual município está localizado o foco; 

 Estado - em qual estado está localizado o foco; 

 País - em qual país está localizado o foco; 

 Precipitação - quantidade de chuva (em milímetros) acumuladas nos últimos 15 dias 

na região; 

 NunDiasSemChuva - quantidade de dias sem chuva na região; 

 Risco - potencialidade de ocorrência de focos na região, varia de Mínimo (indica 

ocorrência de foco em áreas onde as condições meteorológicas não são favoráveis 

a ocorrência deste foco) até Crítico (áreas que, segundo as condições meteorológicas, 
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são propícias a ocorrerem focos): Valor numérico X classe de risco: [0.00 a 0.15] : 

"Mínimo" [0.15 a 0.40] : "Baixo" [0.40 a 0.70] : "Normal" [0.70 a 0.95] : "Alto" [0.95 a 

1.00] : "Crítico"; 

 Bioma - tipo da vegetação atingida pelo foco; e  

 WRS_Landsat - sistema de Referência WRS é uma notação global usada na catalogação 

de dados Landsat. 

 

Para a tabela apresentada no Anexo A, foram explicitadas apenas as informações referentes 

à data, horaGMT, satélite, município, estado e risco, que são as informações mais importantes 

para esta tese. 

Para cada foco identificado, essas informações são preenchidas. Sabe-se que o foco pertence 

à mesma imagem, pois eles foram identificados na mesma data e hora, com o mesmo satélite, 

embora possam estar em municípios diferentes, devido à resolução espacial do satélite NOAA-

16. 

Dentre essas imagens, a Tabela 13 mostra a quantidade de focos que foram identificados na 

imagem bruta pelo algoritmo Fuzzy e a quantidade de focos apresentada pelo grupo de 

queimadas do INPE, que foram apresentados na tabela do Anexo A em detalhes.  

 

Tabela 13 - Comparação entre quantidade de focos encontrados no sistema Fuzzy e 

quantidade de focos encontrados pelo INPE. 

Id da Imagem Qtd. Focos pela Fuzzy Qtd. Focos pelo INPE 

S10332413_201207252332 18 10 

S10332413_201207262324 7 4 

S10332413_201207272311 10 6 

S10332413_201207301138 4 7 

S10332413_201208251127 89 112 

S10332413_201208261117 86 81 

S10332413_201208271104 4 1 

S10332413_201208272336 72 65 

S10332413_201208282329 33 27 

S10332413_201208291223 2 3 

S10332413_201208292317 35 32 

S10332413_201208301207 4 7 
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S10332413_201208302306 11 9 

 

A Tabela 13 apresenta uma comparação da taxa de acerto da abordagem Fuzzy em relação ao 

método adotado pelo INPE para a identificação de pixels de queimadas, considerando que a 

quantidade de focos encontrada pelo INPE é a referência correta para essa taxa no processo 

de validação. Como pode ser notado, a Lógica Fuzzy tende a aumentar a quantidade dos pixels 

de queimada encontrados. Isso decorre basicamente devido à utilização da função gaussiana 

sobre os limites para o valor de pixel. Para fins comparativos foram utilizadas 13 imagens que 

foram selecionadas por possuírem alguma ocorrência de queimada entre as imagens que 

foram fornecidas pela INPE e os dados do grupo de queimadas, apresentados no site: 

http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/ o qual possui o banco de dados disponível na 

internet acessado por meio desse link. 

Uma vez que as análises empíricas são baseadas, no geral, no método de tentativas e erros, 

não se pode ter certeza da precisão de uma regra induzida empiricamente, uma vez que essa 

pode ser inválida por um exemplo que ainda não se tenha encontrado. 

Sabendo-se que o objetivo da análise empírica é construir regras que são bem-sucedidas, tudo 

o que é aprendido - tipicamente regras e relações - deve corresponder aos exemplos positivos, 

mas não aos negativos. 

Verificou-se que em alguns casos a Lógica Fuzzy apresentou mais pixels de focos de queimadas 

presentes na imagem e em outros casos, esses valores foram menores. Por meio de uma 

análise visual da imagem, verificou-se que nas imagens nas quais a Lógica Fuzzy encontrou 

mais quantidades de focos, estavam também presentes mais ruídos, os quais, provavelmente 

perturbaram a identificação por meio do algoritmo de Setzer e foram “suavizados” por meio 

da função de pertinência da Lógica Fuzzy.  
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Figura 50 - Análise visual da imagem S10332413_201207252332, retirada do site de 

Queimadas - INPE. 

 

 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/ 

 

Pela imagem apresentada na Figura 50, verifica-se que a maioria dos focos de queimadas 

encontrados pelo algoritmo de Setzer se encontram sob nuvens e não nas áreas que não estão 

cobertas por nuvens no momento da passagem do satélite, no estado do Tocantins. Portanto, 

é possível que a Lógica Fuzzy tenha superestimado a quantidade de queimadas devido ao calor 

emitido pelas próprias fumaças de calor das queimadas. 
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Figura 51 - Análise visual da imagem S10332413_201207262324, retirada do site de 

Queimadas – INPE. 

 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/ 

 

Da mesma forma que a Figura 50, na Figura 51 acima, verifica-se, visualmente, que a maioria 

dos focos de queimadas identificados permanecem em áreas cobertas por nuvens ou fumaças, 

o que também implica que a alta estimativa da Lógica Fuzzy ocorre a esse tipo de ruído na 

imagem. 
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Figura 52 - Análise visual da imagem S10332413_201208251127, retirada do site de 

Queimadas – INPE. 

 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/ 

 

Na imagem S10332413_201208251127, da Figura 52, apresentada acima, retirada do site de 

queimadas, verifica-se uma grande quantidade de focos de queimadas encontrados, sendo 

alguns deles sem a interferência de nuvens ou fumaças na imagem, a discrepância entre a 

quantidade de focos encontrados pelo algoritmo Fuzzy e o algoritmo de Setzer ainda pode ser 

descrita pela presença de nuvens ou fumaças. 
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Figura 53 - Análise visual da imagem S10332413_201208271104, retirada do site de 

Queimadas – INPE. 

 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/ 

 

Para a imagem S10332413_201208271104, apresentada acima na Figura 53, retirada do site 

de queimadas, embora se visualize 4 focos de queimadas identificados pelo algoritmo de 

Setzer, apenas 1 foi reportado de fato (na cidade de Pium), a Fuzzy calculou, da mesma forma, 

4 focos de queimadas para essa imagem. 

A análise empírica realizada sob os dados, como no algoritmo de Setzer, parece ser adequada 

mesmo quando a imagem não está bem definida ou com poucos ruídos. Sabendo-se que em 

um ambiente embarcado essa situação nem sempre é possível, a aplicação de uma lógica 

computacional para favorecer a correta identificação dos pixels de queimadas, mesmo em 

situação onde esses apresentam ruídos, é válida. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Tendo em vista os aspectos negativos observados na ocorrência de queimadas, pôde-se 

observar que os métodos de identificação de queimadas são de suma importância para 

combate e monitoração das áreas onde as queimadas ocorrem. 

Foram apresentados diversos métodos de identificação de queimadas, dentre eles, o método 

atualmente adotado pelo INPE, definido em (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013). 

Verificou-se que o método proposto em (SETZER; SOUZA; MORELLI, 2013) define os limites 

dos valores de DN que identificam os pixels de queimada por meio de análises empíricas que 

foram realizadas nos dados do canal de infravermelho médio, do satélite NOAA-16. 

Outras iniciativas também foram propostas, entre elas, destacando-se o método adotado no 

satélite BIRD, o qual utiliza uma rede neural artificial treinada de modo a identificar os focos 

de queimada em tempo real. 

Levando-se em consideração que identificar os focos de queimadas em tempo hábil pode 

auxiliar o combate ao incêndio e minimizar o impacto negativo na região afetada, percebe-se 

que a utilização de um método que permita identificar os focos a partir dos dados do canal de 

infravermelho médio do satélite, se apresenta como um cenário ideal uma vez que ao 

trabalhar com esse tipo de dados permite-se que o processo de identificação possa ser 

futuramente embarcado, como realizado pelo satélite BIRD. Essa hipótese é válida para a 

Lógica Fuzzy uma vez que o trabalho desenvolvido por (GANSELLI, 2014) serve como validação 

dessa hipótese, pois esse conseguiu implementar com sucesso a Lógica Fuzzy em um ambiente 

embarcado, similar ao que deve ser realizado no algoritmo Fuzzy proposto nesta tese. 

Para tanto, a partir do estudo sobre os diferentes tipos de sistemas sensores que fazem parte 

da carga útil do satélite, pôde-se verificar a aplicabilidade dessas diferentes tecnologias 

utilizadas pelo sensoriamento remoto para estudo da superfície terrestre. Dentre os diversos 

sistemas apresentados, foi utilizado como estudo de caso os dados do sensor AVHRR, do 

satélite NOAA. Sabendo-se que os sensores são equipamentos que registram a energia 

refletida ou a energia emitida pelos objetos da superfície terrestre e que essa energia é 

transformada em sinais elétricos, que são transmitidos para as estações de recepção que 

integram o segmento solo, na Terra, na qual os sinais, por sua vez, são processados e 

transformados em imagens, procurou-se estudar a energia emitida (emissividade) pelo fogo, 

quando na ocorrência de queimadas. 
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Percebe-se que o estudo da caracterização dessa energia denomina-se análise do 

comportamento espectral das queimadas, pois o espectro eletromagnético permite separar a 

energia refletida dos objetos nas imagens, identificando-os. A análise do comportamento 

espectral depende do estudo acerca das funções ou transformações radiométricas e do 

espalhamento da energia, no qual se realiza a comparação dos fluxos radiantes 

direcionadamente separáveis. 

Sabendo-se que as características diferentes tendem a apresentar diferentes respostas nas 

diversas bandas, procurou-se verificar quais características das queimadas seriam suficientes 

para sua identificação e em qual/quais faixas do espectro eletromagnético, faixas essas 

denominadas bandas de absorção. 

Verificou-se que o principal problema no que se refere à identificação de queimadas está 

relacionado ao fato de que a radiação de um objeto é atenuada pela absorção ou 

espalhamento enquanto atravessa a atmosfera, janelas do infravermelho ou a lente da 

câmera do sensor. A atmosfera por si mesma pode emitir radiação devido a sua temperatura 

e objetos quentes na superfície terrestre podem levar a reflexões adicionais de radiação no 

infravermelho. 

Tendo em vista que a assinatura ou característica espectral de um alvo pode mudar ao longo 

do tempo (INTERMAP, 2013), e posteriores análises devem ser realizadas de modo a definir 

continuamente qual assinatura é a melhor para caracterizar determinado alvo, a proposta da 

utilização de uma lógica computacional se mostrou pertinente ao estudo do comportamento 

espectral da queimada na região do infravermelho médio. 

Em virtude dos fatos mencionados, verificou-se que para a identificação de queimadas, o 

satélite necessita de uma carga útil específica, que abrange a faixa espectral capaz de 

identificar os focos de incêndio. 

Para se chegar ao estudo dos dados de queimadas propriamente ditos, deve-se considerar a 

metodologia para geração de informações na área de sensoriamento remoto no nível orbital, 

na qual se destacam duas fases de aquisição, relacionada com os processos de detecção e 

registro dos dados; e de análise, que compreende o tratamento e a interpretação dos dados 

obtidos. 

Devido à essas fases, a tese apresentou o processo de aquisição e análise dos dados do satélite 

NOAA, como estudo de caso, os quais foram necessários para que se pudesse separar os dados 

provenientes do sensor AVHRR. 
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Em seguida, após a análise do comportamento espectral, seguiu-se com o estudo do 

reconhecimento dos padrões nos dados espectrais, para que esse comportamento pudesse 

ser integrado à lógica do algoritmo de reconhecimento. 

Fez parte desta etapa definir se o algoritmo de reconhecimento de padrões utilizado seria 

supervisionado ou não e, essa escolha depende do tipo de dados que se está estudando. 

Procurou-se estudar quais as resoluções espectrais mais apropriadas para a detecção de 

queimadas, em especial para o satélite NOAA. 

Como imagens do satélite NOAA-9 indicaram a possibilidade de detecção não apenas da 

fumaça, mas também de focos das queimadas ao se utilizar a informação do canal de número 

três, na faixa de 3.55µm à 3.93µm, que é particularmente sensível a temperaturas de 

combustão de vegetação, e estudos com o uso das bandas 5 (1,55 a 1,75 μm) e 7 (2,08 a 

2,35μm) do LANDSAT TM mostraram que mesmo com a elevação da refletância das áreas 

queimadas nesta faixa, esta é, ainda, muito menor do que a da vegetação seca (EVA; LAMBIN, 

1998). Tem-se que na faixa entre 3 μm e 5 μm, a radiação é tanto refletida como emitida.  

Deste modo, a região em torno de 3,7 μm, da banda 3 do AVHRR, é especialmente complexa 

por conter informações tanto do espectro eletromagnético refletido quanto do emitido 

(FRANÇA, 2004). Apesar disto, ela é considerada como a melhor banda deste sensor para a 

detecção de queimadas (PEREIRA, 1987), devido ao fato de que o imageamento de incêndios 

neste intervalo torna possível a detecção das frentes de incêndio e manchas quentes através 

de fumaça. 

Durante o estudo dos métodos de reconhecimento de padrões, verificou-se que a escolha do 

método para classificação depende exclusivamente dos dados que estão sendo analisados, é 

a partir da análise dos dados que se define qual o método poderá melhor classificar as 

variáveis do ambiente. Diversos fatores podem ser levados em consideração na análise dos 

dados, mas é a partir do resultado obtido na fase de seleção e extração das características dos 

dados que se descobre como esses podem ser categorizados. 

Levando-se em consideração que um classificador Fuzzy envolve uma abordagem 

multivalorada e é uma técnica robusta para problemas de classificação, pois reitera regras de 

um sistema especialista para a classificação e explora similaridades espectrais entre 

assinaturas de uma mesma classe e devido a esses fatores, a utilização de um classificador 

Fuzzy em um sistema de reconhecimento de padrões favorece a inserção do raciocínio 
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humano na seleção de características para extração e classificação dessas informações por 

meio das regras no sistema Fuzzy. 

Após a apresentação do método utilizado atualmente no INPE para o processo de 

identificação de queimadas, descrito no capítulo da Metodologia, e do estudo do processo de 

calibração do sensor AVHRR do NOAA, seguiu-se com a formulação da Lógica Fuzzy aplicada a 

este conhecimento. 
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8 CONCLUSÕES 

O processo de identificação de queimadas é atualmente realizado no Brasil por meio da 

análise de pixels de queimadas de acordo com o método proposto por (SETZER; SOUZA; 

MORELLI, 2013), apresentado no Capítulo 4, e em detalhes na Figura 27. 

Esta tese se propôs a definir um método de identificação dos pixels por meio de uma Lógica 

Fuzzy formulada de modo a definir as regras de identificação dos pixels de queimada de 

acordo com a análise dos dados do canal do infravermelho médio. 

A partir dos resultados obtidos, pôde-se verificar que o método proposto, baseado em Lógica 

Fuzzy, para identificação de queimadas apresenta uma melhor adaptabilidade em relação aos 

dados. Nas discussões apresentadas, verifica-se que os dados podem possuir diversos tipos de 

ruídos, os quais, se avaliados com o método dos Limites Fixos, podem apresentar distorções 

e erros no processo de identificação. 

A partir da análise dos limites para os pixels de queimada, obtidos atualmente por análises 

empíricas dos dados, procurou-se estudar o comportamento desses a fim de que este 

conhecimento pudesse ser aplicado à lógica computacional. 

A alternativa de utilização da Lógica Fuzzy para o problema de identificação de focos de 

queimadas por meio dos dados do canal de infravermelho médio mostrou um aumento da 

quantidade de focos encontrados no processo de identificação, uma vez que o processo 

apresentado a partir deste método pôde identificar alguns pixels corretamente em relação à 

quantidade de pixels encontrados pelo INPE, referentes aos pixels de queimadas, 

considerando-se a função Gaussiana e/ou Trapezoidal para representar o comportamento 

dessa variável no sistema.  

A modelagem da Lógica Fuzzy para este processo se apresenta como uma contribuição ao 

atual método de identificação de queimadas no sentido de melhorar a maneira de como os 

limites são obtidos, propiciando um campo de pesquisa nessa área. 

Sabe-se que a detecção de queimadas pelo sensor AVHRR é complicada devido ao fato de 

outros fenômenos não relacionados ao fogo produzirem a mesma assinatura espectral (ou 

seja, possuem o mesmo comportamento espectral). O pixel atinge seu valor de saturação 

quando total ou parcialmente (dependendo do tamanho ou temperatura do foco) ocupado 

por fogo, sendo este processo conhecido como método de saturação do canal do 

infravermelho. Apesar de este método ser suficiente para a detecção dos focos de calor nas 
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imagens noturnas, surgem problemas de interpretação quando aplicado às imagens diurnas. 

Este fato se deve à região espectral do canal 3 do sensor AVHRR estar centrada no 

infravermelho médio, sendo assim sensível à radiação solar refletida pelo sistema terrestre, à 

radiação termal emitida pela Terra, assim como à radiação emitida pelo fogo. Os algoritmos 

de limites fixos geralmente se baseiam nos valores absolutos atualizados e consideram um 

único pixel por vez. A detecção de queimadas nas imagens AVHRR, baseia-se em técnica 

simples na qual se seleciona apenas os elementos de resolução unitária (pixels) da banda de 

infravermelho médio que estejam em um determinado intervalo de intensidade. Se a 

temperatura radiométrica do sensor AVHRR exceder 46°C, então, existe a ocorrência de fogo 

no pixel.  

O algoritmo do INPE para identificação de focos de queimadas nas imagens AVHRR dos 

satélites da série NOAA realiza a classificação dos pixels a partir dos seus valores naturais, ou 

seja, “DNs” (“Digital Number”, ou “Digital Count”) sem a conversão desses valores para 

temperatura ou refletância. Os valores dos limites dos números digitais são obtidos 

empiricamente, apenas com alguns ajustes anuais para acompanhar a degradação do sensor.  

Considerando-se a regra para identificação de queimadas, na qual o pixel é considerado um 

pixel de queimada se o valor da temperatura exceder 46°C, uma visão da modelagem Fuzzy 

implica assumir que este valor estará provavelmente na média dos valores de temperatura 

para que este pixel seja considerado um pixel de queimada. No sistema Fuzzy, assume-se que 

os valores médios são os valores mais prováveis distribuídos por uma função Gaussiana. 

Descontinuidades podem aparecer mesmo para os valores mais prováveis de um parâmetro, 

porém, para valores extremos da função, pode-se evitá-los devido aos seus baixos graus de 

pertinência. 

Em um processo de reconhecimento de padrões, os padrões referentes à faixa de valores dos 

pixels (também conhecido como Thresholding) pode não ser suficiente para sustentar o seu 

processamento em um ambiente embarcado, no qual os ruídos inerentes a esse ambiente 

podem fazer com que o sistema não consiga convergir para uma solução adequada. 

8.1 TRABALHOS FUTUROS 

Sabendo-se que o processo de classificação pode ocorrer por pixel ou por regiões. Na 

classificação por pixel, o algoritmo classificador utiliza a informação espectral de cada pixel 

isolado para achar regiões homogêneas e que, por outro lado, os classificadores por regiões 
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utilizam a informação espectral de cada pixel da imagem e a informação espacial que envolve 

a relação entre o pixel e seus vizinhos, procurando reconhecer áreas homogêneas nos dados 

orbitais, baseado nas propriedades espectrais e espaciais dessas áreas nas imagens, propõe-

se que trabalhos futuros possam ser desenvolvidos de forma a se estudar a classificação do 

pixel de queimadas por meio de regiões, estudando-se, conjuntamente, outros algoritmos 

classificadores. 

Detalhadamente, mostrou-se que a identificação de queimadas por meio do sensoriamento 

remoto geralmente se baseia nos seguintes métodos, (SAN-MIGUEL-AYANZ et al., 2005): 

 

4. Detecção de altas temperaturas acima das temperaturas normais do ambiente 

(método dos limites simples ou múltiplos – Thresholding). 

5. Detecção de altas temperaturas com relação ao contraste com o fundo da imagem 

(métodos contextuais). 

6. Detecção de plumas de fumaça produzidas pelas emissões do fogo. 

 

Nesta tese procurou-se mostrar a aplicabilidade da Lógica Fuzzy no processo de detecção de 

altas temperaturas acima das temperaturas normais do ambiente (método dos limites 

simples). Outros trabalhos podem ser propostos no sentido de se utilizar outras lógicas para 

esse processo, ou aplicar a Lógica Fuzzy para os outros contextos (2) e (3), nesses casos, a 

Lógica Fuzzy pode ser utilizada juntamente com o algoritmo KNN ou Redes Neurais Artificiais. 

Ainda, levando em consideração que a assinatura ou característica espectral de um alvo pode 

mudar ao longo do tempo (INTERMAP, 2013), e posteriores análises devem ser realizadas de 

modo a definir continuamente qual assinatura é a melhor para caracterizar determinado alvo, 

trabalhos futuros podem considerar a aplicação de um algoritmo que consiga evoluir, 

dinamicamente, os limites que identificam queimadas, de modo a se criar um sistema de 

reconhecimento baseado em aprendizagem. 

Outro foco pode ser dado ao fato de que, mais recentemente, esforços têm sido empregados 

para o desenvolvimento de algoritmos que possam ser aplicados em escala global, utilizando-

se algoritmos contextuais, esses podem ser modelados de forma a projetarem aplicações em 

âmbito global. 
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Assim como pode-se avaliar a utilização de composição das bandas, levando-se em 

consideração que, de acordo com (SCHROEDER, 1998), algoritmos de detecção dos focos de 

calor via satélite podem ser separados basicamente em três grupos diferentes:  

 

i. O método simples do limite de saturação do canal 3;  

ii. Multiespectral e,  

iii. O método contextual. 

 

De acordo com (MARTIN; VENTURA, 2002), em uma classificação simples de trabalhos 

recentes se torna possível distinguir três linhas de pesquisas: 

 

d) Aplicação de novos sensores, como o SPOT-Vegetation, DMSP-OLE e o Terra-Modis, 

com a intenção de tanto sobre-elevar as limitações encontradas na utilização das 

imagens do Landsat e do NOAA ou complementar as vantagens (FRASER; LI; LANDRY, 

2000; LANDRY; AHERN; O'NEIL, 1995).  

e) Desenvolvimento ou adaptação de métodos para a discriminação de áreas queimadas, 

principalmente a interferometria, os espectros não misturáveis, regressões lógicas e 

análises de detecção de mudanças. Com esta abordagem, o principal objetivo é testar 

novos algoritmos de processamento de imagens para otimizar a identificação de áreas 

afetadas por queimadas (BRUZZONE; FERNÁNDEZ-PRIETO, 2000; FRASER; LI; LANDRY, 

2000; KOUTSIAS; KARTERIS, 1998; KOUTSIAS; KARTERIS; CHUVIECO, 2000). 

f) Geração de novos índices adaptados para áreas queimadas. Nesse caso, o objetivo tem 

sido o de se definir índices espectrais que possam caracterizar o comportamento 

espectral de áreas queimadas mais adequadamente. O teste de índices espectrais para 

discriminação de áreas queimadas foi revisto por (LÓPEZ; CASELLES, 1991) utilizando-

se dados do satélite Landsat-TM. Esses autores enfatizaram a adequação do domínio 

dos espectros NIR-SWIR para esse propósito, que, de acordo com (MARTIN; VENTURA, 

2002), foi mais adiante também abordado por (PEREIRA; SA, 1999) utilizando os dados 

do AVHRR e (TRIGG; FLASSE, 2001) por meio de medidas espetro-radiométricas. 
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ANEXO A 

 

Rastreabilidade entre imagens utilizadas para o caso de teste da Lógica Fuzzy e valores 

adquiridos do grupo Queimadas. 

 

IMAGENS BRUTAS - ID DATA HORAG
MT 

SATELITE MUNICIPIO ESTADO RISCO 

S10332413_201207252332 20120725 233214 NOAA-16 DIANÓPOLIS TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 DIANÓPOLIS TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 DIANÓPOLIS TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 DIANÓPOLIS TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 DIANÓPOLIS TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 DIANÓPOLIS TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 DIANÓPOLIS TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 NATIVIDADE TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 NATIVIDADE TO 1 
20120725 233214 NOAA-16 SANTA RITA DO 

TOCANTINS 
TO 1 

S10332413_201207262324 20120726 232406 NOAA-16 ALMAS TO 1 
20120726 232406 NOAA-16 ARAGUAÇU TO 1 
20120726 232406 NOAA-16 ARAGUAÇU TO 1 
20120726 232406 NOAA-16 PEDRO AFONSO TO 1 

S10332413_201207272311 20120727 231154 NOAA-16 LIZARDA TO 1 
20120727 231154 NOAA-16 PARANÃ TO 1 
20120727 231154 NOAA-16 PARANÃ TO 1 
20120727 231154 NOAA-16 PEDRO AFONSO TO 1 
20120727 231154 NOAA-16 PEDRO AFONSO TO 1 
20120727 231154 NOAA-16 PEDRO AFONSO TO 1 

S10332413_201207301138 20120730 113840 NOAA-16N ALMAS TO 1 
20120730 113840 NOAA-16N ALMAS TO 1 
20120730 113840 NOAA-16N CAMPOS LINDOS TO 1 
20120730 113840 NOAA-16N FORMOSO DO 

ARAGUAIA 
TO 1 

20120730 113840 NOAA-16N LIZARDA TO 1 
20120730 113840 NOAA-16N LIZARDA TO 1 
20120730 113840 NOAA-16N PONTE ALTA DO BOM 

JESUS 
TO 1 

S10332413_201208251127 20120825 112714 NOAA-16N ANANÁS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N ANANÁS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N ARRAIAS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N ARRAIAS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N ARRAIAS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N BABAÇULÂNDIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N CAMPOS LINDOS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N CENTENÁRIO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N CENTENÁRIO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N CENTENÁRIO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N CONCEIÇÃO DO 

TOCANTINS 
TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N CONCEIÇÃO DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N CONCEIÇÃO DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N DARCINÓPOLIS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N DIANÓPOLIS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N DIANÓPOLIS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N DIANÓPOLIS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N FILADÉLFIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N FILADÉLFIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N FILADÉLFIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N FILADÉLFIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N FORMOSO DO 

ARAGUAIA 
TO 1 
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20120825 112714 NOAA-16N FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAJEADO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAJEADO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N LAJEADO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N MIRACEMA DO 

TOCANTINS 
TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N MIRACEMA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N MIRACEMA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N MIRACEMA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120825 112714 NOAA-16N PALMAS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PALMAS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PALMAS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PALMAS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PEDRO AFONSO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PEDRO AFONSO TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
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20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N TUPIRATINS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N TUPIRATINS TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N WANDERLÂNDIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N WANDERLÂNDIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N WANDERLÂNDIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N WANDERLÂNDIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N WANDERLÂNDIA TO 1 
20120825 112714 NOAA-16N WANDERLÂNDIA TO 1 

S10332413_201208261117 20120826 111705 NOAA-16N ARRAIAS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N ARRAIAS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N BRASILÂNDIA DO 

TOCANTINS 
TO 1 

20120826 111705 NOAA-16N BRASILÂNDIA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120826 111705 NOAA-16N BRASILÂNDIA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120826 111705 NOAA-16N CENTENÁRIO TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N CENTENÁRIO TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N DIANÓPOLIS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N GOIATINS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N ITACAJÁ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DO TOCANTINS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DO TOCANTINS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DO TOCANTINS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LAGOA DO TOCANTINS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LIZARDA TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LIZARDA TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LIZARDA TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N LIZARDA TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N MATEIROS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N MATEIROS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N NATIVIDADE TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N NATIVIDADE TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N NOVO ACORDO TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
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20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PARANÃ TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PIUM TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N PORTO NACIONAL TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N TAGUATINGA TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N TAGUATINGA TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N TUPIRATINS TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N WANDERLÂNDIA TO 1 
20120826 111705 NOAA-16N WANDERLÂNDIA TO 1 

S10332413_201208271104 20120827 110458 NOAA-16N PIUM TO 1 
S10332413_201208272336 20120827 233646 NOAA-16 ABREULÂNDIA TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 ABREULÂNDIA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 ABREULÂNDIA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 ABREULÂNDIA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 ALMAS TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 ARAGUAÇU TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 ARAGUATINS TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 ARAGUATINS TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 ARAGUATINS TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 BRASILÂNDIA DO 

TOCANTINS 
TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 BRASILÂNDIA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 BREJINHO DE NAZARÉ TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 CHAPADA DA 

NATIVIDADE 
TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 CHAPADA DA 
NATIVIDADE 

TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 FIGUEIRÓPOLIS TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 FORMOSO DO 

ARAGUAIA 
TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 FORTALEZA DO 
TABOCÃO 

TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
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20120827 233646 NOAA-16 MARIANÓPOLIS DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 MARIANÓPOLIS DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 MARIANÓPOLIS DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 MARIANÓPOLIS DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 NOVO JARDIM TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 NOVO JARDIM TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 OLIVEIRA DE FÁTIMA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 OLIVEIRA DE FÁTIMA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PALMEIRANTE TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PALMEIRANTE TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PARANÃ TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PARANÃ TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PARANÃ TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PIUM TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PIUM TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 PONTE ALTA DO 

TOCANTINS 
TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 RIO DOS BOIS TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 RIO SONO TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 RIO SONO TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 SANTA RITA DO 

TOCANTINS 
TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 SÃO SALVADOR DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120827 233646 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 

S10332413_201208282329 20120828 232833 NOAA-16 ALMAS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 ARRAIAS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 FORMOSO DO 

ARAGUAIA 
TO 1 

20120828 232833 NOAA-16 FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120828 232833 NOAA-16 FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120828 232833 NOAA-16 FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120828 232833 NOAA-16 FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120828 232833 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
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20120828 232833 NOAA-16 LAJEADO TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 NOVO JARDIM TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 RIO SONO TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 RIO SONO TO 1 
20120828 232833 NOAA-16 SANDOLÂNDIA TO 1 

S10332413_201208291223 20120829 122334 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120829 122334 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120829 122334 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 

S10332413_201208292317 20120829 231716 NOAA-16 ARAGUATINS TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 ARRAIAS TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 CAMPOS LINDOS TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 DUERÉ TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 DUERÉ TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 GOIATINS TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 LAGOA DO TOCANTINS TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 LAGOA DO TOCANTINS TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 MARIANÓPOLIS DO 

TOCANTINS 
TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 MARIANÓPOLIS DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 PEDRO AFONSO TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 PEIXE TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 PIUM TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 PIUM TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 PIUM TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 PONTE ALTA DO BOM 

JESUS 
TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 PONTE ALTA DO BOM 
JESUS 

TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 PONTE ALTA DO BOM 
JESUS 

TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 SANTA MARIA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 SANTA MARIA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 SANTA ROSA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 SANTA ROSA DO 
TOCANTINS 

TO 1 

20120829 231716 NOAA-16 TAGUATINGA TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 TALISMÃ TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 TALISMÃ TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 TALISMÃ TO 1 
20120829 231716 NOAA-16 TALISMÃ TO 1 

S10332413_201208301207 20120830 120719 NOAA-16N FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120830 120719 NOAA-16N FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120830 120719 NOAA-16N FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120830 120719 NOAA-16N FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120830 120719 NOAA-16N FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120830 120719 NOAA-16N FORMOSO DO 
ARAGUAIA 

TO 1 

20120830 120719 NOAA-16N LAGOA DA CONFUSÃO TO 1 
S10332413_201208302306 20120830 230559 NOAA-16 BABAÇULÂNDIA TO 1 

20120830 230559 NOAA-16 BABAÇULÂNDIA TO 1 
20120830 230559 NOAA-16 BOM JESUS DO 

TOCANTINS 
TO 1 

20120830 230559 NOAA-16 GOIATINS TO 1 
20120830 230559 NOAA-16 GOIATINS TO 1 
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20120830 230559 NOAA-16 GOIATINS TO 1 
20120830 230559 NOAA-16 GOIATINS TO 1 
20120830 230559 NOAA-16 GOIATINS TO 1 
20120830 230559 NOAA-16 GOIATINS TO 1 
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ANEXO B 

 

Amostra dos dados que são utilizados para o processamento nesta tese para os canais 1, 2, 3, 

4 e 5 de uma imagem do sensor AVHRR-NOAA 16. 

 

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 Canal 5 

245,65 238,45 298,95 267,55 268,55 

248,05 240,85 296,95 267,65 268,55 

243,85 236,95 298,45 267,35 268,45 

243,55 236,55 299,45 267,35 268,35 

243,85 236,95 298,95 267,25 268,35 

243,55 236,65 298,85 267,15 268,15 

241,75 234,95 300,15 267,05 268,05 

244,65 237,65 300,15 267,05 268,15 

245,75 238,75 299,55 267,15 268,15 

243,05 236,25 299,55 267,05 268,05 

239,65 233,05 301,15 266,75 267,95 

237,95 231,45 302,75 266,65 267,85 

238,25 231,75 302,75 266,85 267,95 

238,95 232,35 302,25 266,95 268,05 

239,55 232,95 301,45 266,95 268,15 

238,55 232,05 302,05 266,85 267,95 

238,05 231,65 302,55 266,65 267,75 

237,65 231,25 302,75 266,55 267,65 

237,55 231,15 302,95 266,45 267,65 

237,35 231,05 303,05 266,45 267,75 

237,35 231,05 302,85 266,45 267,65 

237,45 231,25 302,65 266,45 267,65 

237,15 230,95 302,95 266,45 267,65 

237,05 230,85 303,05 266,35 267,55 

236,95 230,75 303,05 266,25 267,45 

236,85 230,75 302,95 266,15 267,25 

236,95 230,75 302,95 266,05 267,25 

236,85 230,65 302,95 266,05 267,25 

236,75 230,75 302,85 265,95 267,25 

236,75 230,65 302,95 265,85 267,25 

236,75 230,65 302,85 265,95 267,15 

236,75 230,65 302,85 265,95 267,15 

236,65 230,65 302,75 266,05 267,25 

236,65 230,65 302,75 266,15 267,15 

236,55 230,65 302,85 266,15 267,35 



192 
 

236,55 230,65 302,85 266,15 267,35 

236,55 230,65 302,85 266,15 267,25 

236,55 230,65 302,75 266,05 267,15 

236,45 230,55 302,75 266,05 267,25 

236,45 230,55 302,75 265,95 267,15 

236,45 230,55 302,75 265,95 267,05 

236,35 230,55 302,75 265,95 267,05 

236,35 230,55 302,75 266,05 267,25 

236,35 230,45 302,85 266,05 267,35 

236,35 230,55 302,85 265,95 267,15 

236,25 230,45 302,85 265,95 267,15 

236,45 230,65 302,85 265,95 267,25 

236,65 230,85 302,45 266,15 267,25 

236,55 230,85 302,45 266,15 267,35 

236,45 230,65 302,65 266,25 267,35 

 

 


