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Os incêndios florestais são um grave problema para a degradação dos 
ecossistemas a nível global e Portugal não foge à regra, tendo sido fustigado 
nos últimos anos, sendo o ano corrente um dos mais graves. 
  



O uso da detecção remota, e dos sistemas de informação geográfica tem-se tornado 
muito importante no estudo dos incêndios florestais, proporcionando uma visão mais 
abrangente do território no sentido da localização, delimitação, mitigação e prevenção de 
incêndios.  

A presente comunicação pretende demonstrar, de uma forma prática, a delimitação de 
áreas ardidas com recurso a imagens de satélite, nomeadamente: 

Landsat 8 
(16 dias) 

Sentinel 2-A 
(10 dias) 

IMAGENS DOS SATÉLITES 



A existência de bandas do visível , Infravermelho próximo e Infravermelho de onda curta, 
permitem desde logo, dependendo da sua composição, perceber a existência de áreas 
queimadas. 
 

Landsat 8 
Imagem do PNSE antes do incêndio 

Landsat 8 
Imagem do PNSE depois do incêndio 

Composição falsa cor 
7-5-4 

Composição falsa cor 
7-5-4 



No entanto, dados sobre as áreas queimadas podem ser obtidos através de índices que 
permitem compreender e quantificar a gravidade do incêndio.  

NBR – Normalized Burn Ratio 

O NBR foi projetado para destacar áreas queimadas e estimar a gravidade do fogo. A fórmula é semelhante ao NDVI, 
exceto pelo fato de que ele usa os comprimentos de onda do infravermelho próximo (NIR) e infravermelho de onda 
curta (SWIR) 

• A vegetação saudável tem refletância muito alta em relação ao infravermelho próximo (NIR) e baixa refletância 
em relação ao infravermelho de onda curta (SWIR).  

 
• As áreas queimadas recentemente têm, por outro lado, uma reflectância relativamente baixa no infravermelho 

próximo e uma elevada reflectância na banda infravermelha de onda curta.  



Um valor NBR elevado geralmente indica vegetação saudável, enquanto um valor baixo indica áreas 
nuas e áreas queimadas recentemente. 

Sentinel 2-A 
Composição cor natural 4-3-2 

19/07/2016 

Landsat 8 
NBR 

29/08/2015 



Índice dNBR – difference Normalized Burn Ratio 

O índice dNBR permite no imediato tirar conclusões acerca da gravidade de um determinado incêndio, permitindo 
perceber quais as áreas mais afetadas e quais a menos afetadas, permitindo inclusive maior detalhe e delimitação 
da área ardida. 
 
Permite ainda uma análise temporal à resposta de recuperação da vegetação dentro da área ardida, na medida em 
que utiliza os dados NBR ante e pós incêndio, bastando para isso ir calculando periodicamente o NBR das imagens 
que vão sendo disponibilizadas às quais se subtrai o NBR da imagem antes do incêndio, comparando a sua 
evolução de acordo com os valores do quadro do programa USGS Firemon. 

dNBR calculado com base no NBR de imagens landsat 8 de 23/04/2015 e 29/08/2015  



Aplicando o índice dNBR a uma imagem antes do incêndio da Serra da Estrela (2015) e a 
uma imagem do mesmo local mas de 2016 (10 de julho), conseguimos começar a 
perceber a resposta da vegetação à passagem do fogo, constatando-se uma diminuição 
dos valores da severidade do incêndio, o que quer dizer que a vegetação está a recuperar 
em determinados locais, no entanto existem outros onde poderá ter que haver alguma 
intervenção humana para essa recuperação. 

dNBR pós incêndio 2015 

dNBR pós incêndio 2016 



Componente Prática: 
 

Aplicação dos índices NBR e dNBR em QGIS 


