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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS


Durant l’estiu del 2019 van tenir lloc a l’Amazones una onada
d’incendis de gran ressò mediàtic.



Conèixer l’afectació a altres zones de l’Amèrica del Sud.



Comprovar alhora si la zona esta afectada per la desforestació.



Utilitzar la teledetecció i les eines SIG per tal de realitzar un estudi en una
zona significativament afectada.

2. ZONA D’ESTUDI


Zona fronterera entre els països de Brasil, Bolívia i Paraguai.



Extensió de la zona d’estudi: 189.641,96 km2 (quasi 19 milions d’hectàrees).



Inclou els biomes d’ “El Pantanal” i “El Cerrado”, dos biomes de gran riquesa
florística i faunística.

Figura 2. Mapa del límits polítics amb l'àrea d’estudi remarcada. (Font: Google maps. Edició pròpia)
Figura 1. Mapa Polític d'Amèrica del Sud. (Font:
Google maps. Edició pròpia)



AFECTACIONS:


Un 10% de la superfície total de la superfície del Pantanal.



Un 7,5% de la superfície total del Cerrado.



Un 1,5% de la superfície de la selva Amazònica.

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



El 2019 ha estat l’any més devastador al bioma del Pantanal en referència al
nombre de superfície cremada, des de l’any 2005.



En canvi si ens fixem en els biomes de l’Amazones i el Cerrado observem que
ja només l’any 2017 va se més devastador que l’any 2019.
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Figura 4. Gràfica sobre la superfície cremada per bioma i any a Brasil (Edició pròpia. Font de dades: INPE)
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3. MATERIALS I METODOLOGIA


Software ArcGis (producte ArcMap 10.7.1)



Imatges multiespectrals dels satèl·lits Landsat 8 Oli/Tirs i Landsat 7.



Sistema informàtic amb PC i software

WRS Path

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

4. RESULTATS


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:
∑(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + ∆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)
À𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
= 8.733,4 𝑘𝑘𝑘𝑘2
3
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Figura 5. Comparació de la sup. calcinada en funció de l'índex multiespectral
calculat. (Font pròpia).
Figura 4. Imatge del perímetre del principal incendi. (Font
pròpia).

4.1 NDVI
Activitat fotosintètica

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

Severitat Incendi

Valors

Superfície [km2]

-

< - 0,1

612,07

2. Activitat fotosintètica
nul·la o pràcticament
nul·la

Alta afectació incendi

- 0,1 a 0,05

3.175,49

3. Activitat fotosintètica
molt baixa

Moderada afectació
incendi

0,05 a 0,15

6.434,39

4. Activitat fotosintètica
molt baixa - baixa

Baixa afectació incendi

0,15 a 0,2

5.644,21

5. Activitat fotosintètica
baixa

Sense afectació incendi o
quasi inapreciable

0,2 a 0,3

34.118,41

6. Activitat fotosintètica
mitja
7. Activitat fotosintètica
alta

Zones estables o sense
cremar
Zones estables o sense
cremar

0,3 a 0,4

80.629,52

0,4 a 0,6

53.713,91

8. Activitat fotosintètica
molt alta

Zones estables o sense
cremar

> 0,6

5.313,53

1. Aigua

Taula 2. Classificació de l'activitat fotosintètica en funció dels valors de l'NDVI segons DUNCAN (Duncan, et al., 1993).
(Font pròpia).



Mala classificació de la nuvolositat atmosfèrica i dels produïts pels incendis.



Delimitació molt precisa de la zona calcinada.



Classificació imprecisa de masses d’aigua en alguns casos.

Figura 6. Índex NDVI calculat amb imatges satel·litals del mes d'agost de 2019 i reclassificat. (Font pròpia).

4.2 NBR

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

Valors

Superfície [km2]

< -0,62

1.925,08

2. Zona calcinada (moderada
afectació)

- 0,62 a - 0,5

4.363,43

3. Zona calcinada (baixa
afectació)

- 0,5 a - 0,45

16.969,31

4. Zona no afectada (o
afectació quasi nul·la)

- 0,45 a - 0,38

22.796,46

5. Zones estables o sense
cremar

- 0,38 a - 0,05

131.277,76

6. Baix creixement de
vegetació posterior al foc

- 0,05 a 0,25

10.862,21

7. Alt creixement de
vegetació posterior al foc

> 0,25

1.447,25

Severitat Incendi
1. Zona calcinada (alta
afectació)

Taula 3. Classificació en funció dels valors de l'índex ΔNBR segons KEY & BENSON (Key & Benson,
1999). (Font pròpia).



Bona classificació dels núvols atmosfèrics, d’incendi i alhora de les masses
d’aigua.



Algunes zones afectades per l’incendi no les classifica com a tals.



Classifica moltes zones com a “Zones Calcinades. Baixa afectació“.

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

4.3 BAI

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

Valors

Superfície [km2]

< 1,93

173.399,56

2. Zona calcinada
(moderada-baixa afectació)

1,93 a 1,94

4.425,41

3. Zona calcinada
(moderada-alta afectació)

1,94 a 1,96

5.550,29

4. Zona calcinada (alta
afectació)

1,96 a 1,987

4.751,56

> 1,987

1.514,66

Severitat Incendi
1. Zones estables o sense
cremar

5. Aigua o núvols

Taula 4. Classificació en funció dels valors de l'índex BAI. (Font pròpia).



Mala classificació dels núvols atmosfèrics, d’incendi (tot i que millor que en
l’NDVI).



Bona identificació i delimitació de les zones calcinades.



Mala classificació de certes masses d’aigua (tal i com passa en l’NDVI).

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

4.4 VEGETACIÓ


Estudi pericial mitjançant els índex NDVI i SAVI.



Imatges dels mesos d’agost i abril no equiparables pel que fa a valors
numèrics.


Mes d’agost

Nivells de vigorositat baixa de la vegetació (estació seca).



Imatge agost 2000 - agost 2019 no equiparables degut als incendis.



S’identifiquen una gran quantitat de noves parcel·les (zona de Paraguai).



Llegenda dels índexs reclassificats:

NDVI

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).

SAVI

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).

5. CONCLUSIONS


Alta afectació degut als incendis en aquests biomes (aprox. 8.700 km²,
l’equivalent a 870.000 ha).



Dificultats de realitzar el projecte en una zona tant gran d’estudi (quasi 19
milions d’ ha).



NO és idoni treballar amb imatges satèl·lit dels incendis quan encara no estan
extingits (limitacions de selecció i de temps disponible).



Cal treballar sempre amb imatges amb la mínima nuvolositat possible.



Intentar seleccionar imatges de les mateixes èpoques per realitzar aquest
tipus d’estudis.



Tractament d’imatges en incendis:


NDVI i BAI

Bona delimitació de l’àrea calcinada.
Mala detecció de nuvolositat i masses d’aigua.



NBR

Bona classificació de nuvolositat i masses d’aigua.
Detecció imprecisa de certes zones calcinades.



Tractament d’imatges en vegetació (desforestació):


Cal comparar imatges de les mateixes èpoques (mesos similars).



Es detecta una quantitat important de noves parcel·les amb canvi d’ús del sòl.

MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ!

