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Em tratados sobre a flora e a vegetação amazônica, os papeis do fogo e do índio são pouco destacados
(Rizzini, 1997; Pires & Prance, 1985; Whitmore & Prance, 1987; Daly & Prance, 1989). Estudos
etnobotânicos recentes (Balée, 1989; Anderson et al., 1991) ressaltam a importância do ciclo de corte, queima
e plantio indígena no favorecimento de certas espécies de palmeiras durante a suéessão secundária
subsequente. A perturbação pelo fogo também ocorre na floresta em pé. A suscetibilidade à penetração do
fogo está documentada para florestas amazônicas sempre verdes, associadas com solos arenosos (Uhl et al.,
1988) e rochosos (Smole, 1976; Huber et al, 1984), ou sobre solos argilosos em regiões com longa estiagem
(Nepstad et al., 1995).

Florestas afetadas pelo fogo ainda não foram mapeadas na Amazônia (IEGE, 1997). Como algumas
das evidências para a penetração de fogo são detectados por sensores ópticos orbitais, é possível efetuar seu
mapeamento. Este estudo teve como objetivos: (1) identificar, em imagens Landsat, os tipos de vegetação
afetados pelo fogo natural ou indígena, através de suas características espectrais e de suas formas
geométricas; (2) confeccionar mapas de três destas formações florestais; e (3) obter treinamento básico no uso
de softwares para o processamento digital de imagens. O estudo faz parte de projeto na agenda de pesquisa
do INPA: A Dinâmica da Vegetação Amazônica.

As imagens de satélite, fornecidas pelo INPE, foram captadas pelo sensor "Thematic Mapper" (TM)
localizado a bordo do satélite denominado "Landsat 5". Os comprimentos de onda (um) das faixas espectrais
empregadas, foram: 0,63 a 0,69 (banda 3), 0,76 a 0,90 (banda 4) e 1,55 a 1,75 (banda 5). Os três tipos de
vegetação estudados, resultantes de queimadas, foram: campinaranas baixas no alto rio Negro (Amazonas);
campos serranos de samambaia na Serra Parima (Roraima); e florestas dominadas pela palmeira babaçu
(Attalea speciosa Mart. ex Spreng.) nas bacias dos rios Xingu e ltacaiunas, no Pará. O padrão espectral da
campinarana queimada é de alta radiância nas bandas 4 e 5, indicativo de capoeira, e de efêmero incremento
na razão 5/4 em série temporal, logo após o desfolhamento causado por uma queimada rasteira. As capoeiras
findam em aceiros naturais, ou em bordas redondas, formas geométricas típicas de queimadas de floresta em
pé. O padrão espectral de campos de samambaia é caracterizado pela alta razão 5/4, em função do grande
número de folhas secas presentes na espécie Pteridium aequilinum, e de radiância muito baixa nas duas
bandas, 4 e 5, quando a superfície terrestre está coberta de material vegetal carbonizado. O padrão espectral
da floresta de babaçu é de menor radiância nas bandas 4 e 5, comparado com as medidas de radiância nestas
bandas sobre floresta sem babaçu, devido, provavelmente, ao ângulo vertical das folhas da palmeira e seu alto
grau de agrupamento. Manchas escuras e redondas, com um a três quilômetros de diâmetro, no meio da
floresta de terra firme próximo aos pequenos rios, são interpretadas, portanto, como sítios de antigas roças no
entorno de uma aldeia indígena abandonada.

As queimadas estudadas e os tipos de vegetação resultantes são consideradas "naturais" em função de
estarem localizados longe da ação do homem moderno, de serem associadas com estiagens naturais e de
serem, provavelmente, importantes elementos da paisagem durante séculos ou milênios.

Para o mapeamento, foram empregados diapositivos em 35 mm das imagens consultados no INPE,
previamente realçadas. Inicialmente, as coberturas vegetais foram identificadas através do padrão espectral
(cor), textura e forma geométrica. Uma vez identificadas as áreas de interesse, foram empregadas duas
técnicas de sobreposição de imagem de satélite na base cartográfica, uma manual e a outra digital. Ambas
utilizaram a interpretação visual da imagem; não foram empregadas técnicas de classificação automática.

A técnica manual foi realizada com a projeção de diapositivos sobre uma base cartográfica de
1:1.000.000. O software usado na técnica digital foi o "Adobe Photoshop". Rotinas utilizadas incluem:
sobreposição de camadas de desenho sobre a camada da imagem, ampliação do contraste da imagem,
mudanças de escala, rotação, correção de distorções geométricas, concatenação de imagens, aplicação de
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filtros digitais, medição de distâncias, seleção de pixels com cores semelhantes (classificador euclidiano) e
medição de áreas selecionadas.

Os mapas confeccionados pelas duas técnicas foram escaneadas para calcular a área total das
formações queimadas dentro de cada imagem estudada (tabela 01). Os mapas serão publicados em setembro
deste ano (Nelson & Irmão, 1998).

Tabela 01 Área das formações vegetais oriundas do fogo

Área examinada Área de vegetação oriunda
Tipo de vegetação (identificação WRS das cenas Landsat) de queimada

Campinaranas baixas dos altos rios 60.000 krrr': 5.200 km2

Içana, Uaupés e Tiquié (AM) (004/059 & 004/060)
Florestas dominadas pelo babaçu entre os 90.000 km2 6.700 km2

rios Xingu e Itacaiunas. (PA) (224/064; 225/063, 225/064)
Floresta serrana convertida em campo de 34.000 km2 600 km2

samambaia, na serra Parima (RR) (001/058)
TOTAIS 184.000 km2 12.500 km2

São três as conclusões deste estudo:
1) as secas infreqüentes e o homem primitivo, como fonte de fogo e de derrubadas, levaram à

modificação de extensas áreas de florestas tidas como primárias;
2) as imagens do satélite Landsat, junto com adequada verificação de campo, permitem o

mapeamento das grandes extensões da floresta amazônica que sofreram a penetração de fogo em anos
muito secos, desde que estas formações tenham padrões espectrais e geométricos diferentes da
floresta não afetada pelo fogo;

3) a interpretação visual de imagens de satélite, seguida de técnicas simples de transferência
de informações fito geográficas para uma base cartográfica, permitem a confecção rápida e econômica
de mapas de pequena escala «1: 1.000.000) que servirão como figuras para artigos em revistas
científicas.
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