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1. INTRODUCCIÓ 

Durant l’estiu del 2019 (estiu referent a les nostres latituds) tant l’Amazones com altres biomes 

presents en l’Amèrica del Sud es van veure greument afectats per una gran multitud d’incendis 

forestals, tot això va comportar un gran ressò mediàtic.  

Una bona eina per a l’estudi de l’afectació i impacte que han tingut aquests incendis forestals és 

la teledetecció. Una eina que permet analitzar de manera precisa l’abast d’aquests incendis i així 

extreure’n conclusions.  

Actualment tenim un gran accés a dades obertes referents a la teledetecció, diferents 

organitzacions governamentals i no governamentals ens ofereixen un ampli catàleg d’imatges 

multiespectrals obtingudes a partir de diferents satèl·lits. Aquestes alhora són imatges de bona 

resolució pel que refereix a la mida del píxel.  

A la vegada trobem una gran quantitat d’estudis que relacionen la teledetecció i l’estudi dels 

incendis forestals. Al llarg dels anys han anat sorgint alhora un extens seguit d’índexs espectrals 

per a una gran multitud de satèl·lits que ens relacionen bandes i diferents combinacions entre 

elles. Els incendis només són un petit àmbit d’aplicació dintre del gran ventall d’estudi sobre 

diferents multi factors que ens ofereix la teledetecció.  

Aquests índexs multiespectrals que fan referencia a l’estudi d’incendis forestals, acostumen a 

basar-se en el comportament espectral de la superfície afectada per l’incendi i el d’altres 

cobertes de la mateixa imatge, o bé entre la zona calcinada i la vegetació anterior a l’incendi, 

tractant-se doncs d’un estudi multitemporal (Gómez Nieto, I.; Martín Isabel, M. P., 2008). 

2. OBJECTIUS 

En el present treball es plategen un seguit d’objectius, tots ells prenen com a punt de referencia 

l’estudi dels incendis forestals que van afectar diferents biomes de l’Amèrica del Sud mitjançant 

la teledetecció i les eines que ens proporciona aquesta per tal d’extreure’n diferents 

conclusions.  

El principal objectiu serà cartografiar el principal incendi que va tenir lloc a la zona d’estudi, és 

a dir determinar l’extensió total que es va veure afectada i alhora estudiar i també cartografiar 

altres zones calcinades de l’àmbit d’estudi mitjançant diferents índexs espectrals per tal de 

corroborar l’extensió calcinada a partir d’una ponderació entre els resultats de tots ells i així 

comprovar alhora que no existeixin grans diferències amb els diferents resultats obtinguts. Així 

es podrà comprovar l’eficàcia de cada índex, descobrint els punts forts i febles de cadascun 

d’ells. 

Per tal de dur a terme aquesta tasca es tractaran imatges anteriors i posteriors a l’incendi. 

De manera complementaria també s’analitzaran un seguit d’imatges satèl·lit corresponents a 

principis de segle XXI per tal de determinar possibles canvis destacables en la cobertura vegetal 

del sòl (el que ens ajudarà a determinar si la desforestació a estat important o no en la zona 

fronterera d’estudi) i descobrir quin és el país amb una major deterioració del sòl degut als canvis 

d’ús d’origen antròpic.  
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Figura 1. Mapa Polític d'Amèrica del Sud amb l'àrea 
d'estudi remarcada. (Font: Google maps. Edició 
pròpia) 

Figura 2. Mapa del límits polítics de la zona fronterera entre Brasil, 
Bolívia i Paraguai amb l'àrea d’estudi remarcada. (Font: Google maps. 
Edició pròpia) 

3. ZONA D’ESTUDI 

El present document s’ha realitzat en una àrea amb una extensió total de quasi 19 milions 

d’hectàrees (18.964.196 ha o 189.641,96 km2). A priori una superfície de dimensions 

considerables, però que segueix sent una petita porció si ho comparem per exemple amb el total 

de la superfície de la selva amazònica (550 milions d’hectàrees aproximadament). 

Concretament bona part de la zona d’estudi seleccionada forma part d’ “El Pantanal”. Es tracta 

d’una de les àrees inundables més grans de l’Amèrica meridional i alhora del món, amb una 

extensió d’uns 200.000 km2 (20 milions d’hectàrees). Les seves aigües pertanyen la conca del 

Alto Rio Paraguay, que a la vegada emanen de la conca del Plata. Alhora es tracta possiblement 

d’un dels ecosistemes més rics pel que fa a flora i fauna a nivell mundial  (Costa, 1999). 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aquest paratge conegut com “El Pantanal” dona alhora nom a un dels sis biomes que trobem a 

Brasil. Es tracta del bioma més petit del territori Brasiler, ocupant tant sols un 1’75% de 

l’extensió total del país.  

Alhora dins el nostre àmbit d’estudi seleccionat també hi trobem un dels altres 6 biomes 

presents a Brasil, anomenat “El Cerrado”. 

Es tracta de dos biomes conformen l’àrea d’estudi pel que fa l’estat de Brasil, però també dels 

països que fan frontera amb ell, Paraguai i Bolívia,  els quals part del seu territori també es troba 

englobat dins la nostra zona d’estudi. 

Durant l’època seca de l’any 2019 (coincidint amb l’estiu en les nostres latituds), han tingut lloc 

una sèrie d’incendis a l’Amèrica del sud de gran repercussió mediàtica, sobretot perquè han 

tingut una gran afectació sobre el denominat “pulmó” del planeta terra, l’Amazones. 
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Cal remarcar però que no ha estat l’únic bioma que s’ha vist afectat a l’Amèrica del Sud. En el 

següent figura podem observar l’afectació dels incendis al conjunt de biomes presents a Brasil: 

 

Figura 3. Dades de superfície cremada (km2) per bioma a Brasil durant l'any 2019. En groc el mes d’agost. (Font: Dades 
INPE). 

Com es pot observar en la figura 4, el bioma amb major afectació no ha estat l’Amazones, sinó 

el Cerrado, que duplica la superfície cremada de l’Amazones.  

Respecte al Pantanal, la superfície en nombre de km2 ha estat menor, però si ho comparem amb 

els percentatges respecte l’extensió total del bioma i la superfície calcinada, el Pantanal ha estat 

el bioma més afectat.  

Aproximadament s’ha vist afectada pels incendis forestals un 10% del total de la seva superfície. 

Pel que fa al Cerrado el percentatge de superfície afectada és d’aproximadament un 7’5% 

respecte del total. Finalment, si ens referim a fa a la selva amazònica tant sols s’ha vist afectada 

un 1’5% de la seva superfície.  

Pel que fa a la severitat dels incendis respecte altres anys podem observar la següent gràfica: 

 

Figura 4. Gràfica sobre la superfície cremada per bioma i any a  Brasil (Edició pròpia. Font de dades: INPE) 
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4. MATERIALS I METODOLOGIA 

IMATGES SATÈL·LIT 

En total s’han utilitzat 8 imatges multibanda. A continuació es detalla tota la informació sobre 

elles: 

Taula 1.Imatges Landsat utilitzades i dates en que es varen realitzar aquestes.  (Font pròpia). 

WRS1 Path WRS Row Data imatge històrica 

(Landsat 7) 

Data imatge pre-incendi 

(Landsat 8 Oli/Tirs) 

Data imatge post-incendi 

(Landsat 8 Oli/Tirs) 

225 74 2000/08/14 2019/05/07 2019/08/11 

225 73 2000/08/14 2019/04/21 2019/08/11 

226 74 2000/08/21 2019/05/30 2019/08/18 

226 73 2000/08/21 2019/05/30 2019/08/18 

227 74 2000/06/25 2019/04/19 2019/08/25 

227 73 2000/06/25 2019/04/19 2019/08/25 

228 74 2000/08/19 2019/04/10 2019/08/16 

228 73 2000/08/19 2019/04/10 2019/08/16 

 

Totes les imatges han estat obtingudes de la pàgina web Earth Explorer del USGS (United States 

Geological Survey). 

S’ha intentat obtenir imatges el màxim de properes possibles, pel que fa a la data de realització 

d’aquestes per part del satèl·lit, per cadascuna de les tres sèries tractades (imatges històriques, 

pre-incendi i post-incendi). Tot i així com es pot observar en algunes situacions, s’ha hagut de 

recórrer a imatges amb una certa diferència de temps respecte les altres. Això és degut a que 

en alguns casos, en el moment en que el satèl·lit va realitzar la presa d’imatges la nuvolositat 

era molt elevada i aquest fet ens impedia de realitzar un tractament adequat d’aquestes.  

De les imatges obtingudes s’ha realitzat el tractament de les bandes 1 a 7 en el cas de les imatges 

corresponents al satèl·lit Landsat 8 Oli/Tirs i de les bandes de la 1 a la 5, inclosa la 7 

corresponents al satèl·lit Landsat 7. 

Abans de realitzar l’anàlisi sobre la severitat dels incendis i l’evolució i comportament de la 

vegetació haurem de realitzar però una correcció radiomètrica de les imatges. Els diferents 

nivells digitals2 (ND) comparteixen una relació directe entre la radiància i la reflectància de les 

bandes (Guillem Cogollós, et al., 2017). 

 

 

 

                                                           
1 WRS (Worldwide Reference System): Sistema de notació global per a les dades Landsat. Permet a l’usuari localitzar imatges satèl·lit 
de qualsevol part del món especificant un codi d’escenes nominal designat per números Path i Row. Els satèl·lits Landsat 1, 2 i 3 fan 
servir el WRS-1, mentre que els Landsat 4, 5, 7 i 8 fan servir el WRS-2 (Science, 2020). 
2 Nivell Digital (ND): Valor numèric atorgat a cada píxel d’una imatge satèl·lit. Cada píxel de la imatge ve definit per un número enter, 
es tracta d’una traducció de la reflectància captada pel sensor per una determinada superfície terrestre i en una determinada banda 
de l’espectre (Reuter, 2020).  
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METODOLOGIA 
Per a la realització d’aquest treball, podríem dividir el conjunt de tasques realitzades en 3 grans 

blocs. L’obtenció, processament i preparació de les imatges multiespectrals formaria el primer 

bloc, una vegada preparades les imatges es procedeix al seu tractament per tal d’obtenir-ne la 

informació realment útil per l’estudi d’aquestes. 

Així doncs, el càlcul de diferents índexs espectrals i el condicionament (vectoritazació de les 

imatges ràster) d’aquests índex constitueix el segon gran bloc. 

Finalment el tercer bloc consisteix en una classificació dels resultats obtinguts i en la 

determinació del les diferents conclusions a extreure. 

La metodologia emprada en el treball es resumeix en el següent esquema: 
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5. RESULTATS 

INCENDIS 

 

Figura 5. Comparació de la superfície calcinada en funció de l'índex multiespectral calculat. (Font pròpia). 

Es determina com a àrea afectada per l’incendi la mitjana entre el total de superfície calcinada 

comptabilitzada per cadascun dels tres índexs calculats, essent: 

 

À𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 =  
∑(𝑁𝐷𝑉𝐼 +  ∆𝑁𝐵𝑅 + 𝐵𝐴𝐼)

3
= 8.733,4 𝑘𝑚2 

 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

 

Figura 6. Índex NDVI calculat amb imatges satel•litals del mes d'agost de 2019 i reclassificat. (Font pròpia). 
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Normalized Burnt Ratio (NBR) 

 

Figura 7. Índex ΔNBR calculat amb imatges satel·litals dels mesos d'abril i agost de 2019 i reclassificat. (Font pròpia). 

Burned Area Index (BAI) 

 

Figura 8.  Índex BAI calculat amb imatges satel·litals del mes d'agost de 2019 i reclassificat. (Font pròpia). 

 

VEGETACIÓ 

Es realitza un estudi visual de la vegetació al territori de Paraguai inclòs dins la zona objecte 

d’estudi. Es tracta només d’un estudi pericial degut a que els resultats estudiats no són 

equiparables entre els mesos d’agost i abril entre d’altres dificultats en la classificació. 
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Figura 9. Índex NDVI calculat amb imatges satel·litals dels mesos d'agost de l’any 2000 (esquerra) i abril de l’any 2019 (dreta), sense reclassificar (imatges superiors) 
i reclassificades (imatges inferiors). (Font pròpia). 
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Figura 10. Índex SAVI calculat amb imatges satel·litals dels mesos d'agost de l’any 2000 (esquerra) i abril de l’any 2019 (dreta), sense reclassificar (imatges superiors) i 
reclassificades (imatges inferiors). (Font pròpia). 

 

Figura 4. Índex SAVI calculat amb imatges satel·litals dels mesos d'agost de l’any 2000 (esquerra) i abril de l’any 2019 (dreta), sense reclassificar (imatges superiors) i 
reclassificat (imatges inferiors). (Font pròpia). 
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6. CONCLUSIONS 

- En primer lloc es constata l’evidència de que la zona d’estudi ha estat clarament 

afectada pels incendis forestals. Uns incendis que a banda de tenir una gran repercussió 

pel fet que van afectar al denominat pulmó de la Terra (la Selva Amazònica) es demostra 

que també han afectat altres paratges de l’Amèrica del Sud que també són d’una gran 

importància ecosistemàtica com és el cas del bioma de El Pantanal. 

Després de calcular l’abast dels incendis forestals a la zona d’estudi s’estima que s’han 

calcinat al voltant d’uns 8.700 km2 dintre d’aquesta. Això suposa aproximadament que 

un 4,6% de la superfície estudiada s’ha vist afectada per aquests incendis. 

 

- En referència als índexs NDVI i BAI s’ha comprovat que presenten una bona resposta a 

l’hora de determinar de manera clara i concisa la superfície afectada i la no afectada. En 

contra, ambdós tenen una mala resposta a la nuvolositat i en alguns casos a la presència 

de zones humides o amb presència d’aigua. Aquest fet fa alterar el resultat real i dispara 

de manera considerable el total de superfície calcinada. 

 

Pel que fa a l’índex NBR, el qual s’ha emprat a partir de la diferència entre imatges 

satel·litals pre i post incendi, s’ha pogut evidenciar la bona resposta que té vers a la 

presència de núvols (sigui quin sigui el seu origen) així com a la presència d’aigua 

estancada o de zones humides. De manera contrària, no proporciona una perimetració 

tant clara com ens els casos dels índexs NDVI i BAI, generant en aquest cas zones amb 

una classificació intermèdia (mitja i lleugera afectació per l’incendi). 

 

Per tal de minimitzar aquests errors esmentats que comporten l’ús i càlcul dels diferents 

índexs, un cop ja realitzat el present document, es constata que és de vital importància 

en primer lloc; agafar imatges amb la mínima nuvolositat possible (fet que ja es va 

intentar complir a l’hora de seleccionar les imatges satel·litals).  

D’altre banda, remarcar que els resultats haguessin estat molt més precisos i òptims si 

a l’hora de realitzar la selecció de les imatges s’hagués disposat d’aquestes un cop 

extingit. 

 

- Respecte a l’estudi de la vegetació i els canvis que s’han produït en ella cal remarcar la 

necessitat d’en primer lloc, a l’hora de comparar imatges de diferents anys (almenys en 

el cas d’un estudi d’aquestes característiques) es corresponguin en dates (pel que fa al 

mes) el més pròximes possible o si mes no, mesos amb unes característiques 

climatològiques similars o molt similars. 

En tot cas, mitjançant l’estudi pericial es constata que dins de l’àmbit fronterer al país 

del Paraguai, inclòs dins la zona d’estudi, els canvis en l’ús del sòl són importants i 

evidents. 

 

- Finalment es conclou que tot i la dificultat de realitzar un estudi en una àrea de 

dimensions tant importants (i amb les limitacions ja esmentades), s’ha aconseguit 

l’objectiu d’analitzar la resposta dels diferents índexs utilitzats així com el previ i correcte 

tractament realitzat a la gran multitud d’imatges multiespectrals utilitzades pel càlcul 

d’aquests.  


