
   

 
 

1 RESUM 

RESUM	
 

L’objectiu d’aquest projecte és el de desenvolupar una metodologia basada en la teledetecció que 

permeti detectar i quantificar correctament les àrees cremades (burn scars) que deixen al seu pas 

els incendis en un dels ecosistemes del món més sensibles al foc, els boscos de boira tropical d’alta 

muntanya (TMCFs) situats als Andes peruans. 

El projecte  consta en primer  lloc d’una  sèrie d’apartats  introductoris. En  aquests es defineix el 

concepte  de  la  teledetecció,  es  classifiquen  els  diferents  tipus  d’aquesta  i  s’exposen  les  seves 

principals  aplicacions  en  l’àmbit mediambiental. Al mateix  temps  es  dóna  la  base  conceptual  i 

matemàtica  de  la  descomposició  espectral  duta  a  terme  en  aquest  projecte  i  s’expliquen  els 

principals mètodes de validació utilitzats en  la bibliografia en el camp de  la teledetecció de burn 

scars. 

Gràcies a  l’estudi bibliogràfic  realitzat s’ha pogut determinar  la  tècnica més adient per detectar 

àrees  cremades mitjançant dades de  satèl∙lits en  regions on predominen els  TMCFs o  sistemes 

tropicals molt semblants a aquests. En la metodologia d’anàlisi d’imatges es descriu pas per pas la 

metodologia emprada per a tal fi. S’explica d’on s’obtenen les dades i com s’han de tractar per tal 

de tenir‐les ben geo‐referenciades i poder aplicar sobre elles la descomposició espectral. 

La metodologia desenvolupada s’ha implementat a partir de dades obtingudes pel sensor MODIS 

(que té baixa resolució espacial però una bona resolució temporal) mitjançant l’ús del programari 

d’informació geogràfica QGIS i l’entorn de programació matemàtica MATLAB ®. 

En l’anàlisi de resultats s’intenta donar solució als problemes sorgits a causa de la nuvolositat i de la 

variabilitat en  les  reflectàncies de  les dades provinents del sensor MODIS, malgrat això, no s’ha 

aconseguit visualitzar diferències en la composició dels píxels pertanyents a àrees cremades i la dels 

píxels no cremats, fent inviable la detecció de les àrees cremades a partir del sensor MODIS. Com a 

alternativa s’han realitzat una sèrie de proves amb dades Landsat, les quals tenen millor resolució 

espacial però menys resolució temporal. 

Les  últimes  proves  realitzades  amb  dades  Landsat  demostren  el  potencial  d’aquestes  per  al 

desenvolupament d’una metodologia capaç de detectar  i quantificar correctament burn scars en 

TMCFs. 
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1. GLOSARI	
 

ALS:      Airborne Laser Scanner . 
ASTER:      Advanced SpaceborneThermal Emission and Reflection Radiometer. 
AVHRR:     Advanced Very High Resolution Radiometer. 
BDR:        Burn Damage and Recovery. 
CC:      Cloud Cover. 
CDTW:      Continuous Dynamic Time Warping. 
CERTEC:    Centre d’Estudis del Risc Tecnologic. 
DN:      Digital Number. 
ESA:      European Space Agency. 
FRP:      Fire Radiated Power. 
GBA2000:    Global Burnt Area 2000. 
GCTP:      General Cartographic Transformation Package. 
GDEM:      Global Demografic Elevation Model. 
GEM:      Global Environment Monitoring. 
GFED:      Global Fire Emissions Database 
GPS:      Global Positioning System. 
HDF:      Hierarchical Data Format. 
IFM:      Integrated Fire Management. 
INS:      Inertial Navigation System. 
JRC:      Joint Research Centre. 
Landsat 7 ETM+:  Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper 7. 
Landsat TM5:    Landsat Thematic Mapper 5. 
LIDAR:      Light Detection And Ranging. 
LMM:      Linear Mixture Model. 
MATLAB:    Matrix Laboratory. 
METI:        Ministry of Economy, Trade and Industry. 
MODIS:     Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. 
MRT:       MODIS Reprojection Tool. 
NASA:      National Aeronautics and Space Administration. 
NLMM:     Non Linear Mixture Model. 
NOAA:      National Oceanic and Atmospheric Administration. 
PCA:       Principal Component Analysis. 
QGIS:      Quantum Geographic Information System. 
RADAR:     Radio Detection And Ranging. 
RGB:      Red Green Blue. 
SAR:      Synthetic Aperture Radar. 
TMCF:      Tropical Montane Cloud Forests. 
UTM:       Universal Transverse Marcator. 
WGS84:     World Geodetic System 1984. 
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2. PREFACI	

2.1. Origen	del	projecte	
Aquest projecte forma part de  la  línia de recerca en  l’àmbit dels  incendis forestals que es duu a 

terme al Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC) de  la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC)  i  s’emmarca  dins  del  projecte  finançat  pel Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  del 

Govern espanyol titulat “Estudio de la dinámica del fuego en ecosistemas tropicales. Modelización 

del combustible y comportamiento del fuego en los Andes” (FIRETROP), amb referència AGL2011‐

23425. 

El CERTEC és un grup de recerca del Departament d’Enginyeria química de la UPC que centra la seva 

activitat en l’estudi dels incendis d’hidrocarburs, la modelització d’accidents greus, l’anàlisi del risc 

en el transport de mercaderies perilloses, l’anàlisi de la situació ambiental en ports de mar i l’estudi 

dels  incendis  forestals amb  l’objectiu de millorar el coneixement en aquests àmbits  i d’introduir 

innovacions tecnològiques per proporcionar nous sistemes i metodologies. 

2.2. Motivació	
Els incendis són una de les majors pertorbacions naturals recurrents a la regió Pan Amazònica, el 

que comporta cada any  la pèrdua de carboni,  la disminució de  la biodiversitat, milers de morts, 

milions  de  dòlars  en  béns  perduts  i  la  reducció  de  la  qualitat  de  l’aire. Malgrat  tenir  la major 

productivitat i biodiversitat del món, les interaccions entre la desforestació i els fenòmens climàtics 

extrems  poden  convertir  aquesta  zona  en  un  sistema  sensible  a  incendis.  Els  boscos  de  boira 

tropicals d’alta muntanya (Tropical Montane Cloud Forests, TMCFs) són un dels ecosistemes del món 

més sensibles al foc i es troben en zones muntanyoses tropicals d’Amèrica del Sud, Àfrica i Asia. Als 

Andes,  els  TMCFs  es  troben  al  voltant  dels  3000 m  (snm),  situats  immediatament  per  sota  de 

pastures muntanes altament inflamables (puna). 

Tot i que el comportament del foc en les zones temperades com Amèrica del Nord o Europa ha rebut 

una  atenció  significativa  per  part  de  la  comunitat  científica,  existeix  una  falta  important  de 

coneixement pel què fa al comportament del foc en ecosistemes tropicals. Per tal de desenvolupar 

estratègies adequades de gestió integrada del foc (Integrated Fire Management, IFM) que ajudin a 

protegir els ecosistemes i la seva biodiversitat, és crucial la inversió en investigació que condueixi a 

la caracterització del comportament del  foc  i dels combustible en ecosistemes sensibles com els 

TMCFs. A més a més, això pot proporcionar  informació  clau per millorar  les estimacions de  les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle degut als  incendis als TMCFs. És per aquest motiu que  la 

realització d’aquest projecte és clau, ja que proporcionarà una metodologia per la detecció i el càlcul 

d’àrees  cremades  en  regions  on  els mètodes  convencionals  utilitzats  en  zones  temperades  no 

funcionen o donen un grau d’error massa elevat. 
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3. INTRODUCCIÓ	

3.1. Objectius	del	projecte	
L’objectiu  principal  d’aquest  projecte  és  el  de  desenvolupar  una  metodologia  basada  en  la 

teledetecció que permeti detectar zones cremades (o burn scars) i quantificar la seva superfície per 

una regió dels Andes que compleix les característiques d’un TMCF. 

És  per  aquest motiu  que  es  pretén  confeccionar  un  paquet  d’aplicacions  implementades  amb 

l’entorn de programació i anàlisi matemàtica MATLAB® que siguin prou versàtils com per poder‐les 

aplicar en estudis posteriors semblants i resultin senzilles d’utilitzar i intuïtives per a usuaris amb 

coneixements bàsics del programari en qüestió. 

3.2. Abast	del	projecte	
L’abast del projecte inclou la selecció del tipus d’imatges satèl∙lit més adequades pel tipus d’estudi 

que es vol dur a terme, el desenvolupament de les aplicacions que permeten la seva anàlisi per tal 

de  detectar  les  àrees  cremades,  i  una  validació  per  tal  de  determinar  si  la  metodologia 

desenvolupada és fiable. 
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4. 	TELEDETECCIÓ	

4.1. Introducció	
En les últimes dècades ha incrementat l’interès de la comunitat científica per estudiar els fenòmens 

que esdevenen sobre la superfície de la Terra i s’ha posat un èmfasi especial en els que succeeixen 

a l’atmosfera, els oceans, o la biosfera i que modifiquen el clima o els ecosistemes terrestres. Per 

poder analitzar i predir aquests fenòmens, es monitoritzen paràmetres que es poden relacionar de 

manera directa o indirecta amb els processos biofísics i geofísics que hi tenen lloc. És en aquest punt 

on entra en joc la teledetecció, atès que és la tècnica que permet mesurar determinats paràmetres 

de manera remota sense necessitat d’entrar en contacte directe amb l’objecte o superfície d’estudi 

[Acevo, R., 2011]. 

La  informació sobre el comportament  i els efectes del  foc és utilitzada en  la gestió  integral dels 

incendis  forestals  i dels ecosistemes,  a més de  servir per  estimar  emissions  atmosfèriques.  Les 

variables més utilitzades són l’àrea cremada que deixa el foc al seu pas, la situació geogràfica del 

incendi i el poder radiatiu del foc. La disponibilitat de sistemes de mesura in situ d’aquestes variables 

està  limitada  a  certes  regions  i  manca,  sobretot,  en  països  en  desenvolupament.  Aquest  fet 

comporta que actualment no existeixi cap sistema estàndard i global de mesura in situ i provoca que 

l’ús de dades obtingudes per  teledetecció siguin el mitjà més útil  i adequat per caracteritzar els 

diferents tipus de combustible que es troben presents en una zona en concret i per monitoritzar 

l’activitat del foc [Csiszar et al., 2009]. 

Es defineix la teledetecció com la forma de recopilar i analitzar dades per obtenir informació d’un 

objecte sense que un sensor hagi d’estar en contacte directe amb ell (ESA, 2013). Aquesta fa ús de 

les propietats que  tenen els cossos per  radiar energia, així doncs, el paràmetre clau per obtenir 

informació és la radiació.  

Existeixen diferents tipus de radiació les quals depenen del fenomen físic que les origina. Els tipus 

principals que es poden utilitzar per propòsits de teledetecció són l’electromagnètica, l’acústica i el 

camp magnètic. En aquest projecte es farà ús de la radiació electromagnètica, així que no s’entrarà 

en detall amb els altres tipus mencionats. 

L’espectre electromagnètic s’estén des de la radiació de menor longitud d’ona, com els rajos gamma 

o rajos X, fins les ones electromagnètiques de major longitud d’ona, com les ones de ràdio. La Figura 

4‐1 mostra aquesta divisió de l’espectre electromagnètic. 
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Figura 4‐1. Divisió de l’espectre electromagnètic. (Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum) 

De manera resumida, es poden distingir tres elements essencials que requereix qualsevol procés de 

teledetecció: 

1. Una plataforma que transporti els instruments. 

2. Un objecte o superfície d’observació. 

3. Un  instrument  o  sensor  que  es  dediqui  a  observar  aquests  objectius.  Aquests  es 

caracteritzen per la seva resolució espacial (mida de píxel), resolució espectral (número de 

canals  i  amplitud  del  rang  de  longitud  d’ones  que  pot  llegir  cada  canal),  resolució 

radiomètrica  (intensitats de  radiació que pot  llegir)  i  resolució  temporal  (freqüència de 

temps en la que s’obtenen dades). 

Per tant, es pot dir que l’objectiu de la teledetecció és, per una banda, obtenir informació a través 

de les dades adquirides, i per altra, utilitzar i emmagatzemar aquesta informació [Acevo, R., 2011]. 

En  els  apartats  posteriors  es  classifiquen  els  diferents  tipus  de  productes  de  teledetecció  que 

utilitzen la radiació electromagnètica per a obtenir informació dels objectes o superfícies d’interès i 

es dóna una breu explicació del seu funcionament i de les aplicacions que poden tenir.   

4.2. Classificació	
Els sensors emprats en la teledetecció es poden classificar segons el mitjà de transport sobre el qual 

estan subjectes: 

‐ Aerotransportats, sensors muntats en aeronaus per obtenir  imatges de  la superfície amb 

una resolució espacial molt elevada, però amb les desavantatges de poder cobrir molt poca 

superfície i a un elevat cost econòmic.  

‐ Transportats via satèl∙lit, sensors muntats en satèl∙lits per obtenir  imatges de superfícies 

molt més àmplies que  les obtingudes pels sensors aerotransportats  i a un cost més baix, 

però amb una resolució espacial molt inferior. 

Al  mateix  temps,  aquests  últims  es  poden  classificar  segons  l’òrbita  que  segueix  el  satèl∙lit: 

geostacionària (òrbita geocèntrica circular amb moviment d’oest a est en el pla equatorial terrestre 

i amb el mateix període orbital que el període de rotació sideral de  la Terra) o polar (òrbita que 
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passa per sobre dels pols del planeta i que, per tant, passa per sobre cada punt de la Terra quan 

aquesta gira sobre el seu propi eix). 

D’altra banda, existeix un altre tipus de classificació molt comú, el qual distingeix entre la capacitat 

d’emetre radiació, o no, dels sensors: 

‐ Teledetecció  passiva:  Ús  de  sensors  que  no  tenen  la  capacitat  d’emetre  radiació  (ex: 

sistemes òptics). 

‐ Teledetecció activa: Ús de sensors que tenen la capacitat d’emetre radiació (ex: teledetecció 

LIDAR i teledetecció RADAR). 

 

4.3. Mecanismes	de	funcionament	
En  aquest  apartat  es  donaran  detalls  sobre  els  mecanismes  de  funcionament  dels  diferents 

productes de teledetecció, ampliant així els principis bàsics sobre la teledetecció que s’han donat a 

l’apartat 4.1. 

4.3.1. Teledetecció	passiva	
Els sensors passius detecten la radiació natural emesa o reflectida per l’objecte o l’àrea observada, 

per  tant,  només  es  poden  utilitzar  quan  existeix  una  emissió  o  reflexió  d’aquesta.  La  detecció 

d’energia reflectida només pot tenir lloc durant el dia, que és quan el sol està il∙luminant la Terra, 

mentre que  la detecció d’energia natural emesa  (com per exemple  la  tèrmica  infraroja) pot  ser 

detectada tan de dia com de nit, sempre i quan la quantitat d’energia que s’emeti sigui suficientment 

gran com per ser captada pel sensor (veure Figura 4‐2).  

Els sensors passius tenen l’avantatge de requerir poca potència elèctrica pel seu funcionament, són 

de petites dimensions i donen informació per a diferents longituds d’ona. 

 

Figura 4‐2. Mecanisme de funcionament de la teledetecció passiva. (Font: 
http://www.engineeringsall.com/www.engineeringsall.com/images/featured/remote‐sensing.jpg) 



 

 
 

14  Desenvolupament d’una metodologia per la detecció i el càlcul d’àrees cremades... 

Sistemes	òptics	
La detecció remota mitjançant sistemes òptics es basa en la detecció de radiació mitjançant sensors 

electrònics o material fotogràfic a la regió visible de l’espectre electromagnètic. 

En els casos dels sensors òptics transportats via satèl∙lit, la radiació incident solar travessa primer 

l’atmosfera abans de ser reflectida per la superfície terrestre i, un cop rebota sobre aquesta, torna 

a travessar l’atmosfera abans no arriba al sensor encarregat de llegir la senyal d’entrada. Dins del 

sensor, aquesta senyal òptica es mostreja espacialment i espectralment en el procés de transformar‐

la en una senyal elèctrica. Posteriorment, aquesta és amplificada  i quantificada a nivells discrets 

produint així una escena multiespectral. Finalment, es calibra i es geo‐referencia l’escena resultant 

per a poder‐la comparar amb escenes obtingudes amb anterioritat. 

En  el  cas  de  voler  llegir  l’emitància  d’una  zona  objectiu,  enlloc  de  la  seva  reflectància,  el  pas 

d'aquesta per l’atmosfera serà únic i no doble com en el cas explicat. 

La part de l’espectre electromagnètic que és comunament referit a la regió òptica és la que va dels 

400nm fins als 2500nm. Rarament s’utilitzen longituds d’ona menors degut a un ràpid descens de la 

intensitat de radiació del sol a  la regió ultraviolada  i a una  forta dispersió de  la radiació degut a 

l’atmosfera,  fet que dificulta  l’observació de  la superfície  terrestre. A  longituds d’ona majors de 

2500nm  la radiació solar esdevé més  feble  i difícilment s’aconsegueix que aquesta arribi al terra 

degut a l’absorció de les masses de vapor d’aigua. Tot i així, quan interessa detectar l’energia natural 

emesa per la terra i/o l’atmosfera es treballa a longituds d’ona entre 8000nm i 14000nm, que és la 

banda corresponent a la radiació tèrmica infraroja. 

Els sistemes òptics de teledetecció es poden classificar segons el nombre de bandes espectrals que 

utilitzen en el procés de formació d’imatges: 

‐ Pancromàtic, només es disposa d’un canal de banda espectral. 

‐ Multiespectral, de dos a deu canals. 

‐ Superespectral, de deu a cent canals. 

‐ Hiperespectral, més de cent canals. 

O bé segons la resolució espacial del sensor: 

‐ Molt alta resolució, mida de píxel de 1x1 m2 a 4x4 m2 

‐ Alta/mitja resolució, mida de píxel de 10x10 m2 a 30x30 m2 

‐ Baixa resolució, mida de píxel major de 100x100 m2. 

El més habitual és trobar sensors òptics pancromàtics o multiespectrals de molt alta resolució, o bé, 

sensors òptics amb més canals, però menys resolució. Els corresponents al primer cas tenen una 

menor resolució temporal i un cost molt més elevat, però a canvi s’obtenen imatges molt més ben 

definides, cosa que permet una millor geo‐localització  i una anàlisi molt més detallada. Per altra 

banda, els corresponents al segon cas tenen una millor resolució temporal i un cost molt inferior, 

però per contra s’obtenen imatges menys definides i que, en molts casos, necessiten una sèrie de 

correccions degut a interferències amb l’atmosfera i la nuvolositat.  
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4.3.2. Teledetecció	activa	
Els sensors actius, a diferència dels passius, no depenen de la reflexió o emissió natural d’energia 

dels  objectes  o  àrea  observada,  sinó  que  transmeten  petites  descàrregues  o  polsos  d’energia 

electromagnètica en la direcció d’interès i graven l’origen i la força de la retrodispersió rebuda dels 

objectes que es troben dins el camp de visió (veure Figura 4‐3).  

Les  característiques  del  seu  funcionament  permeten  tenir  una  sèrie  d’avantatges  respecte  els 

sensors passius. Per exemple, amb els sensors actius és possible obtenir mesures independentment 

de l’hora del dia o l’estació de l’any, a més a més, permeten treballar amb longituds d’ones que la 

llum solar no proporciona amb prou claredat i permeten tenir un major control sobre la il∙luminació 

d’un objecte. 

Per altra banda, tota aquesta sèrie d’avantatges condueixen a un consum de potència elèctrica de 

l’aparell molt més elevat que el que pot tenir un sensor passiu.  

 

Figura 4‐3. Mecanisme de funcionament de la teledetecció activa. (Font: 
http://www.engineeringsall.com/www.engineeringsall.com/images/featured/remote‐sensing.jpg) 

 

Teledetecció	LIDAR	
L’altimetria  làser, o detecció  i  localització per  llum  (Light Detection And Ranging, LIDAR), és una 

tecnologia de  teledetecció  activa que  calcula  la distància entre un emissor  làser  i un objecte o 

superfície mitjançant el producte de  la velocitat de  la  llum  i el  temps que triga una senyal  làser 

emesa a arribar a l’objectiu, ser reflectida i arribar al sensor que recull aquesta senyal reflectida.  

El LIDAR és un sistema que permet obtenir un núvol de punts del terreny mitjançant un escàner 

làser aerotransportat (Airborne Laser Scanner, ALS), que emet o bé polsos o bé un feix continu de 

llum  per  determinar  la  distància  entre  el  sensor  i  el  terreny.  Per  realitzar  aquest  escanejat  es 

realitzen dos moviments: un de  longitudinal  realitzat per  l’avió o helicòpter,  i un de  transversal 

mitjançant un mirall mòbil que desvia la llum làser emesa. La senyal reflectida és recollida per un 

sensor òptic que envia la senyal al sistema d’emmagatzematge per al seu posterior tractament. 
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Per poder conèixer  les coordenades del núvol de punts es necessita saber  la posició del sensor  i 

l’angle del mirall en tot moment, per aquest motiu s’acobla un sistema de posicionament global 

(Global Positioning System, GPS) diferencial, el qual permet saber la posició i altura de l’avió en tot 

moment, i un sistema inercial de navegació (Inertial Navigation System, INS), que informa dels girs 

i la trajectòria del mateix. 

La teledetecció LIDAR es pot classificar segons tipus de làser emprat: 

‐ Fluctuació per polsos, el làser emet polsos de llum i calcula el temps entre que la senyal és 

emesa fins que és rebuda per a després calcular la distància entre el sensor i el terreny.  

‐ Fluctuació per ona continua, en aquest cas l’emissor emet un feix de llum continu i quan rep 

la senyal reflectida mesura la diferència de fases entre la senyal emesa i la reflectida per a 

calcular el temps transcorregut i posteriorment la distància entre sensor i terreny [Wehr & 

Lohr, 1999]. Tot i així, la gran majoria de sistemes LIDAR actuals estan basats en la fluctuació 

per polsos. 

O segons el tipus d’escaneig: 

‐ Escaneig per línies, es disposa d’un mirall amb un únic sentit rotatori que va desviant la llum 

làser produint així línies paral∙leles en el terreny com a patró d’escaneig. 

‐ Escaneig en zig‐zag, es disposa d’un mirall amb dos sentits de rotació que desvien la llum 

làser produint línies en zig‐zag com a patró. 

‐ Escaneig per fibra òptica, on el feix de  llum es desvia d’un cable central de fibra òptica a 

fibres  laterals muntades sobre  l’eix gràcies a uns petits miralls produint així una sèrie de 

circumferències solapades com a patró d’escaneig. 

‐ Escaneig el∙líptic, es disposa de dos miralls que desvien el feix de  llum produint un patró 

d’escaneig el∙líptic. 

Teledetecció	RADAR	
La detecció  i  localització per  ràdio  (Radio Detecting And Ranging, RADAR) és una  tecnologia de 

teledetecció activa capaç de calcular la distància, l’alçada, la direcció i la velocitat d’objectes estàtics 

o  mòbils,  tals  com  vehicles,  formacions  meteorològiques  i  el  propi  terreny.  El  principi  de 

funcionament és el mateix que l’altimetria làser, o LIDAR, però amb la diferència que en aquest cas 

el sensor emissor no emet un feix de llum, sinó que emet ones de ràdio.  

Un radar consta d’una antena transmissora que genera senyals de ràdio mitjançant un oscil∙lador 

controlat per un modulador, una  antena  receptora que porta els  ecos  rebuts  a una  freqüència 

intermèdia, un hardware de control i processat de senyal i una interfície d’usuari. En el casos en els 

que el radar consti d’una única antena que s’encarregui tan d’emetre com de rebre senyals, també 

caldrà l’ús d’un duplexor, element encarregat de separar els circuits d’emissió i recepció.  

Depenent de l’aplicació que es vulgui donar al radar, aquest haurà de disposar d’una sèrie concreta 

de requisits. Per exemple, si es vol estudiar un  fenomen de gran escala caldrà utilitzar  longituds 

d’ones més  grans  i  freqüències més  petites,  el  que  comportarà  l’ús  d’antenes més  grans  i  un 
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processament més complicat, però una electrònica més simple, en canvi, si es vol observar algun 

fenomen de més petita escala caldrà utilitzar longituds d’ona més petites i freqüències més grans, 

el que comportarà una necessitat de major potència i una electrònica més complicada. 

En el camp científic, la teledetecció RADAR es pot classificar segons el nombre d’antenes:  

‐ Monoestàtic, consta d’una única antena que s’encarrega d’emetre i de rebre senyals. 

‐ Biestàtic, consta de dues antenes: una fa la funció d’emissora i l’altra de receptora. 

‐ Multiestàtic, consta de més de dues antenes: una fa la funció d’emissora i les restants de 

receptores.  La  senyal  reflectida  final  és una  combinació de  tots  els  ecos  rebuts per  les 

antenes receptores. 

O segons la forma d’ona: 

‐ Radar d’ona continua, el qual transmet una senyal continua. 

‐ Radar d’ona continua modulada, el qual també emet una senyal continua, però pot canviar 

de freqüència o d’amplitud gràcies a un modulador. 

‐ Radar  d’ona  polsada,  el  qual  emet  polsos  d’ones  electromagnètiques  i  no  una  senyal 

continua. 

Cal destacar, que la gran majoria de radars són monoestàtics i d’ona polsada, per tant, quan s’està 

transmetent un pols no es pot  rebre cap eco. Aquest  fet provoca que existeixin dues distàncies 

llindar fora les quals el radar no és funcional:  

‐ Distància cega: És la distància mínima a la que ha d’estar un objecte per a poder rebre el 

seu eco. Si l’objecte en qüestió es troba a una distància inferior, l’eco arribaria abans que 

s’acabés de transmetre la senyal, fet que provocaria que no es pogués llegir aquesta senyal 

reflectida. Per tant, si es volen detectar objectes més propers, s’han d’emetre polsos més 

curts. 

‐ Distància màxima: És la distància màxima a la que es pot trobar un objecte per a poder rebre 

el seu eco. Si  l’objecte en qüestió es  troba a una distància major,  l’eco arribaria un cop 

s’estigués transmeten el següent pols, fet que provocaria que no es pogués llegir aquesta 

senyal reflectida. Per tant, si es volen detectar objectes més llunyans, s’ha d’augmentar el 

temps entre polsos. 

Cal mencionar,  també,  que  existeix  un  sistema  de  RADAR  passiu.  Aquest  funciona  segons  els 

principis  de  la  teledetecció  passiva  descrits  i  utilitza  la  regió  de  les  microones  de  l’espectre 

electromagnètic. 
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4.4. Aplicacions	en	l’àmbit	mediambiental	
La  teledetecció és una eina que pot aplicar‐se a un gran nombre de  treballs dintre  l’enginyeria 

mediambiental. Degut  a  la  seva  concepció  i  a  la  seva  capacitat  sinòptica  i  integradora  és molt 

adequada pel seguiment de processos que varien de forma continua sobre el terreny. Així, doncs, 

podem  trobar aplicacions sobre processos atmosfèrics  (mesura de  la  temperatura, estimació de 

precipitacions i l’estudi de gasos atmosfèrics i aerosols), oceanografia (estudi de corrents marítimes, 

concentració de clorofil∙la  i  l’estudi de  l’onatge  i el nivell del mar), estudis sobre el canvi climàtic 

(l’estudi de les cobertes de gel, gasos d’efecte hivernacle i desforestació), hidrologia (humitat del 

terra, evapotranspiració i estudi de superfícies nevades i de gel), qualitat de l’aigua (qualitat d’aigües 

costeres  i  continentals,  vessaments  de  petroli  i  vessaments  tèrmics),  catàstrofes  naturals 

(inundacions,  erupcions  volcàniques,  terratrèmols  i  fenòmens meteorològics  extrems),  geologia 

(prospecció geològica i geodinàmica), cartografia al detall i gestió forestal. 

Dintre de la gestió forestal, les principals aplicacions desenvolupades es poden classificar segons: 

‐ Cartografia dels tipus de coberta forestal, és a dir, definir i localitzar els tipus de combustible 

que existeixen en una zona concreta. 

‐ Inventari forestal, és a dir, estimacions de la biomassa present, del volum de fusta. 

‐ Estudi dels incendis forestals, que comprèn la detecció d’incendis forestals, la quantificació 

de la radiació emesa per l’incendi i la detecció i quantificació d’àrea cremada. 

‐ Patologia forestal, és a dir, la prevenció i el control de malalties dels arbres. 

La utilització d’un tipus de sensor o un altre dependrà del tipus d’estudi que es vulgui realitzar. La 

capacitat de no  tenir  interferències per nuvolositat  i  la gran  resolució dels sistemes RADAR SAR 

(Synthetic Aperture Radar, SAR), i la capacitat dels sistemes LIDAR en donar informació detallada de 

la distribució vertical, a més de  la horitzontal, són els motius principals pels quals aquestes dues 

tecnologies són més utilitzades que els sensors òptics per a la realització de cartografies del tipus 

de coberta forestal i inventaris forestals. Per altra banda, en l’estudi d’incendis forestals es requereix 

una resolució espectral elevada, per tant  l’ús de sensors òptics serà el més adequat,  ja que, tot  i 

tenir menor resolució espacial,  tenen  la capacitat de donar  informació per un major nombre de 

bandes espectrals. 
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5. DESCOMPOSICIÓ	ESPECTRAL	

5.1. Introducció	
El desig continu d’extreure informació, cada vegada més detallada, de les propietats materials dels 

píxels que formen una escena fotogràfica ha propiciat una gran evolució de la teledetecció passiva, 

la qual cada vegada dóna informació amb major amplitud i resolució espectral. 

Tot i els avenços que s’han donat, el més freqüent és que cap píxel, per més petit que sigui, presenti 

característiques completament homogènies, ja que la senyal mesurada pel sensor sempre és una 

mescla de les radiacions electromagnètiques dels diferents constituents que representen un píxel 

[Keshava & Mustard,  2002].  El  fet  de  reconèixer  que  els  píxels  d’interès  són  combinacions  de 

diferents components ha introduït la necessitat de descomposar quantitativament, o desmesclar, 

aquestes mescles. 

La  premissa  bàsica  del  modelatge  de mescles  és  que,  donada  una  imatge,  la  superfície  està 

dominada per un petit nombre de materials diferents que tenen propietats espectrals relativament 

constants.  Aquestes  substàncies  diferents  (per  exemple  aigua,  sòl,  metall,  vegetació,  etc.) 

s’anomenen  endmembers,  i  les  fraccions  en  les  que  apareixen  en  un  píxel mixt  s’anomenen 

abundàncies.  Els  endmembers  són  elements  considerats  espectralment  purs.  La  descomposició 

espectral és doncs, el procediment pel qual  l’espectre mesurat d’un píxel mixt es descompon en 

endmembers i en les seves abundàncies respectives.  

5.2. Models	de	mescla	espectral	
Els models de mescla espectral es basen en què la variabilitat espectral que presenta un píxel mixt 

és conseqüència del nombre d’endmembers que apareixen en ell i de les seves proporcions. És lògic 

pensar, doncs, que una combinació correcta d’endmembers i abundàncies poden modelar l’espectre 

del píxel observat pel sistema de teledetecció. 

Generalment, les senyals dels píxels mixtos es modelen utilitzant el model de mescla espectral lineal 

(Linear Mixture Model, LMM) o el model de mescla espectral no lineal (Non linear Mixture Model, 

NLMM).  La  suposició  física d’un  LMM és que  cada  fotó  incident  interactua només amb un únic 

component del píxel, amb un únic endmember, mentre que en un NLMM es considera que els fotons 

incidents poden interactuar amb més d’un component mentre la llum és dispersada. 

A la Figura 5‐1(a), la dispersió i l’absorció de la radiació electromagnètica incident per a qualsevol 

regió de  la superfície està dominada per un sol component en  la superfície  i, per tant,  l’espectre 

d’un píxel mixt és una combinació  lineal dels espectres dels endmembers ponderats per  la seva 

abundància. Per altra banda, a la Figura 5‐1(b) la radiació electromagnètica incident interactua amb 

més d’un endmember en el procés de dispersió i absorció. 
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Figura 5‐1.‐ (a) Il∙lustració d’un model de mescla lineal; (b) Il∙lustració d’un model de mescla no lineal. (Font: Keshava, 
N., i Mustard, J. F., 2002). 

El LMM queda descrit per l’equació (Eq. 5.1): 

 

On r és un vector columna que conté la reflectància del píxel mixt que s’està estudiant per a les i 

bandes espectrals utilitzades, M és la matriu de reflectàncies dels endmembers, on cada columna 

correspon  a  un  endmember  diferent  i  cada  fila  a  una  banda  espectral  diferent,  f  és  un  vector 

columna que conté les abundàncies de cada endmember i ε és el vector error. 

El LMM està subjecte a dues restriccions pel què fa a la variable f. Per a ser físicament significativa, 

tots els valors d’abundància han de ser positius, fi ≥ 0, i segon, per a tenir en compte la totalitat de 

la composició del píxel, la suma d’abundàncies ha de ser igual a 1, ∑ 1. 

(Eq. 5.1) 
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5.3. Algoritmes	per	a	la	descomposició	de	la	mescla	espectral	
Aquest projecte se centrarà únicament amb l’ús del LMM, ja que, tot i l’existència de dos models de 

mescla principals, LMM i NLMM, dins la bibliografia el més freqüent és trobar l’ús del LMM ([Adams, 

et al., 1995], [Ball, Kari & Younan, 2004], [Du, 2004], [Anderson, et al., 2005]), [Barducci & Mecocci, 

2005], [Settle, 2006] i [Chen, et al., 2009]).  

El problema de  la descomposició de  la mescla espectral en un LMM es pot reduir als tres passos 

consecutius descrits a continuació (vegeu la Figura 5‐2): 

 

Figura 5‐2.‐ Diagrama conceptual de la resolució de la descomposició espectral. (Font: Keshava [et al.], 2000) 

 Reducció de  la dimensió. Aquest primer pas serveix per  reduir  la dimensió de  les dades 

d’entrada  i, així, reduir  la càrrega computacional dels passos següents. La reducció de  la 

dimensió es realitza mitjançant l’ajuda d’un algoritme que busca una representació mínima 

de la senyal d’entrada que mantingui la informació suficient com per a poder portar amb 

èxit  la desmescla espectral. L’algoritme més utilitzat és  l’anàlisi del component principal 

(Principal Component Analysis, PCA), que  factoritza  la matriu d’endmembers  a  la  forma 

canònica, amb la qual cosa queda representada pels seus valors propis i vectors propis. A 

major magnitud del valor propi, major importància de la banda en qüestió. 
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 Determinació d’endmembers. La clau del LMM és la definició d’un conjunt d’endmembers 

que  siguin  representatius dels  components  físics que es  troben a  la  superfície d’anàlisi. 

Aquesta  determinació  d’endmembers  es  pot  fer  per  dues  vies: mitjançant  un mètode 

interactiu (determinar visualment els diferents tipus de material presents en una imatge i 

agafar un endmember  representatiu per  cada  tipus) o mitjançant un mètode automàtic 

(determinació  dels  diferents  endmembers  identificant  les  diferents  distribucions 

estadístiques de reflectàncies en una imatge). 

 Inversió. Un cop determinat el número de bandes espectrals  i el número d’endmembers, 

amb les seves respectives reflectàncies, a tenir en compte, només queda fer un últim pas, 

donar solució a la equació (Eq. 5.1). El més freqüent és tenir un sistema sobredeterminat, 

es tenen més bandes espectrals que endmembers, per tant, és necessari l’ús d’una tècnica 

de  resolució  que  doni  un  error  mínim.  L’elecció  d’aquesta  tècnica  de  resolució  és 

generalment  arbitrària:  [Ball,  Kari &  Younan,  2004]  utilitzen  la  descomposició  del  valor 

singular, [Adams, et al., 1995] utilitza l’ortogonalització de Gramm‐Schmidt, [Chen, et al., 

2009]  i  [Du,  2004]  utilitzen  la programació  quadràtica,  [Settle,  2006] utilitza  la màxima 

semblança  i  [Barducci & Mecocci,  2005]  i  [Anderson,  et  al.,  2005]  utilitzen  l’anàlisi  de 

regressió per mínims quadrats. 
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6. METODOLOGIA	DE	VALIDACIÓ	DE	RESULTATS	
 

Tots els resultats obtinguts via satèl∙lit i tractats mitjançant algoritmes per l’obtenció final d’àrees 

cremades estan subjectes a certes  incerteses degut a  factors externs que  falsegen  la senyal que 

llegeixen els satèl∙lits i al freqüent ús d’algoritmes globals, els quals, per exemple, tracten per igual 

una zona desèrtica i una de tropical [Ichoku, et al., 2003]. Per tant, és essencial, tant per la correcta 

interpretació de dades de  satèl∙lits,  com per  la millora  i desenvolupament d’algoritmes, que  les 

dades obtingudes via satèl∙lit siguin validades i calibrades amb altres fonts de dades.  

No existeix un únic mètode universal per a la validació de dades satèl∙lit, sinó que hi ha un extens 

número de mètodes, tots amb les seves avantatges i inconvenients. De tot el ventall de mètodes de 

validació existents, en la bibliografia en podem trobar tres de principals [Cardozo, et al., 2005]. El 

primer és l’ús de les observacions humanes, ja sigui per terra o per aire (mitjançant l’ús d’helicòpters 

o avions), per la verificació dels píxels cremats observats via satèl∙lit. És un mètode de verificació 

molt precís, però comporta molta pèrdua de temps i, a més a més, no es pot portar a terme per a 

zones d’estudi gaire grans. 

El segon mètode de validació és l’ús de satèl∙lits per detectar àrees cremades d’incendis que han 

estat provocats intencionadament per aquesta finalitat. Tot i que, a l’igual que el primer mètode, és 

molt precís, torna a estar limitat per les dimensions de la zona d’estudi a les que es pot aplicar i, a 

més a més, té la perillositat de cremar involuntàriament més territori del previst.  

L’últim mètode de validació és la comparació directe entre productes que tenen la mateixa alineació 

temporal  i espacial, però diferents  resolucions. En aquest  cas, el producte amb major  resolució 

espacial  s’utilitza  per  validar  els  resultats  del  producte  amb menor  resolució.  Tot  i  que  aquest 

mètode es pot portar a terme en una regió molt més gran que la resta, es basa, en gran mesura, en 

el fet que les dades del producte de major resolució són precises, i aquest fet no té perquè ser cert 

del tot. 

Així, doncs, el mètode a escollir a l’hora de validar les dades obtingudes, dependrà en gran part de 

la disponibilitat d’informació que es tingui. Sempre que es tingui  informació sobre  incendis reals 

observats s’utilitzaran el primer o el segon mètode, però si no es pot disposar d’aquesta informació, 

s’haurà d’utilitzar el tercer. 
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7. ANTECEDENTS	
 

En la bibliografia existeixen un gran nombre d’estudis que s’han portat a terme amb l’objectiu de 

definir una metodologia vàlida per a la detecció d’àrees cremades. Tot i així, el nombre d’estudis 

centrats en la regió tropical sud‐americana són molt pocs. En aquest apartat, doncs, primer es farà 

una revisió global de les diferents metodologies emprades per a detecció d’àrees cremades i la seva 

corresponent  validació,  i  finalment  es  revisaran  una  sèrie  d’articles  que  es  centren  en  la  regió 

tropical sud‐americana. 

7.1. Revisió	global	sobre	metodologies	utilitzades	per	a	la	detecció	i	
validació	de	burn	scars	

Principalment existeixen tres tipus de metodologies per abordar el problema: 1) utilitzar els mapes 

d’àrees  cremades  que  faciliten  directament  els  burned  area  products,  2)  utilitzar  les  dades 

obtingudes via teledetecció i tractar‐les mitjançant la descomposició espectral, i 3) utilitzar les dades 

obtingudes via teledetecció i tractar‐les visualment, per definir les àrees cremades.  

7.1.1. Utilització	dels	“burned	area	products”	
Els burned area products són productes que utilitzen dades de sensors transportats via satèl∙lit per 

tractar‐les mitjançant  algoritmes  i  acabar  donant mapes  d’àrees  cremades. Aquests  algoritmes 

analitzen els canvis de  la  reflectància del  territori d’estudi en una  franja de  temps determinada 

(normalment 1 mes) per determinar la presència, o no, d’àrees cremades. 

En  resposta  a  la  necessitat  de  tenir  a  l’abast  un  conjunt  de  dades  globals  a  llarg  termini,  i 

espacialment i temporalment explícites per a la modelització del cicle del carboni, els darrers anys 

s’han posat a disposició del públic un número cada vegada major de burned area products multi‐

anuals [Giglio, et al, 2010]. Així, doncs, a finals de l’any 2002 van sortir a la llum el que serien els 

primers productes d’aquest  tipus en donar un mapa d’àrees cremades globals per a  l’any 2000. 

Aquests  són el GBA2000  (Global Burnt Area 2000, GBA2000),  impulsat per  la GEM Unit  (Global 

Environment Monitoring, GEM) del JRC (Joint Research Centre, JRC) i el GLOBSCAR, impulsat per la 

ESA  (European  Space  Agency,  ESA).  La  seva metodologia  de  funcionament  és molt  similar,  en 

ambdós  casos, després d’un processament previ per eliminar  la nuvolositat  i  les  seves ombres, 

s’utilitza la variabilitat temporal de les reflectàncies per a determinar si un píxel és cremat o no. Així, 

si la reflectància d’un píxel en concret decau molt en un cert interval de temps, es considera que 

aquest està cremat.  

Aquests  primers  dos  productes  van  permetre  la  realització  de  projectes  amb  la  finalitat  de 

desenvolupar algoritmes per crear inventaris globals de les àrees cremades l’any 2000 ([Grégoire, 

et al., 2003], [Tansey, et al., 2004], [Tansey., et al., 2005]).  

A la Figura 7‐1 es poden veure visualment els resultats obtinguts per Tansey, et al., el 2004 [Tansey, 

et al., 2004], on les zones pintades de vermelles representen les burn scars detectades pel GBA2000. 
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Figura 7‐1.‐ Àrees cremades obtingudes pel GBA2000 a la regió central sud‐americana a l’any 2000 (Font: Tansey [et 
al.] 2004) 

Tan el GBA2000 com el GLOBSCAR tenien l’inconvenient de donar informació única i exclusivament 

per l’any 2000 i el que interessava era tenir un conjunt de dades a llarg termini. Per aquest mateix 

motiu, la GEM Unit del JRC i la ESA, 5 anys més tard, l’any 2007, treuen el L3JRC i el GLOBCARBON, 

respectivament, els quals contenen informació per un rang de temps molt més ampli, del 2000 al 

2007 en el cas de L3JRC, i del 1997 al 2007 en el cas del GLOBCARBON. Paral∙lelament, al 2008, la 

NASA (National Aeronautics and Space Administration, NASA) posa en funcionament el MCD45A1, 

el  primer  burned  area  product  de  la  gamma  de  sensors MODIS  (Moderate  Resolution  Imaging 

Spectroradiometer, MODIS),  i al 2009 surt el GFED‐3 (Global Fire Emissions Database, GFED), dos 

nous global burned area products. A partir de l’aparició d’aquests nous productes sorgeixen un gran 

nombre de projectes amb l’objectiu de crear, novament, inventaris globals de les àrees cremades, 

però aquest cop per un rang de temps molt més gran. D’entre  la multitud d’estudis realitzats cal 

destacar el de [Roy & Boschetti, 2009] realitzat a l’Àfrica, el de [Giglio, et al., 2010] realitzat a un 

gran nombre de  regions del món,  i el de  [Huesca, Merino‐de‐Miguel & González‐Alonso, 2013] 

realitzat a Galícia. En tots aquests estudis es realitza una comparació dels resultats obtinguts per 

tots aquests últims burned area products, mitjançant una validació dels seus resultats. En termes 

generals, s’obté que els 4 productes tenen menor error de comissió que d’omissió. Aquest fet és 

degut a que els algoritmes dels burned area products estan dissenyats de  tal manera que  sigui 

preferent saltar‐se la presència d’algunes àrees cremades (el qual augmenta l’error d’omissió) per 

tal  d’assegurar‐se  que  es  cartografien  el menor  nombre  d’àrees  cremades  incorrectes  possible 

(disminuint  així  l’error  de  comissió)  [Roy &  Boschetti,  2009].  El  GFED‐3  i  el MCD45A1  són  els 

productes que acaben donant millors resultats globalment, probablement degut a que tenen una 

millor resolució espacial ‐cosa que els permet detectar àrees cremades més petites‐ i a la inclusió 

de la detecció de núvols i correcció atmosfèrica que incorporen els productes MODIS. Tot i així, els 
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resultats obtinguts per  tots quatre productes  contenen un percentatge d’error d’omissió massa 

elevat.  Tansey  [et  al.],  a  l’any  2007,  conclou  que  el  L3JRC  subestima  un  gran  nombre  d’àrees 

cremades, i Cardozo [et al.], a l’any 2012, realitza unes proves al Amazones amb el MCD45A1 i també 

obté  un  percentatge  d’omissió molt  elevat.  Per  tant,  és  necessari  seguir  treballant  amb  nous 

mètodes per reduir la subestimació d’àrees cremades sense augmentar‐ne la sobreestimació. 

7.1.2. Utilització	de	la	descomposició	espectral	
En els últims 20 anys s’han desenvolupat un gran nombre de detectors via satèl∙lit per assistir al 

monitoratge del foc. Aquests varien en el seu abast de detecció del foc, ja sigui a nivell regional o a 

nivell global, i en el tipus de dades que proveeixen, imatges o informació sobre la reflectància. 

A la bibliografia, el més freqüent és trobar la utilització de les dades MODIS i AVHRR (Advanced Very 

High  Resolution  Radiometer,  AVHRR).  El  sensor  AVHRR  està  a  bord  d’un  dels  satèl∙lits  NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Es va posar en marxa l’octubre del 1978 

i va ser el primer sensor via satèl∙lit adequat per a la detecció de focs, tan a nivell regional com a 

nivell global. Els sensors MODIS estan a bord dels satèl∙lits Terra i Aqua. Les imatges de tots aquests 

sensors no contenen informació del foc al moment d’obtenir‐les, sinó que s’han de processar per 

extreure la informació necessària.  

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 5.1, la gran majoria de píxels d’una imatge són combinacions de 

diferents  components  (aigua,  sòl, metall,  vegetació,  etc.)  fet  que  ha  introduït  la  necessitat  de 

descomposar quantitativament aquestes mescles. Durant les últimes dècades, s’han proposat una 

sèrie de tècniques d’anàlisi d’imatges per solucionar aquests problemes de mescla ([Wang, 1990], 

[Atkinson &  Tatnall,  1997],  [Brown, Gunn &  Lewis,  1999],  [Carpenter,  et  al.,  1999],  [Guilfoyle, 

Althouse & Chang, 2001] i [Nascimento & Bioucas‐Dias, 2005a]). Dintre dels mètodes proposats, el 

més àmpliament utilitzat és l’anàlisi de mescla espectral ([Adams, Smith & Johnson, 1986] i [Keshava 

& Mustard,  2002]), descrit  al  capítol 5.  Les  senyals dels píxels mixtos  generalment  es modelen 

segons  el  LMM  o  el NLMM.  La  qüestió  sobre  si  els  processos  lineals  o  no  lineals  dominen  les 

signatures espectrals dels píxels mixtos encara és un problema sense resoldre ([Keshava & Mustard, 

2002] i [Somers, et al., 2011]). L’enfocament lineal ha demostrat, en nombroses aplicacions, ser una 

tècnica útil per la interpretació de la variabilitat de les dades de teledetecció i un mitjà poderós per 

la  conversió d’informació espectral en productes que poden estar  relacionats amb  l’abundància 

física de materials sobre la superfície ([Keshava & Mustard, 2002], però no contempla la possibilitat 

que un  fotó  incident  interactuï  amb més d’un  endmember,  fet que pot provocar  l’obtenció de 

resultats amb errors absoluts de fins el 30% [Herzog & Mustard,  1996]. Tot i que el NLMM sí que 

considera les possibles interaccions entre endmembers i per tant permet reduir l’error, comporta 

un cost computacional molt més elevat [Adams & Gillespie, 2006]. Per aquest motiu, la utilització 

del LMM és molt més extensa en la bibliografia. 

El  mètode  de  resolució  dels  LMM  és  generalment  arbitrari  i  depèn  en  gran  mesura  de  les 

preferències de  l’autor:  [Ball, Kari & Younan, 2004] utilitzen  la descomposició del valor singular, 

[Adams,  et al., 1995] utilitzen  l’ortogonalització de Gramm‐Schmidt,  ([Chen,  et al., 2009]  i  [Du, 
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2004]) utilitzen la programació quadràtica, [Settle, 2006] utilitza la màxima semblança i ([Barducci 

& Mecocci, 2005] i [Anderson, et al., 2005]) utilitzen l’anàlisi de regressió per mínims quadrats. 

La  clau  per  aconseguir  bons  resultats  en  l’anàlisi  de  mescla  espectral  és  una  bona  selecció 

d’endmembers, tant en número com en tipus ([Elmore, et al., 2000] i [Tompkins, et al., 1997]). Per 

aquest motiu, el més habitual per definir un número i tipus d’endmembers correcte és la realització 

de proves iteratives utilitzant diferents combinacions i conjunts d’aquests ([Somers, et al., 2010], 

[Franke, et al., 2009]). En alguns entorns, o per algunes aplicacions, la similitud entre els espectres 

de  reflectància  dels  diferents  endmembers  d’interès  proporciona  una  dificultat  addicional  per 

obtenir resultats precisos en la classificació [Okin, et al. 2001]. En aquests casos, no es poden agafar 

uns  valor  fixes  de  reflectància  pels  endmembers,  sinó  que  s’han  de  treballar  amb models més 

complexes que contemplen la variabilitat dels endmembers. Entre aquests mètodes destaquen: els 

cicles iteratius d’anàlisi de mescles ([Roberts, et al., 1998]), el qual és el més àmpliament utilitzat, la 

selecció de característiques espectrals ([Asner, 1998] i [Asner, et al., 2000]), la ponderació espectral 

([Chang & Ji, 2006] i [Somers, et al., 2009]), la transformació espectral ([Asner & Lobell, 2000]) i el 

modelatge espectral ([Painter, et al., 1998]). 

Així doncs, dins  la  bibliografia podem  trobar  un  gran nombre de  treballs que utilitzen  variants 

diferents de la descomposició espectral: LMM o NLMM, endmembers fixes o variables i, en el cas 

dels que utilitzen LMM, podem trobar totes les variants en el mètode de resolució de l’equació (Eq. 

5.1). L’elecció correcte de la variant de resolució més adient per a la zona on s’està treballant és el 

punt clau per a obtenir bons resultats. 

7.1.3. Utilització	de	la	metodologia	visual	
En la metodologia visual es fa ús d’imatges a fals color. Aquestes sacrifiquen la reproducció del color 

natural  d’una  imatge  amb  la  finalitat  de  facilitar  la  detecció  de  trets  que  no  són  fàcilment 

discernibles d’una altra manera.  

Per les imatges a color real, els canals RGB (Red, Green, Blue, RGB) de la càmera es representen en 

els corresponents canals RGB de la imatge, produint una representació “RGB→RGB”. Per les imatges 

a fals color aquesta relació es canvia, podent produir, per exemple, una representació on el canal 

verd de la càmera es representi en el canal vermell de la imatge, el canal blau de la càmera al canal 

verd de la imatge i el canal vermell de la càmera al canal blau de la imatge (GBR→RGB).  

En la detecció d’àrees cremades es representa amb el color vermell (R) una banda espectral que es 

trobi entre els 2000‐2350nm (infraroig mig), amb el color verd (G) una banda que es trobi entre els 

750‐900nm (proper a l’infraroig) i amb el color blau (B) una banda que es trobi entre els 450‐600nm 

(blau‐verd). D’aquesta manera, la detecció visual d’àrees cremades és possible ja que presenten un 

color granat sobre la imatge (veure Figura 7‐2). 

Aquesta tècnica s’utilitza únicament amb dades de sensors amb resolucions espacials elevades, per 

exemple, amb dades de sensors dels satèl∙lits Landsat (resolució espacial de 30x30 m2) ([Tansey, et 

al., 2004],  [Anderson, et al., 2005], [Tansey, et al., 2008], [Roy & Boschetti, 2009],  [Giglio, et al., 

2010], [Thompson, 2011] i [Cardozo, et al., 2012]).  
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Figura 7‐2.‐ Imatge a fals color obtinguda mitjançant la combinació de les bandes 7 (R), 4(G) i 1(B) dels productes 
Landsat (la zona cremada correspon a la part de color granat de la imatge). 

 

7.2. Revisió	d’estudis	per	 a	 la	 validació	de	burn	 scars	 a	 la	 regió	
tropical	sud‐americana	

Un cop  revisades  les principals metodologies utilitzades per a  la detecció  i quantificació d’àrees 

cremades, aquest apartat es centrarà en els resultats obtinguts per projectes anteriors que s’han 

centrat en la regió d’interès d’aquest projecte o en regions on la climatologia és molt semblant a la 

dels TMCFs andins. 

Dins dels projectes realitzats en regions tropicals sud‐americanes, cal destacar‐ne especialment tres 

que s’han centrat en  la desforestació, deguda a  incendis, de boscos situats a  la regió amazònica 

([Morton, et al., 2011], [Cardozo, et al., 2012] i [Anderson, et al., 2005]). Morton et al. plantegen 

una metodologia per cartografiar els efectes post‐incendi en el sotabosc amazònic. Mitjançant l’ús 

de dades MODIS i Landsat, i la utilització d’un algoritme anomenat BDR (Burn Damage and Recovery, 

BDR), són capaços de cartografiar les zones més perjudicades en incendis de temporades passades 

i, al mateix temps, veure’n  la seva recuperació. Al mateix temps, Anderson et al.(2005), per una 

banda,  i Cardozo et al. (2012), per  l’altra, també fan ús de dades MODIS, però en aquest cas per 

cartografiar àrees cremades. En ambdós casos s’utilitzen les dades MODIS ja que, tot i tenir menor 

resolució espacial que les dades Landsat, per exemple, tenen una major resolució temporal, cosa 

que permet poder tenir un control diari sobre els canvis que es donen a la superfície. Anderson et 

al.  (2005)  plantegen  l’ús  de  dades MODIS  (sensors MOD09  i MOD13)  per  la  detecció  d’àrees 

cremades,  dels mesos  d’octubre  i  novembre  de  l’any  2002, mitjançant  una  anàlisi  de mescla 

espectral lineal (LMM), l’ús de només tres tipus d’endmembers, els quals consideren que tenen una 
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reflectància fixa, i la utilització de l’anàlisi de regressió per mínims quadrats per resoldre l’equació 

(Eq. 5.1). Per  comprovar  la validesa dels  resultats MODIS obtinguts,  comparen aquests amb els 

obtinguts mitjançant dades Landsat, és a dir, utilitzen el tercer mètode de validació descrit al capítol 

6. Mitjançant el mètode visual,  cartografien  les àrees  cremades de  les dades  Landsat,  les quals 

considera que són precises,  i  les compara amb  les obtingudes pel MODIS. Acaben obtenint una 

concordança del 67% pel producte MOD09, i del 9% pel producte MOD13, per tant, consideren que 

l’ús de dades del MOD09 és factible per la detecció d’àrees cremades, sempre i quan aquestes siguin 

majors a un píxel. En canvi, Cardozo et al. (2005) utilitzen les dades del MCD45A1, un dels burned 

area  product  descrit  anteriorment.  També  fan  ús  de  dades  Landsat  per  la  validació  dels  seus 

resultats, i acaben obtenint només un 4% de concordança entre les dades del MCD45A1 i el Landsat, 

el qual els comporta a concloure que el MCD45A1 presenta molt poca confiança a l’hora d’identificar 

àrees cremades a la regió amazònica (veure Figura 7‐3). Atribueixen aquest fet a la interferència que 

causa  la gran nuvolositat present a  la zona d’estudi  i a  la poca  resolució  temporal  i espacial del 

producte MCD45A1. 

 

Figura 7‐3.‐ a) Àrees cremades segons Landsat TM5 (2010); b) Estimació d’àrees cremades segons MCD45A1 (2010); c) 
Àrees cremades segons Landsat TM5 (2011); b) Estimació d’àrees cremades segons MCD45A1 (2011) (Font: Cardozo 

[et al.], 2012). 

Dins de la bibliografia només es troba un projecte centrat en els TMCFs de la regió andina del Perú, 

el realitzat per Thompson el 2011 [Thompson, 2011]. En el seu estudi es pretén crear un historial 

d’incendis pel període del 2000 al 2010 mitjançant  l’ús de dades MODIS  i  la validació d’aquestes 

mitjançant  l’ús  de  la  metodologia  visual  de  dades  Landsat.  Utilitza  els  sensors  MOD14A2  i 

MYD145A2,  pertanyents  a  la  gamma  de  sensors MODIS,  els  quals  donen  informació  sobre  la 

presència de foc, i el burned area product MCD45A1. Els resultats obtinguts pels 3 productes MODIS 

són pràcticament nuls, no detecta  cap  incendi mitjançant els  sensors MOD14A2  i MYD145A2,  i 

només detecta una àrea cremada mitjançant el MCD45A1. Aquests resultats contrasten molt amb 

els  obtinguts  mitjançant  les  dades  Landsat,  amb  els  quals  detecta  4651  incendis  i  les  seves 

corresponents àrees cremades. 
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7.3. Conclusions	
Tot i el gran número d’articles que es troben en la bibliografia centrats en el desenvolupament de 

metodologies per a la detecció d’àrees cremades i en la validació d’aquestes, només s’ha trobat un 

estudi centrat en els TMCFs andins del Perú. 

La revisió global de metodologies desenvolupades mostra que existeixen tres  tipus principals de 

mètodes per la detecció d’àrees cremades: l’ús dels burned area products, l’ús de la descomposició 

espectral, i l’ús de les imatges a fals color per detectar les àrees cremades visualment. 

Ja sigui a nivell global o al nivell dels TMCFs de la regió d’estudi, els resultats obtinguts mitjançant 

els burned area products són molt dolents. Aquests presenten un percentatge d’omissió molt elevat, 

arribant gairebé al 100% en el cas dels TMCFs. En quan a la utilització de la descomposició espectral, 

aquesta no s’ha provat a  la  regió d’interès, però sí en  regions amb climatologia semblant  i amb 

resultats satisfactoris (67% de concordança amb els resultats obtinguts mitjançant dades Landsat).  

En aquest estudi, doncs, es desenvoluparà una metodologia basada en la descomposició espectral 

que permeti identificar i quantificar correctament àrees cremades que han deixat els incendis en el 

seu pas a una regió del Perú que concorda amb les característiques d’un TMCF. 
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8. EL	PROJECTE	FIRETROP	
 

El projecte FIRETROP (Estudio de la dinámica del fuego en ecosistemas tropicales. Modelización del 

combustible y comportamiento del fuego en los Andes) és un projecte realitzat entre la Universitat 

Politècnica de Catalunya, la Oxford University i la Universidad Nacional Agraria La Molina, i té com 

a finalitat principal desenvolupar eines per caracteritzar el comportament del foc en els ecosistemes 

andins  (TMCFs, matolls  i pastures), mitjançant el desenvolupament de diversos estudis  sobre  la 

física del  foc  i  la  transferència de  calor  a  l’entorn,  i mitjançant  la  caracterització de models de 

combustible d’aquest tipus de boscos. 

Així, doncs, els objectius principals del projecte són: 

1. Identificar i caracteritzar els models de combustible en els TMFCs dels Andes. 

2. Estudiar i caracteritzar el comportament del foc en els diferents tipus de combustible. 

3. Desenvolupar un model estadístic de la probabilitat de sostenibilitat del foc en les pastures 

d’alta muntanya. 

Per al compliment dels objectius prefixats, és necessària la recol∙lecció de dades experimentals en 

TMCFs. S’ha seleccionat una àrea d’estudi situada als Andes peruans, específicament a la regió de 

Cuzco, al sud del Perú (veure la Figura 8‐1). L’àrea seleccionada es considera prou representativa 

d’aquest tipus d’ecosistema i, per tant, les dades obtingudes podrien ser aplicables a altres boscos 

tropicals amb problemes similars per les següents raons: 

‐  Té un gradient altitudinal de 3000m fins a 4000m, que és on majoritàriament es troba la 

línia de separació entre bosc i pastura d’alta muntanya. 

‐ Existència de boscos primaris  i  secundaris  amb diferents  tipus  i  graus de pertorbacions 

(bestiar agrícola, ocurrència d’incendis, carreteres i poblacions). 

‐ Està situat a prop d’àrees de protecció natural com per exemple el Parc Nacional de Manu 

(reserva de la biosfera). 

Es pot dir que es tracta d’una zona ideal per a la recerca científica ja que s’hi estan duent a terme 

altres projectes  científics  per part de  la Universitat d’Oxford  i hi  existeix una  xarxa d’estacions 

meteorològiques, una estació biològica (Estació Biològica de Wayqecha) que subministra recursos 

per al desenvolupament d’experiments  i mesures  (aigua  i electricitat)  i  l’existència d’acords amb 

organitzacions locals (ACCA‐ Asociación para la Conservació de la Cuenca Amazónica i el Gobierno 

regional de Cuzco). 

En el present projecte es desenvoluparà una de  les  tasques que el projecte FIRETROP  té com a 

objectiu. Es pretén desenvolupar una metodologia, basada en la teledetecció, capaç de detectar i 

quantificar les àrees cremades presents a la zona de treball.  
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Figura 8‐1. Zona de treball indicada pel polígon blau. Alçada sobre el nivell del mar indicada per l’escala de color. Els 
punts vermells corresponen a focs forestals detectats pel sensor MODIS entre els anys 2000 i 2005. Els polígons negres 
corresponen a reserves naturals: 1= Otishi‐Machiguenga N.P., 2= Manu N.P., 3= Bahajua‐Sonene, 5= Machu Picchu, 6= 

Ulla‐Ulla (Bolívia). (Font: FIRETROP Technical Annex). 

La realització del projecte FIRETROP aportarà un gran nombre de beneficis a la comunitat científica 

i als habitants de la zona sobre la qual es realitza aquest: 

 Augment substancial en el coneixement actual sobre  la dinàmica del  foc en ecosistemes 

tropicals TMFCs. 

 Realització  d’una  guia  dels  models  de  combustible  presents  tenint  en  compte  el 

comportament del foc dels ecosistemes tropicals TMFCs. 

 Modelització de la sostenibilitat del foc a les pastures d’alta muntanya. 

 Desenvolupament d’eines específiques per a la IFM a les comunitats andines. 

 Ensenyament  a  la població  local  sobre  com  combatre  el  foc  i  com  reduir  la  freqüència 

d’incendis. 

 Millora  de  la  conservació  de  la  biodiversitat,  reducció  neta  de  les  emissions  de  gasos 

d’efecte hivernacle i augment de les fonts potencials de carboni. 
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9. METODOLOGIA	D’ANÀLISI	DE	LES	IMATGES	

9.1. Introducció	
En aquest apartat es descriu la metodologia desenvolupada per a la detecció i quantificació d’àrees 

cremades presents la zona de treball descrita al capítol 8. 

La zona de treball està limitada per les següents coordenades: ‐73.2° oest, ‐69.5° est, ‐12° nord i ‐

14° sud, en el sistema de referència de coordenades WGS84. 

Es pot dir que  la metodologia aplicada en aquest projecte es divideix en dues parts. La primera 

correspon a  l’obtenció  i adequació de  les  imatges obtingudes via satèl∙lit, és a dir, en obtenir  les 

imatges, projectar‐les a un sistema de coordenades que sigui còmode per treballar,  identificar  la 

zona d’interès dins  la  imatge  i aplicar sobre aquesta una sèrie de màscares per  facilitar el càlcul 

posterior. Aquestes màscares faran la funció de filtres, serviran per descartar tots aquells píxels que 

no compleixen una sèrie de característiques pel càlcul posterior. La segona part, correspon a l’anàlisi 

en sí de les imatges, és a dir, a l’aplicació de la metodologia per a la detecció i quantificació d’àrees 

cremades. 

Cal fer especial atenció en el fet que en  la bibliografia, tal  i com s’explica al capítol ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., no es troba cap estudi on l’aplicació dels burned area products 

doni resultats satisfactoris, i molt menys en TMCFs [Thompson, 2011]. Per aquest motiu, en aquest 

projecte  es  desenvoluparà  una  metodologia  basada  en  la  descomposició  espectral  d’imatges 

MODIS, per comprovar la fiabilitat d’aquesta per la detecció d’àrees cremades en aquest tipus de 

regions. Així doncs, s’agafarà com a referència la metodologia desenvolupada per Anderson el 2005 

[Anderson, et al., 2005], ja que en el seu treball s’aconsegueixen resultats satisfactoris per una regió 

amb característiques relativament similars a la del nostre cas d’estudi. 

9.2. Obtenció	i	adequació	de	les	imatges	
Per  a  la  realització  d’aquest  estudi  és  necessari  l’ús  d’imatges  MODIS  per  l’aplicació  de  la 

descomposició espectral,  l’ús d’imatges  Landsat per  a  la  validació dels  resultats obtinguts  i  l’ús 

d’imatges ASTER per a la realització d’una màscara d’elevacions. 

9.2.1. Obtenció	
Els instruments MODIS estan a bord dels satèl∙lits Terra, llançat a finals de 1999, i Aqua, llançat a 

mitjans del 2002. Entre els dos realitzen 4 observacions diàries a la Terra seguint una òrbita polar. 

Aquests instruments MODIS proporcionen una alta sensibilitat radiomètrica (12 bits) en 36 bandes 

espectrals que van dels 0,4 fins als 14,4µm de longitud d’ona i amb resolucions espacials que van 

dels 250 fins als 1000m (http://modis.gsfc.nasa.gov/about/design.php). En el cas d’estudi d’aquest 

projecte,  i  seguint  el que  està descrit  en  l’article d’Anderson  al  2005,  farem ús dels productes 

MOD09 (MOD09GQ i MOD09GA) per l’obtenció de les reflectàncies a les següents longituds d’ona: 

banda 1 (620‐670nm), banda 2 (841‐876nm), banda 3 (459‐479nm), banda 4 (545‐565nm), banda 5 

(1230‐1250nm), banda 6 (1628‐1652nm) i banda 7 (2105‐2155nm). Les bandes 1 i 2 corresponen al 
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MOD09GQ i tenen una resolució espacial de 250m, mentre que la resta de bandes corresponen al 

MOD09GA i tenen una resolució espacial de 500m. Al mateix temps també es farà ús del producte 

MOD44W, el qual proporciona  informació sobre  les masses d’aigua del  terreny  i ens servirà per 

realitzar una màscara d’aigua. Les imatges d’ambdós productes es poden obtenir a la pàgina web 

https://lpdaac.usgs.gov/data_access/data_pool sense cap mena de cost. 

L’instrument Landsat TM5 (Landsat Thematic Mapper 5, Landsat TM5) es troba a bord del satèl∙lit 

Landsat 4‐5, llançat al 1984. Realitza una observació completa de la Terra una vegada cada 16 dies. 

Aquest sensor ens proporciona  informació de reflectància en 7 bandes espectrals: banda 1 (450‐

520nm),  banda  2  (520‐600nm),  banda  3  (630‐690nm),  banda  4  (760‐900nm),  banda  5  (1550‐

1750nm), banda 6 (10400‐12500nm)  i banda 7 (2080‐2350nm). La banda 6 correspon a  la banda 

tèrmica i té una resolució de 120m, mentre que la resta de bandes tenen una resolució de 30m. Les 

imatges Landsat es poden obtenir a la pàgina web http://glovis.usgs.gov/ sense cap mena de cost. 

L’instrument ASTER GDEM és el  resultat de  la col∙laboració entre  la METI  (Ministry of Economy, 

Trade and Industry, METI) de Japó i la NASA. Va ser construït per la METI i va ser llançat a bord del 

satèl∙lit Terra a finals del 1999 per la NASA. Utilitza una banda espectral propera a la banda infraroja 

per acabar donant unes imatges finals amb informació sobre l’elevació del terreny a una resolució 

espacial d’aproximadament 30 metres. Les imatges ASTER GDEM es poden obtenir a la pàgina web 

http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/search.jsp sense cap mena de cost. 

9.2.2. Georeferenciació	
Els arxius MODIS descarregats per internet es troben en format “.hdf” (Hierarchical Data Format, 

HDF) i estan referenciats en el sistema de projecció integral sinusoïdal. Com que aquest sistema de 

coordenades no és gaire intuïtiu es decideix fer una projecció de les imatges obtingudes al sistema 

WGS84  / UTM 18  (Universal Transverse Mercator, UTM),  les magnituds del qual  s’expressen en 

metres,  fet que  facilita molt  la georeferenciació de punts d’interès dins una  imatge simplement 

sabent en quina posició de la imatge es troba (fila i columna) i les coordenades dels punts extrems 

de la imatge. A la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. es mostra un exemple, suposant 

una mida de píxel de 10m x 10m  i suposant que es coneixen  les coordenades dels extrems de  la 

imatge, es poden trobar molt fàcilment les coordenades del punt d’interès (píxel marcat en color 

vermell).  El mateix  passa  si  ens  trobem  en  el  cas  invers,  és  a  dir,  que  sabent  les  coordenades 

geogràfiques  (en UTM) d’un punt d’interès de  la  imatge es  vol  trobar  la  seva posició  (en  files  i 

columnes) dins la matriu. 

Les coordenades UTM divideixen la Terra en 60 fusos de 6° de longitud i 20 bandes de 8° de latitud. 

Cada fus s’enumera amb un número de l’1 al 60, i les bandes es denominen de la lletra “C” fins la 

lletra “X”, excloent la “I” i la “O” per la seva similitud amb els números “1” i “0”. La zona de treball 

d’aquest estudi,  la descrita en  l’apartat 9.1, es troba entre els fusos 18L  i 19L, així doncs, tan es 

poden  fer  servir  les  coordenades  UTM18L  com  les  UTM19L.  En  aquest  cas,  s’han  utilitzat  les 

coordenades UTM18L, transformant, això sí, les corresponents al fus 19 a coordenades del fus 18 

mitjançant el Google Earth. 
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Figura 9‐1.‐ Exemple dels avantatges que ens suposa l’ús de les coordenades UTM a l’hora de trobar les coordenades 
d’un punt en concret d’una imatge. 

Per  realitzar aquesta georeferenciació en els arxius MODIS, utilitzarem el programari  lliure MRT 

(MODIS  Reprojection  Tool,  MRT),  el  qual  es  pot  descarregar  sense  cap  mena  de  cost 

(https://lpdaac.usgs.gov/tools/modis_reprojection_tool). A més  a més,  aquest mateix  programa 

ens permet canviar la mida de píxel, cosa que ens permetrà igualar a 250m les resolucions espacials 

dels tres productes MODIS amb els quals treballem (MOD09GQ, MOD09GA i MOD44W). 

L’arxiu corresponent a la zona de treball de l’ASTER GDEM es troba en format “.tif” i referenciat en 

el sistema de coordenades WGS84 UTM18. En aquest cas no serà necessària una re‐projecció de les 

dades, ja que ja es troben en el sistema de referència utilitzat, però com que la resolució espacial 

de la imatge és de 30m, es portarà a una de nova de 250m mitjançant la tècnica del remostreig pel 

veí més pròxim, el valor del nou píxel de resolució de 250m serà el valor mig dels píxels veïns més 

propers de 30m de  resolució.  La  funció del MATLAB  “elevacions.m”, desenvolupada en el marc 

d’aquest  projecte,  la  qual  es  troba  descrita  a  l’annex G,  s’encarrega  d’aquesta  tasca.  El motiu 

d’aquest canvi de mida de píxel és que cal superposar les dades d’aquest arxiu amb les dades MODIS, 

per tant, és necessari que tinguin la mateixa resolució espacial. 

Els arxius del Landsat TM5 corresponents a la zona de treball, a l’igual que l’ASTER GDEM, també es 

troben en format “.tif” i referenciats al WGS84 UTM18, per tant, tampoc serà necessària una nova 

georeferenciació per a aquests. En aquest cas no caldrà realitzar un canvi en la mida de píxel ja que 

les imatges Landsat serveixen per a la validació de resultats i portar‐les a una resolució espacial de 

250m ens portaria a perdre precisió en els resultats. 
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9.2.3. Retall	de	la	zona	d’interès	
Els productes MODIS divideixen el globus terraqüi en una graella de 17x35 cel∙les (veure Figura 9‐2). 

La zona de treball d’aquest estudi es troba entre les cel∙les h10v10 i h11v10, per tant, serà necessari 

ajuntar ambdues imatges per representar la totalitat de la nostra regió.  

 

Figura 9‐2.‐ Graella sinusoïdal dels productes MODIS. 

El fet de re‐projectar els arxius MODIS a un nou sistema de coordenades provoca que la imatge que 

inicialment era quadrada passi a tenir una forma de romboide (veure Figura 9‐3). Realment la imatge 

segueix sent quadrada, però la part que conté informació d’aquesta (la part que no està pintada de 

negre) canvia de  forma. Així doncs, ara  ja no es poden ajuntar de costat  les  imatges d’ambdues 

cel∙les, sinó que caldrà fer una semi‐superposició entre elles per evitar que es representin píxels 

sense  informació  entremig,  els quals  falsejarien  la posició  geogràfica de  la  resta de píxels  amb 

informació de la imatge. 
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Després d’ajuntar les imatges h10v10 i h11v10 es retallarà la part corresponent a la zona de treball 

i es descartarà la resta de la imatge (veure Figura 9‐4). 

 

Figura 9‐3.‐ Imatges en blanc i negre de la banda 3 de la cel∙la h10v10 del sensor MOD09GA el dia 25/02/2012 
(esquerra: abans de la reprojecció i del redimensionament; dreta: després de la reprojecció i del redimensionament). 

 

Figura 9‐4.‐ Imatge (colormap jet del MATLAB) de la banda 3 de la zona de treball del dia 25/06/2012. 

La  pàgina  web  des  d’on  es  descarrega  l’arxiu  ASTER  GDEM 

(http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/search.jsp) permet introduir les coordenades del polígon 

d’interès per descarregar‐se una única imatge que contingui tota la informació, per tant, en aquest 

cas no caldrà ajuntar dues imatges. El que sí que es farà serà assegurar‐se que les coordenades dels 

extrems d’aquesta imatge són les mateixes que les de la imatge MODIS ajuntada i retallada, ja que 
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aquesta servirà per crear una màscara d’alçades sobre la imatge MODIS i, per tant, és necessari que 

les coordenades dels píxels d’ambdues  imatges concordin. Aquest últim pas es realitzarà amb  la 

funció “elevacions.m” mencionada anteriorment. 

9.2.4. Màscares	
Una vegada realitzada la georeferenciació i retallada la zona d’interès ja només queda aplicar dues 

màscares per les imatges MOD09: la màscara d’alçades i la màscara d’aigua. 

S’aplicarà una màscara d’alçada als 2000m, la qual ens servirà per desestimar tots aquells píxels que 

es trobin a una altitud inferior. Tot i que els TMCFs es troben al voltant dels 3000m, s’ha optat per 

posar  la màscara a partir dels 2000m per assegurar‐se de comptabilitzar tots els  incendis que es 

puguin donar a  la  frontera d’aquests  [Thompson, 2011]. Aquí és on  intervé  l’arxiu ASTER GDEM 

descarregat  i processat  anteriorment. Aquest dóna  l’alçada  a  la que  es  troba  cada píxel de  les 

imatges MOD09 i així es podran descartar per als càlculs posteriors tots els píxels que es trobin a 

una altitud inferior a la de la màscara. A la Figura 9‐5 es pot veure l’aplicació d’aquesta màscara: 

tots els píxels pintats de negre són els que es troben a una altitud respecte el nivell del mar inferior 

a 2000m i, per tant, queden descartats dels càlculs posteriors. 

 

Figura 9‐5.‐ Imatge de la zona de treball després d’aplicar la màscara als 2000m obtinguda amb QGIS (coordenades 
WGS UTM18). 

La  imatge resultant del pretractament  (georeferenciació  i retall de  la zona d’interès) de  les dues 

imatges del producte MOD44W (cel∙la h10v10  i cel∙la h11v10) ens servirà per crear una màscara 

d’aigua a les imatges MOD09. Aquesta màscara anirà per sobre la d’altitud i servirà per descartar 

tots aquelles píxels d’aigua, evitant així un possible error de càlcul que ens faci confondre una massa 

d’aigua amb una àrea cremada. 
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9.3. Anàlisi	de	les	imatges	
Després d’aquest pretractament de  les  imatges, s’acaba obtenint una única imatge de  la zona de 

treball  geo‐referenciada,  i  on  cada  píxel,  de  dimensions  250x250  m2,  conté  la  informació 

corresponent a la seva reflectància a les 7 bandes espectrals descrites al subapartat 9.2.1, a la seva 

altitud respecte el nivell del mar i sobre si es tracta d’un píxel d’aigua o no. El següent pas a seguir 

és aplicar el mètode de la descomposició espectral per la detecció d’àrees cremades. 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 9.1, es seguirà la metodologia desenvolupada per Anderson el 

2005 [Anderson, 2005], s’utilitzarà un LMM, el qual es resoldrà mitjançant l’anàlisi de regressió per 

mínims quadrats. Distingirem 3 tipus d’endmembers i considerarem que en les imatges MODIS és 

possible trobar zones formades únicament per cadascun d’aquests 3. Els 3 endmembers a distingir 

seran: vegetació – seleccionada en àrees de bosc; sòl – seleccionat en àrees àrides i rocoses– i ombra 

– seleccionada en àrees de masses d’aigua. Cal fer especial èmfasi en què, òbviament, en la detecció 

d’endmembers no s’aplica la màscara d’aigua, ja que sinó no es podria caracteritzar la reflectància 

de l’endmember ombra. A l’annex A s’expliquen detalladament les zones que s’agafen per obtenir 

les reflectàncies dels endmembers i, al mateix temps, es fa un estudi per comprovar la variabilitat 

d’aquestes en funció del temps i de la localització. La conclusió d’aquest estudi és que en la zona de 

treball el valor de reflectància dels endmembers presenta molt poca variabilitat , per tant, es tindrà 

uns valors fixes de reflectància pels endmembers (veure Figura 9‐6). 

 

Figura 9‐6.‐ Valors de reflectància dels endmembers. 
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Així, doncs, el nostre LMM queda descrit com: 

ò  

On ri és la reflectància del píxel a la banda i; a, b i c són les proporcions de vegetació, sòl i ombra 

que conté el píxel, respectivament; vegi, sòli i ombrai són les reflectàncies pures de la vegetació, el 

sòl i l’ombra dels endmembers a la banda i; ei és l’error de la banda i.  

Per a cada píxel es disposa, doncs, d’un sistema lineal de 7 equacions (1 equació per banda espectral) 

i 3 incògnites (a, b  i c) amb dues restriccions: (a, b  i c ≥ 0)  i (a + b + c = 1). S’haurà de resoldre 

aquest sistema d’equacions per tots els píxels de la imatge d’estudi per acabar obtenint, per 

cadascun d’ells, unes proporcions de vegetació, sòl i ombra. 

A la Figura 9‐7 es troba esquematitzat l’algoritme que determina l’estat (cremat o no cremat) d’un 

píxel. A la pràctica, els píxels cremats s’associen a zones d’ombra, per tant, cal esperar que els píxels 

cremats tinguin una alta proporció d’ombra i una baixa proporció de vegetació respecte els píxels 

no cremats. Per poder dur a  terme aquesta classificació, doncs, caldrà primer  fer un estudi per 

determinar quines són les proporcions (a, b i c) característiques d’un píxel cremat, o a partir de quins 

valors d’aquestes es pot considerar que un píxel és cremat. 

 

Figura 9‐7.‐ Algoritme dut a terme per la determinació de l’estat d’un píxel (cremat o no cremat). 

(Eq. 9.1) 
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Per  saber  quines  són  les  proporcions  que  defineixen  un  píxel  cremat  s’estudiaran  les  imatges 

anteriors i posteriors d’un incendi que va presenciar en directe l’equip d’investigació del projecte 

FIRETROP mentre estava realitzant unes proves de camp. Mirant la distribució de proporcions dels 

endmembers de  la zona afectada abans  i després de  l’incendi es podrà determinar si existeixen 

diferencies entre elles i establir uns rangs de proporcions de vegetació, sòl i ombra característiques 

pels píxels cremats. 

L’incendi d’estudi es va  iniciar el 2 de  juliol de 2012, va  tenir  lloc prop de  l’estació biològica de 

Wayquecha, i es va apagar dos dies més tard, el 4 de juliol. Dos membres de l’equip investigador 

van  resseguir el contorn de  l’àrea cremada el 29 d’agost  i van obtenir  les coordenades GPS del 

perímetre de l’incendi (veure Figura 9‐8). 

 

Figura 9‐8.‐ Burnscar de l’incendi del dia 02/07/2012 pintada de vermell (esquerra: imatge obtinguda mitjançant 
QGIS; dreta: imatge obtinguda mitjançant Google Earth). 

Una  vegada  s’ha  localitzat  la  burn  scar  espacialment  i  temporalment,  es  passa  a  calcular  les 

proporcions dels píxels afectats abans  i després de  l’incendi. El procediment seguit per al càlcul 

d’aquestes  proporcions  es  troba  descrit  a  l’annex  B  i  els  resultats  finals  obtinguts  són  els 

representats a les figures Figura 9‐9,Figura 9‐10 iFigura 9‐11. A l’eix “x” d’aquests diagrames es troba 

la proporció de l’endmember en qüestió i a l’eix “y” el número de píxels que contenen la proporció 

“x” d’aquest endmember, per tant, a major “y”, major freqüència. 
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Figura 9‐9.‐ Freqüències de la proporció de la vegetació dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 

 

0,900,750,600,450,300,150,00

140

120

100

80

60

40

20

0

Proporció sòl

Fr
eq

üè
nc

ia

Abans
Després

incendi_s
després del
Abans o

 

Figura 9‐10.‐ Freqüències de la proporció del sòl dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 
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Figura 9‐11.‐ Freqüències de la proporció d’ombra dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 

A  les  figures  Figura  9‐9,  Figura  9‐10  i  Figura  9‐11  s’observen  els  resultats  obtinguts  pels  píxels 

cremats  (barres  de  color  verd)  i  pels  píxels  no  cremats  (barres  de  color  taronja).  La  finalitat 

d’aquestes  és  proporcionar  un  suport  visual  per  poder  distingir  més  clarament  si  existeixen 

diferències entre les distribucions de proporcions dels píxels cremats i no cremats. Així, per exemple, 

a la Figura 9‐9 s’observa com pels píxels cremats  les proporcions de vegetació es troben entre el 

15% i el 45% (exceptuant els valors atípics), sent la proporció del 30% la més comú, mentre que pels 

píxels no cremats la proporció de vegetació pot anar del 0% al 100%, sent la proporció del 0% la més 

comú. 

Segons els resultats obtinguts, s’observen diferències entre els valors de les proporcions dels dies 

abans que ocorregués l’incendi i els dels dies després de l’incendi: la gran majoria de píxels cremats 

tenen una proporció de vegetació inferior al 45%, segons el que es pot veure a la Figura 9‐9, i una 

proporció d’ombra major al 55%, segons el que es pot veure a la Figura 9‐11. Tot i així, s’obté molta 

dispersió de resultats i un gran nombre de valors extrems (0% i 100%), fet que fa sospitar sobre la 

veracitat de  les dades. En el mateix annex es  comparen  les  condicions  climatològiques de dues 

imatges posteriors a l’incendi amb les que s’esperava que s’obtinguessin proporcions molt similars 

(les dels dies 16/07/2012 i 06/08/2012), però que per algun motiu no s’ha donat així. S’obté que la 

cobertura de nuvolositat d’ambdues  imatges és relativament diferent, per tant, es sospita sobre 

l’efecte  d’aquesta  en  la  lectura  de  reflectàncies,  el  qual  repercuteix  després  en  el  càlcul  de 
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proporcions.  Per  tant,  caldria  comprovar  si  la  nuvolositat  afecta  realment  en  la  lectura  de 

reflectàncies abans de poder prosseguir en el càlcul de proporcions característic dels píxels cremats. 
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10. ANÀLISI	DELS	RESULTATS	
Tal i com s’ha explicat en l’apartat 9.3, no es poden obtenir unes proporcions característiques pels 

píxels cremats prou fiables, cal estudiar primer l’efecte de la nuvolositat sobre la lectura dels valors 

de reflectància. En l’annex C es troba un estudi amb aquesta finalitat, seguint el procediment descrit 

en  l’annex  A  per  l’obtenció  de  les  reflectàncies  dels  endmembers,  es  calculen  els  valors  de 

reflectància dels endmembers per diferents nivells de cobertura de nuvolositat  i es comparen  les 

corbes en funció dels tres graus de nuvolositat que distingeixen els sensors MODIS (clear, mixed i 

cloudy). Els resultats finals es troben representats a les figures Figura 10‐1, Figura 10‐2 i Figura 10‐3. 

 

Figura 10‐1.‐ Reflectància vers longitud d’ona de l’endmember vegetació pels diferents tipus de nuvolositat. 

 

Figura 10‐2.‐ Reflectància vers longitud d’ona de l’endmember sòl pels diferents tipus de nuvolositat 
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Figura 10‐3.‐ Reflectància vers longitud d’ona de l’endmember ombra pels diferents tipus de nuvolositat 

 

Segons  els  resultats  obtinguts  en  les  figures  Figura  10‐1,  Figura  10‐2  i  Figura  10‐3,  existeixen 
diferències clares entre  les  reflectàncies dels endmembers en  funció de  la nuvolositat, per  tant, 

queda demostrat l’efecte d’aquesta sobre la lectura de reflectàncies. Per norma general, els píxels 

afectats a un nivell de nuvolositat mig són els que presenten un valor de reflectància major, mentre 

que els píxels que no estan afectats per nuvolositat són els que presenten reflectàncies menors. 

Aquests resultats expliquen perquè s’obtenen valors de proporció extrems (0% i 100%), els píxels 

que es troben afectats per nuvolositat tenen reflectàncies més altes que les esperades en condicions 

lliures de nuvolositat, el que significa que quan s’apliquen mínims quadrats s’associa el píxel en 

qüestió a l’endmember que té un espectre amb reflectàncies més altes. 

10.1. Màscara	de	nuvolositat	
Fins al moment, quan s’aplicava la metodologia de descomposició espectral, s’utilitzava com a valors 

de reflectància dels endmembers els obtinguts en l’annex A, en el qual s’han obtingut els valors a 

partir  de  píxels  lliures  de  nuvolositat,  ja  que  es  pretenia  obtenir  la  resposta  espectral  dels 

endmembers evitant que aquesta estigués falsejada per nuvolositat . Aquests valors s'aplicaven per 

tots els píxels d’una imatge d’anàlisi, independentment de l’estat de nuvolositat dels píxels d’estudi, 

fet que ens ha portat a obtenir molta  variabilitat en  les proporcions  característiques d’un píxel 

cremat (annex B), per tant, es decideix modificar la manera en la que s’utilitzen les reflectàncies dels 

endmembers dins  la descomposició espectral. A partir d’ara no sempre s’utilitzaran els mateixos 

valors de reflectància per la vegetació, el sòl i l’ombra, sinó que s’utilitzaran les respostes espectrals 

dels endmembers per les tres diferents classes de nuvolositat que discerneix el sensor MOD09 (clear, 

mixed  i cloudy)  i en  l’anàlisi de  regressió per mínims quadrats s’utilitzarà  la matriu de valors de 
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reflectàncies dels endmembers que coincideixi amb l’estat de nuvolositat del píxel d’estudi. És a dir, 

per l’anàlisi de píxels amb nuvolositat clear, s’utilitzarà el paquet d’endmembers clear, per l’anàlisi 

de píxels amb nuvolositat mixed, s’utilitzarà el paquet d’endmembers mixed i per l’anàlisi de píxels 

amb nuvolositat cloudy, s’utilitzarà el paquet d’endmembers cloudy. 

El primer pas a seguir serà definir els tres diferents paquets d’endmembers que es faran servir:  

 Endmembers clear: vegetació sense nuvolositat (vegetació clear), sòl sense nuvolositat (sòl 

clear) i ombra sense nuvolositat (ombra clear). 

 Endmembers  mixed:  vegetació  amb  nuvolositat  mixta  (vegetació  mixed),  sòl  amb 

nuvolositat mixta (sòl mixed) i ombra amb nuvolositat mixta (ombra mixed). 

 Endmembers cloudy: vegetació amb nuvolositat (vegetació cloudy),  sòl amb nuvolositat (sòl 

cloudy) i ombra amb nuvolositat (ombra cloudy). 

Segons els resultats obtinguts en  l’annex C, els endmembers a utilitzar són els representats a  les 

figures Figura 10‐4, Figura 10‐5 i Figura 10‐6: 

 

 

Figura 10‐4.‐ Endmembers clear. 
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Figura 10‐5.‐ Endmembers mixed. 

 

Figura 10‐6.‐ Endmembers cloudy. 
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Una vegada definits els endmembers, es repetiran les proves a l’incendi del 02/07/2012 per intentar 

definir uns percentatges característics pels píxels cremats que siguin fiables. 

A l’annex D es troben els tots resultats obtinguts per aquest nou anàlisi i, a continuació, a les figures 

Figura 10‐7, Figura 10‐8  i Figura 10‐9, es  representen els  resultats  finals obtinguts. En aquestes 

s’observa molta dispersió de valors, fet que provoca que no es puguin veure diferències clares entre 

les proporcions de vegetació,  sòl  i ombra pels píxels cremats  i els no cremats. A més a més, es 

segueixen observant un gran nombre de valors extrems (0% i 100%).  
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Figura 10‐7.‐ Freqüències de la proporció de la vegetació dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 
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Figura 10‐8.‐ Freqüències de la proporció del sòl dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 
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Figura 10‐9.‐ Freqüències de la proporció de l’ombra dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 

Ja en l’obtenció de les reflectàncies dels endmembers a l’annex C s’ha observat una alta desviació 

estàndard de les dades, però no s’hi havia donat importància. Després de l’obtenció d’aquests últims 

resultats no es pot subestimar més aquest fet, per tant, cal intentar posar‐hi solució introduint dins 

la metodologia de càlcul algun pas que contempli la variabilitat de les dades. 

10.2. Comparació	de	corbes	
Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, les corbes de reflectància dels endmembers presenten 

una desviació estàndard molt elevada  (per exemple, el valor de  la reflectància de  l’ombra a una 

longitud d’ona de 469 nm i en condicions de nuvolositat mitges és de 0.3736, amb una desviació 

estàndard de 0.1776; veure annex C). Això vol dir que, en aquestes condicions de nuvolositat  i a 

aquesta longitud d’ona, existeix un rang de valors de reflectància representatius per l’ombra molt 

ampli. Tot i així, en l’ús de l’anàlisi de regressió per mínims quadrats només es tenia en compte el 

valor mig d’aquestes reflectàncies, fet que podia provocar que, per exemple, es llegís una corba de 

reflectàncies que seguís la mateixa trajectòria que la corba característica de l’ombra, però amb uns 

valors de reflectància més elevats en termes absoluts, i que acabés donant una proporció del 0% 

d’ombra,  ja que aquests valors de reflectància són més propers als característics de  la vegetació 

(veure Figura 10‐10). 
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Figura 10‐10.‐ Cas hipotètic. Comparació de corbes 

Per tenir en compte,  indirectament,  la gran variabilitat que poden presentar  les reflectàncies, es 

decideix incorporar dins la metodologia de càlcul una tècnica de comparació de corbes anomenada 

CDTW (Continuous Dynamic Time Warping, CDTW).  

En el CDTW es comparen les trajectòries de dues corbes i s’acaba obtenint una distància. Si s’obté 

un valor de distància molt petit, es pot dir que  les dues corbes que s’estan comparant són molt 

semblants i, per tant, es poden considerar iguals, per altra banda, si el valor de distància és molt 

gran, significa que les corbes difereixen molt entre sí. Incorporant aquesta tècnica dins l’algoritme 

de resolució s’evitarà trobar‐se en situacions com la descrita anteriorment i representada a la Figura 

10‐10. 

Cal tenir present que es divideixen els endmembers en 3 grups (vegetació, sòl i ombra) i dins de cada 
grup  es  distingeixen  3  classes  (clear, mixed  i  cloudy).  Per  tant,  una  vegada  se  sap  el  grau  de 
nuvolositat del píxel d’estudi, cal comparar la seva corba de reflectàncies amb les de vegetació, sòl 
i ombra del mateix grau de nuvolositat, el que comporta realitzar tres vegades el CDTW. Per evitar 
tenir un cost computacional massa elevat amb l’addició del CDTW dins la metodologia de treball, 
s’incorporarà un pas previ que ens servirà de sedàs. Aquest pas previ l’anomenarem “comparació 
lògica” i servirà per descartar tots aquells parells de corbes que no s’assemblen en res, d’aquesta 
manera  ens  estalviarem  realitzar  sempre  3  vegades  el  CDTW.  La  comparació  lògica  gairebé no 
comporta cost computacional, ja que es basa en el fet que si dues corbes s'assemblen, les diferències 
(en valor absolut) entre els seus valors “y” per a cada punt “x” han de ser molt semblants (veure 
Figura 10‐12). L’algoritme dut a terme per la determinació de les proporcions utilitzant la màscara 
de nuvolositat i el CDTW es troba representat a la Figura 10‐11. 
 
Tant en la comparació lògica com en el CDTW s’han de prefixar uns valors llindar màxims, els quals 
serviran per poder dir si els valors obtinguts en ambdós mètodes són suficientment petits com per 
poder considerar les corbes d’estudi semblants o no. A l’annex E es troba descrita la base conceptual 
del CDTW i les proves realitzades per obtenir aquestes diferències i distàncies llindar. Els resultats 
finals obtinguts sobre aquests valors llindar queden recollits a les taules Taula 10‐1 i Taula 10‐2. 
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Figura 10‐11.‐ Algoritme dut a terme per la determinació de les proporcions utilitzant màscara de nuvolositat i CDTW. 
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Figura 10‐12.‐ Diferències entre valors “Y” per un mateix valor “X” de dues corbes diferents. 

 

Taula 10‐1.‐ Valors llindar de diferències (comparació lògica). 

 Clear  Mixed  Cloudy 

Vegetació  0,1814 0,4046 0,2277

Sòl  0,0976 0,2343 0,2088

Ombra  0,0984 0,2168 0,1821
 

Taula 10‐2.‐ Valors llindar de distàncies (CDTW). 

 Clear  Mixed  Cloudy 

Vegetació  0,0210 0,0471 0,0299

Sòl  0,0111 0,0245 0,0202

Ombra  0,0109 0,0272 0,0155
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Tal i com es pot veure a la Figura 10‐11, només s’aplicarà la comparació de corbes per aquells píxels 

d’estudi que tinguin l’espectre de reflectàncies fora dels límits de reflectància dels endmembers, per 

la resta es seguirà aplicant la descomposició espectral. En el cas d’haver d’aplicar la comparació de 

corbes, s’utilitzarà primer  la comparació  lògica per  les 3 corbes dels endmembers amb el mateix 

grau  de  nuvolositat  que  el  píxel  d’estudi.  Només  en  les  comparacions  entre  píxel  d’estudi  i 

endmember en la que s’obtingui un valor de diferència menor o igual al llindar es passa després a 

utilitzar  el CDTW,  sinó  es descartarà  el píxel.  En  l’aplicació del CDTW poden passar 3  coses:  la 

primera és que s’acabin obtenint uns valors de distància majors als llindars preestablerts i, per tant, 

que s’acabi descartant el píxel i definint‐lo com a “indefinit”, ja que es troba fora del rang vàlid de 

valors dels endmembers i la seva resposta espectral no s’assembla a cap dels endmembers descrits; 

la segona és que una de les 3 distàncies obtingudes sigui menor al valor llindar que li correspon i 

que, per tant, es pugui assimilar el píxel d’estudi a un dels 3 endmembers; la tercera és que s’obtingui 

més d’una distància menor al seu valor  llindar  i que, per tant, es pugui assimilar el píxel d’estudi 

amb més d’un dels endmembers. En  aquest últim  cas, el que es  farà  serà  assignar  al píxel una 

proporció diferent de zero a cadascun dels endmembers pels quals s’obté una distància inferior al 

valor llindar. Aquest valor de proporció es calcularà en funció del % en que es redueix el valor llindar 

(veure Exemple 1). 

Exemple 1: 

Suposem que ens trobem en un grau de nuvolositat clear i que les distàncies obtingudes mitjançant 

el CDTW són els representats a la Taula 10‐3:  

Taula 10‐3.‐ Distàncies obtingudes mitjançant el CDTW i valors llindar de distàncies. 

  Vegetació  Sòl  Ombra 

Píxel d’estudi  0,0348  0,0095  0,0070 

Valors llindar  0,0210  0,0111  0,0109 

 

El valor de distància entre píxel d’estudi i l’endmember vegetació és major que el valor llindar, per 

tant, aquest queda eliminat del càlcul posterior. 

Disminució	 ò 1
0,0095
0,0111

0,1441													Disminució	 1
0,0070
0,0109

0,3578 

ó	 ò
0,1441

0,1441 0,3578
, 					 ó	

0,3578
0,1441 0,3578

, 	 

Per tant, la distribució de proporcions per aquest suposat píxel d’estudi serà la presentada a la 

Taula 10‐4: 

Taula 10‐4.‐ Valors de proporció de vegetació, sòl i ombra del píxel d’estudi. 

  Vegetació  Sòl  Ombra 

Píxel d’estudi  0  0,2871  0,7129 
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Amb l’aplicació de la comparació de corbes, doncs, s’elimina la incertesa que porten associada els 

resultats extrems (proporcions de 0 i 1, o de 0% i 100%). A l’annex F es troben les proves realitzades 

a  la  burn  scar  que  va  deixar  l’incendi  del  02/07/2012  utilitzant  l’algoritme  que  incorpora  la 

comparació de corbes. En els resultats finals obtinguts, els representats a les figures Figura 10‐13, 

Figura 10‐14 i Figura 10‐15, no es mostren les proporcions de 0 i 1 obtingudes mitjançant el CDTW 

per  poder  distingir  més  clarament  si  existeixen  diferents  distribucions  de  proporcions 

d’endmembers  entre  píxels  cremats  i  no  cremats,  tot  i  així  es  segueix  observant  una  elevada 

dispersió en els resultats finals obtinguts, fet que provoca que no es puguin observar diferències 

entre les proporcions característiques d’un píxel cremat i un no cremat. 

Davant  la  incapacitat  per  discernir  entre  píxels  cremats  i  no  cremats  per  la  burn  scar  del  dia 

02/07/2012, es decideix  repetir  les proves per a una nova àrea cremada de majors dimensions. 

D’aquesta manera es comprovarà si hi ha repetibilitat de resultats, o bé, si el problema es troba en 

que el MODIS no es  capaç de distingir  la burn  scar estudiada  fins ara degut a  les  seves petites 

dimensions.  A  l’annex  F  es  troben  descrits  els  passos  a  seguir  per  identificar  temporalment  i 

espacialment aquesta nova àrea cremada, la qual es va donar a l’agost de l’any 2008. A les figures 

Figura 10‐16, Figura 10‐17 i Figura 10‐18 es troben resumits els resultats finals obtinguts. 
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Figura 10‐13.‐ Freqüències de la proporció de la vegetació dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 
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Figura 10‐14.‐ Freqüències de la proporció del sòl exposat dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 
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Figura 10‐15.‐ Freqüències de la proporció de l’ombra dels píxels abans i després de l’incendi de Wayqecha. 
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Figura 10‐16.‐ Freqüències de la proporció de la vegetació dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 
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Figura 10‐17.‐ Freqüències de la proporció del sòl exposat dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 
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Figura 10‐18.‐ Freqüències de la proporció de l’ombra dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 

Els resultats representats a les figures Figura 10‐16, Figura 10‐17 i Figura 10‐18 també mostren una 

alta  dispersió  de  les  dades,  fet  que  provoca  que  no  es  puguin  distingir  unes  proporcions  de 

vegetació, sòl  i ombra suficientment diferents entre els píxels cremats  i els no cremats. Per tant, 

sembla que utilitzar un incendi de més dimensions (una àrea cremada d’aproximadament 1410,5 

ha) tampoc ha servit per definir unes proporcions característiques pels píxels cremats i no cremats. 

La variabilitat que aporten  les dades MODIS provoca que no s’hagin pogut obtenir uns  resultats 

satisfactoris, per tant, a no ser que es proposi una metodologia que tingui en compte tota aquesta 

variabilitat, no sembla que sigui possible desenvolupar un mètode per detectar àrees cremades amb 

dades MODIS als TMCFs de la regió de Cuzco. 

Com que  la  finalitat d’aquest projecte  és desenvolupar una metodologia  vàlida per  la detecció 

d’àrees cremades es farà una última prova utilitzant imatges Landsat en lloc d’imatges MODIS.  

Thompson,  el  2011,  utilitza  una metodologia  de  detecció  visual  d’àrees  cremades mitjançant 

imatges Landsat TM5. En el següent apartat es descriu una automatització de l’ús d’imatges Landsat 

per detectar àrees cremades i es mostren els resultats obtinguts. 
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10.3. Automatització	de	 la	detecció	d’àrees	cremades	per	 les	 imatges	
Landsat	

En l’estudi de Thompson el 2011, [Thompson, 2011], s’utilitzen les imatges de les bandes 7, 4 i 1 del 

sensor Landsat TM5 per crear un compòsit a fals color (R: banda 7, G: banda 4, B: banda 1) i així 

poder distingir les àrees cremades de la zona d’estudi visualment (veure Figura 7‐2). Això comporta 

que, un cop obtingut el compòsit, s’ha de revisar a vista, molt detalladament, tota  la  imatge per 

localitzar les àrees cremades.  

El que es pretén en aquest apartat és definir una metodologia per automatitzar la detecció de burn 

scars en imatges Landsat.  

Els  sensors Landsats adquireixen dades  sobre  la  temperatura dels píxels  i  la guarden  com a DN 

(Digital Number, DN) amb un rang entre 0 i 255. És possible convertir aquests DNs a reflectàncies 

mitjançant un procés que consta de dos passos. El primer pas és passar els DNs a radiància i el segon 

pas és passar aquesta radiància a reflectància.  

Es plantegen dues maneres de treballar amb dades Landsat: la primera serà passar aquests DNs a 

reflectància i utilitzar la descomposició espectral, tal i com s’ha fet amb les dades MODIS, i la segona 

serà utilitzant directament els DNs. 

10.3.1. Descomposició	espectral	

Definició	de	variables	
Tal  i com  s’ha  comentat al  subapartat 9.2.1, el  sensor Landsat TM5 proporciona  informació a 7 

bandes espectrals. Exceptuant la banda 6, la qual correspon a la banda termal, la resta de bandes 

estan centrades a aproximadament  la mateixa  longitud d’ona que  les bandes MOD09 utilitzades 

(veure Taula 10‐5). 

Taula 10‐5.‐ Longituds d’ona [nm] de les bandes espectrals dels sensors MOD09 i Landsat TM5. 

  Banda espectral 

  1  2  3  4  5  6  7 

MODIS  469  555  645  858  1240  1640  2130 

Landsat TM5  485  560  660  830  1650  11450  2215 

 

Per tant, per la desmescla espectral de dades Landsat s’agafaran totes aquelles bandes centrades a 

una longitud d’ona semblant a les utilitzades pels sensors MOD09 (bandes 1, 2, 3, 4, 5 i 7). En total, 

doncs, s’utilitzarà informació de 6 bandes, la qual cosa comportarà que tinguem un sistema de 6 

equacions i 3 incògnites en la descomposició espectral. 

Abans  de  poder  aplicar  la  descomposició  espectral,  caldrà  primer  convertir  els  valors  de DN  a 

reflectància.  Els  passos  descrits  a  continuació  per  fer  aquesta  conversió  són  els  descrits  a 

https://earth.esa.int/ers/sysutil/0069c.html.  
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Obtenció de la radiància: 

   

						 í 							 								 à í

250
 

Obtenció de la reflectància:  

cos
	 

																
1

1 0,016729 cos	 0,9856 4
 

L(λ) és la radiància a la longitud d’ona λ, Lmín i Lmàx són les radiàncies mínimes i màximes de la imatge 

d’estudi a la longitud d’ona λ, a0 i a1 són dos coeficients que deriven de Lmín i Lmàx, DN(λ) és el DN del 

píxel a la longitud d’ona λ, ρ(λ) és la reflectància a la longitud d’ona λ, DOY és el dia de l’any (de 1 a 

365‐366) de la imatge d’estudi, d és el rati de la mitjana de la distància entre el Sol i la Terra pel dia 

DOY, Ea(λ) és la irradiació espectral solar en W/m2/µm i s és l’angle zenital solar. 

Els valors de DN es troben a l’arxiu “.tif” que es descarrega de la pàgina http://glovis.usgs.gov/. S’han 

de descarregar 6 arxius “.tif”, ja que cadascun d’ells conté la informació corresponent a una banda 

espectral diferent.  

Els valors de Lmín, Lmàx i s són vàlids per tots els píxels d’una mateixa imatge i es troben a l’arxiu de 

metadades (en format “.txt”). Aquest es pot obtenir al mateix lloc de descàrrega dels arxius “.tif”. 

Els 7 valors de Ea(λ), un valor per cada banda espectral, són únics per totes les imatges Landsat TM5 

i es troben recollits a la Taula 10‐6. 

Taula 10‐6.‐Valors de la irradiació espectral solar per les dades Landsat TM5 (Font: 
https://earth.esa.int/ers/sysutil/0069c.html) 

  Banda 1  Banda 2  Banda 3  Banda 4  Banda 5  Banda 6  Banda 7 

Ea [W/m2/µm]  1957  1829  1557  1047  219,3  ‐‐  74,52 

 

A la pàgina web de descàrrega d’imatges Landsat s’informa de la nuvolositat de la imatge mitjançant 

un paràmetre anomenat CC (Cloud Cover, CC). Es treballarà sempre amb imatges Landsat el menys 

afectades per nuvolositat possible, per tant, només caldrà definir els endmembers clear. Les zones 

que s’agafaran per obtenir els valors de reflectància dels endmembers seran les mateixes que les 

descrites en l’annex A pels sensors MOD09, i s’agafarà únicament la informació corresponent a un 

dia que tingui un percentatge de CC molt baix (0‐5%). El dia i la cel∙la de les imatges utilitzades es 

troba a la Taula 10‐7. 

 

(Eq. 10.1) 

(Eq. 10.2 i Eq. 10.3) 

(Eq. 10.4) 

(Eq. 10.5 i Eq. 10.6) 
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Taula 10‐7.‐ Imatges (Dia i cel∙la del Landsat TM5) utilitzades per obtenir els valors de reflectància dels endmembers. 

    Dia  Path/Row       Dia  Path/Row
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A l’annex G es troba descrita la funció que s’ha programat per tal d’obtenir el valor de reflectàncies 

dels endmembers per les dades Landsat (“reflendmembersTM5.m”). Els valors de reflectància mitjos 

obtinguts mitjançant aquesta es troben representats a la Figura 10‐19. 

 

Figura 10‐19.‐ Valors de reflectància dels endmembers segons el Landsat TM5. 

Si es comparen els espectres de reflectància dels endmembers obtinguts mitjançant dades MOD09 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) i els obtinguts mitjançant dades Landsat TM5 

(Figura 10‐19) s’observen algunes diferències. Tot i així, es creu que els valors obtinguts via Landsat 

TM5 són suficientment representatius  ja que, tot  i ser  la mitjana de menys  imatges, s’obtenen a 

partir d’un major nombre de píxels (no s’obtenen valors “NaN” ja que les imatges no estan falsejades 

per nuvolositat). 
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Es definiran unes proporcions característiques per píxels cremats mitjançant  l’ús de  les dades de 

l’incendi  del  2008  anteriorment  esmentat  i,  un  cop  obtingudes,  s’aplicaran  sobre  l’incendi  de 

Wayqecha (l’observat per l’equip del projecte FIRETROP al 2012) per comprovar la seva fiabilitat. 

Obtenció	de	les	proporcions	característiques	dels	píxels	cremats	
La burn scar de l’incendi que es va donar entre els dies 16/08/2008 i 01/09/2008 ja s’ha localitzat 

temporalment i especialment anteriorment a l’annex F, per tant, es passa directament a l’obtenció 

de proporcions de vegetació, sòl i ombra de píxels cremats i no cremats. S’agafen les imatges del 28 

de maig i del 16 d’agost com a representatives com anteriors a l’incendi i les imatges dels dies 1 de 

setembre  i  3  d’octubre  com  a  posteriors  degut  al  seu  baix  valor  de  CC.  Utilitzant  la  funció 

“percentatgesTM.m”, desenvolupada en el marc d’aquest projecte i descrita a l’annex G, s’obtenen 

els resultats de les proporcions dels píxels abans i després de ser cremats, els quals es representen 

en els següents histogrames de freqüències (figures Figura 10‐20, Figura 10‐21 i Figura 10‐22). 
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Figura 10‐20.‐ Freqüències de la proporció de la vegetació dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 
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Figura 10‐21.‐ Freqüències de la proporció del sòl dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 
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Figura 10‐22.‐ Freqüències de la proporció de l’ombra dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 

Els resultats obtinguts pel sòl  i per  l’ombra contenen un gran nombre de valors extrems  i tenen 

bastanta dispersió, per tant no es tindran en compte. Ens fixarem únicament amb la vegetació, ja 

que en aquesta no s’observa dispersió de dades i, a més, es veu clarament com els píxels cremats 

tenen una proporció de vegetació inferior al 40% i els píxels no cremats superior a aquest valor. Per 

tant, es consideraran píxels no cremats tots aquells amb una proporció de vegetació superior al 40% 

i píxels cremats tots aquells amb una proporció inferior. 
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Validació	de	resultats		
S’utilitzarà una variant del primer mètode de validació descrit al capítol 6. Tal i com s’ha comentat 

anteriorment, l’equip del projecte FIRETROP va presenciar un incendi en directe, del qual es disposa 

de  les  coordenades  GPS  del  contorn  de  l’àrea  cremada  que  va  deixar  (incendi  Wayqecha, 

02/07/2012). La idea és, mitjançant la utilització de l’algoritme descrit a la Figura 9‐7, cartografiar 

els píxels cremats que s’obtenen mitjançant les dades Landsat i comparar l’àrea que defineixen amb 

l’àrea cremada real. 

Degut a una sèrie de dificultats que ha anat arrossegant el Landsat TM5 des del desembre del 2008 

a  l’hora  d’obtenir  dades,  no  es  disposa  d’imatges  d’aquest  sensor  per  l’any  2012.  Per  tant, 

s’utilitzaran  imatges obtingudes mitjançant el Landsat 7 ETM+, que tot i degut a una fallada d’un 

dels seus escàners, segueix proporcionant imatges. 

S’utilitzaran les mateixes bandes espectrals i les mateixes corbes de reflectància dels endmembers 

que les obtingudes pel Landsat TM5, però amb els valors de Ea(λ) corresponents a aquest sensor. 

Aquests es troben a http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html (veure 

Taula 10‐8).  

Taula 10‐8.‐ Valors de la irradiació espectral solar per les dades Landsat 7 ETM+ (Font: 
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html) 

  Banda 1  Banda 2  Banda 3  Banda 4  Banda 5  Banda 6  Banda 7 

Ea [W/m2/µm]  1970  1842  1547  1044  225,7  ‐‐  82,06 

 

S’aplicarà  l’anàlisi  per  un  dia  qualsevol  anterior  a  l’incendi  (16/06/2012)  i  per  un  dia  posterior 

(03/08/2012). D’aquesta manera es podrà observar millor l’eficàcia del mètode proposat, es podrà 

veure si funciona bé quan no hi ha àrees cremades i quan sí que n’hi ha. 

Els resultats finals obtinguts es mostren a les figures Figura 10‐23 i Figura 10‐24. Les ratlles diagonals 

que s’observen en ambdues imatges de les dues figures són degudes a la fallada de l’escàner del 

Landsat 7 ETM+ anteriorment esmentat.  
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Figura 10‐23.‐ Imatges d’abans de l’incendi (16/06/2012). Esquerra: Imatge de la zona on es donarà l’incendi. Dreta: 
Resultat final obtingut amb la funció “burntmapTM.m” del MATLAB. 

A la Figura 10‐23 es mostra la imatge a fals color de la zona on es produirà l’incendi, a l’esquerra, i 

els resultats obtinguts mitjançant la descomposició espectral, a la dreta. Tal i com es pot veure a la 

imatge de l’esquerra, no s’observen àrees cremades, per tant, en els resultats obtinguts mitjançant 

el MATLAB tampoc s’haurien d’apreciar, però, tal i com es pot veure a la imatge de la dreta, aquest 

no és el cas. Tot i així, comparant els resultats amb la imatge a fals color, tot el que l’algoritme pinta 

com a píxels cremats són  les ombres dels núvols presents a la imatge i  les ombres dels canvis de 

pendent del terreny, el que acaba donant una àrea cremada total de 58,14 ha, el qual representa 

un 13,15% d’error de comissió.  

 

Figura 10‐24.‐ Imatges de després de l’incendi (03/08/2012). Esquerra: Imatge de la burn scar que va deixar l’incendi 
(pintada de vermell). Dreta: Resultat final obtingut amb la funció “burntmapTM.m” del MATLAB. 

En els resultats obtinguts a la imatge de la dreta de la Figura 10‐24 s’obté una àrea cremada de 90,36 

ha, la qual és considerablement més petita que la real (àrea imatge esquerra = 129,03 ha). Aquest 

fet és degut, en gran mesura, a  la  fallada de  l’escàner del Landsat 7 ETM+, el qual proporciona 
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imatges amb franges diagonals que no contenen dades, els píxels de les quals no es poden tractar 

amb la metodologia d’anàlisi (franges diagonals negres a la imatge de l’esquerra i grises a la imatge 

de la dreta). 

Comparant  la  imatge de  l’esquerra  i de  la dreta de  la  Figura 10‐24  s’observa  clarament  com  la 

metodologia  desenvolupada  és  perfectament  capaç  de  detectar  la  burn  scar.  S’obté  un  9,22% 

d’error de comissió i un 20,79% d’error d’omissió (aquest últim no té en compte l’omissió per les 

franges sense dades, sinó aquest percentatge seria un 53,47%). 

Els  resultats  obtinguts,  doncs,  són  bastant  satisfactoris.  Si  s’aconseguís  atenuar  l’efecte  de  les 

ombres s’aconseguirien resultats amb un menor error de comissió.  

10.3.2. Ús	dels	DNs	

Metodologia	
En aquest segon mètode s’utilitzaran directament els valors dels DNs que proporcionen les imatges 

“.tif” del Landsat. La base conceptual d’aquest mètode és molt senzilla, es basa en la premissa que 

si s’és capaç de distingir visualment les àrees cremades dels compòsits, el procés es pot automatitzar 

per tal d’agilitzar la detecció d’aquestes. 

Per automatitzar aquest procés cal tenir present quines són les variables que defineixen el color, i 

la  intensitat d’aquest, per cada píxel. En el nostre cas, per visualitzar  les burn scars s’utilitzen  les 

imatges de les bandes 7, 4 i 1 per crear un compòsit a fals color, on la banda 7 aporta el color vermell, 

la banda 4 el color verd i la banda 1 el color blau, i on els DNs dels píxels de les imatges representen 

la intensitat dels colors corresponents. 

La metodologia a seguir és, doncs, estudiar les intensitats dels colors vermell, verd i blau dels píxels 

cremats i no cremats i observar si existeixen diferències entre elles. 

Obtenció	de	les	intensitats	RGB	característiques	dels	píxels	cremats	
A  l’igual  que  en  la  descomposició  espectral  amb  dades  Landsat  (subapartat  10.3.1),  s’agafarà 

l’incendi que es va donar entre els dies 16/08/2008 i 01/09/2008 per definir les característiques d’un 

píxel cremat. S’agafa la imatge del 16 d’agost com a representativa de totes les imatges anteriors a 

l’incendi i la de l’1 de setembre com a representativa de les posteriors degut al seu baix valor de CC. 

Utilitzant la funció “getDNcomposite741.m”, desenvolupada en el marc d’aquest projecte i descrita 

a l’annex G, s’obtenen els resultats dels valors R,G i B dels píxels abans i després de ser cremats, els 

quals es representen en els següents histogrames de freqüències (figures Figura 10‐25, Figura 10‐26 

i Figura 10‐27). 
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Figura 10‐25.‐ Freqüències del DN del color vermell (R) dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 
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Figura 10‐26.‐ Freqüències del DN del color verd (G) dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 
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Figura 10‐27.‐ Freqüències del DN del color blau (B) dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 

Tal i com es pot observar, les distribucions dels DNs dels tres colors pels píxels cremats i no cremats 

es trepitgen entre sí i no es poden apreciar diferències clares. S’observa que els valors dels píxels 

cremats, per norma general, són més baixos que els dels píxels no cremats, així que el que es farà 

serà  representar el  seu valor  relatiu, és a dir,  la proporció de  la  intensitat del  color en qüestió 

respecte la suma d’intensitats dels 3 colors (veure figures Figura 10‐28, Figura 10‐29 i Figura 10‐30). 
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Figura 10‐28.‐ Freqüències del DN relatiu del color vermell (R) dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 
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Figura 10‐29.‐ Freqüències del DN relatiu del color verd (G) dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 
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Figura 10‐30.‐ Freqüències del DN relatiu del color blau (B) dels píxels abans i després de l’incendi del 2008. 

Segons aquests últims  resultats obtinguts, els píxels cremats  tenen uns valors del DN  (G)  relatiu 

inferior al 28%, mentre que els píxels no cremats tenen uns valors superiors a aquest 28% (Figura 

10‐29). Per tant, es consideraren píxels cremats tots aquells amb un valor del DN (G) relatiu inferior 

al 28%. 
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Validació	de	resultats		
S’utilitzarà el mateix mètode de validació que el descrit al subapartat 10.3.1. S’agafarà una imatge 

(amb un valor de CC el màxim baix possible) anterior a l’incendi de Wayqecha (16/06/2012) i una de 

posterior  (03/08/2012) a  les quals  s’analitzaran els  valors  relatius dels DNs pels  tres  colors  i es 

definiran els píxels cremats i els no cremats. Els resultats finals es mostren a les figures Figura 10‐31 

i Figura 10‐32. 

 

Figura 10‐31.‐ Imatges d’abans de l’incendi (16/06/2012). Esquerra: Esquerra: Imatge de la zona on es donarà 
l’incendi.. Dreta: Resultat final obtingut amb la funció “DNburntmapTM.m” del MATLAB. 

A  la Figura 10‐31 s’observa que, a  l’igual que en el subapartat 10.3.1, es confonen com a píxels 

cremats aquells que corresponen a ombres de núvols presents a  la  imatge i ombres de canvis de 

pendent del terreny, el que acaba donant una àrea cremada total de 29,43 ha, el qual representa 

un 6,65% d’error de comissió. Tot i així, l’ús dels DNs redueix aquest percentatge respecte l’obtingut 

per la descomposició espectral. 
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Figura 10‐32.‐  Imatges de després de l’incendi (03/08/2012). Esquerra Imatge de la burn scar que va deixar l’incendi 
(pintada de vermell). Dreta: Resultat final obtingut amb la funció “DNburntmapTM.m” del MATLAB. 

En els resultats obtinguts a la imatge de la dreta de la Figura 10‐32 s’obté una àrea cremada de 84,15 

ha, la qual és considerablement més petita que la real (àrea imatge esquerra = 129,03 ha). A l’igual 

que en el subapartat 10.3.1, atribuïm aquest  fet, en gran mesura, a  les  franges diagonals sense 

informació de la imatge. 

Es detecta perfectament  la burn scar present en  la  imatge  i amb uns errors d’omissió  i comissió 

inferiors als obtinguts amb  la descomposició espectral. En aquest cas s’obté un 3,29% d’error de 

comissió i un 11,65% d’error d’omissió (aquest últim no té en compte l’omissió per les franges sense 

dades, sinó aquest percentatge seria un 44,35%). 

Sembla que l’ús dels DNs millora considerablement la correcta detecció d’àrees cremades respecte 

l’ús de  la descomposició espectral, s’obtenen menors errors de comissió  i d’omissió. Per tant, en 

futurs treballs, seria bo seguir treballant en aquesta línia. 
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11. COST	DEL	PROJECTE	
 

A continuació es detalla la relació de despeses ocasionades durant la realització d’aquest projecte. 

Les diferents despeses es troben desglossades en dues categories: el cost dels recursos materials 

consumits i el cost dels recursos humans. 

11.1. Recursos	materials	
Els  recursos  materials  consumits  durant  la  realització  d’aquest  projecte  estan  associats 

principalment  al consum de material d’oficina, aigua i llum. Cal destacar que tota l’activitat ha estat 

desenvolupada a les instal∙lacions del CERTEC i que per tant, s’ha gaudit del material informàtic que 

disposa  aquesta  institució.  En  conseqüència,  en  referència  a  aquests  aspecte  es  considera 

l’amortització dels equips  informàtics propietat del CERTEC. Pel que  fa al programari emprat, es 

considera que el cost de les llicències del sistema operatiu – Microsoft® Windows 7 Professional – i 

de la suite ofimàtica – Microsoft® Office 2010 i Microsoft® Office 2013 – vénen inclosos dins el cost 

d’adquisició de l’ordinador. En canvi, pel que fa a les llicències del programari específic que s’ha fet 

servir – Minitab® i Matlab® R2012b –, el cost ha estat nul ja que s’ha gaudit de les llicència de la UPC 

i del CERTEC. Finalment, l’eina de reprojecció d’imatges MODIS – MRT – i el sistema d’informació 

geogràfica – Quantum GIS – són programaris lliures i, per tant, no inclouen cap cost d’adquisició de 

la llicència. 

Els costos derivats dels recursos materials emprats es presenten a la Taula 11‐1. 

Taula 11‐1.‐ Costos associats als recursos materials emprats. 

Concepte  Cost [€] 

Amortització dels equips informàtics 240,00

Material d’oficina  30,00

Subministres  45,00

TOTAL  315,00

 

 

11.2. Recursos	humans	
En aquest apartat de costos associats als recursos humans, es contemplen bàsicament les hores de 

dedicació de la persona encarregada del projecte, així com de les altres dues persones que hi han 

tingut una participació activa i que han realitzat tasques de direcció i assessorament. 

Així, es considera un cost de 20€/hora per l’enginyer júnior que ha realitzat el projecte, dedicant‐hi 

30 hores per setmana durant 18 mesos. La direcció ha estat a càrrec de dues doctores enginyeres 

industrials, amb una dedicació de 2 hores setmanals i amb uns honoraris estimats de 60€/hora. La 

Taula 11‐2 mostra la relació de costos associats als recursos humans. 
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Taula 11‐2.‐ Costos associats als recursos humans. 

Concepte  Cost horari [€/h]  Dedicació [h]  Cost total [€] 

Enginyer júnior (projectista)  20,00 2160  43.200,00

Doctora enginyera industrial (directora)  60,00 128  7.680,00

Doctora enginyera industrial (directora)  60,00 128  7.680,00

TOTAL  58.560,00

 

11.3. Cost	total	
A continuació es presenta l’import total de les despeses resultants de la realització d’aquest 

projecte (veure Taula 11‐3). 

Taula 11‐3.‐ Cost total associat a la realització d’aquest projecte. 

Concepte  Cost [€] 

Recursos materials  315,00 

Recursos humans  58.560,00 

SUBTOTAL  58.875,00 

Imprevistos (10%)  5.887,50 

TOTAL  64.762,50 

 

Així doncs, el cost total de la realització d’aquest projecte és de 64.762,50€.
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12. ESTUDI	DE	SOSTENIBILITAT	DEL	PROJECTE	
En base a  les directius exposades al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, pel qual es 

presenta el Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, es realitza 

l’estudi de sostenibilitat d’aquest projecte. 

12.1. Descripció	general	del	projecte	
La realització d’aquest projecte ha consistit bàsicament en el desenvolupament d’una metodologia 

i una sèrie d’aplicacions informàtiques capaces de detectar i quantificar les àrees cremades que els 

incendis deixen al seu pas. Així  l’impacte ambiental d’aquest projecte ve condicionat de manera 

exclusiva per la realització d’aquestes tasques. 

12.2. Estudi	d’alternatives	
En tractar‐se d’un projecte eminentment teòric, es considera que no hi ha solucions alternatives a 

la seva realització. 

12.3. Descripció	del	medi	
Aquest projecte s’ha dut a terme íntegrament a les instal∙lacions del CERTEC, ubicat al Departament 

d’enginyeria química de l’ETSEIB, i ha tingut una durada d’uns 18 mesos. Es considera que la seva 

realització no ha modificat de manera substancial els nivells de qualitat del medi ambient immediat 

ni dels elements que conformen, incloent‐hi el context socioeconòmic. 

12.4. Identificació	i	valoració	dels	impactes	sobre	el	medi	
En aquest apartat, s’analitzen els diferents impactes potencials que el projecte podria tenir sobre el 

medi ambient i que poden ser a causa de: 

‐ l’existència del projecte 

‐ la utilització dels recursos naturals 

‐ l’emissió de  contaminants  (a  l’atmosfera, a  la hidrosfera  i a  la  litosfera),  la  formació de 

substàncies nocives o el tractament de residus. 

12.4.1. Criteris	d’avaluació	
Primerament es presenten un seguit de definicions tècniques imprescindibles per a la valoració dels 

impactes  ambientals  considerats  significatius.  Aquests  termes  es  refereixen  als  diferents  tipus 

d’efectes que poden donar lloc els impactes derivats d’un projecte i són: 

En	funció	del	tipus	d’efecte:	
‐ Efecte positiu: Aquell que és admès com a tal, tant per la comunitat científica com per la 

població en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i beneficis genèrics i 

de les eventualitats externes de l’actuació contemplada. 
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‐ Efecte  negatiu:  Aquell  que  es  tradueix  en  la  pèrdua  de  valor  natural,  estètic‐cultural 

paisatgístic,  de  productivitat  ecològica;  o  en  un  augment  dels  perjudicis  derivats  de  la 

contaminació  de  l’erosió  i  altres  riscos  ambientals  en  discordança  amb  l’estructura 

ecològica‐geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una localitat determinada. 

En	funció	de	la	incidència	de	l’efecte:	
‐ Efecte directe: Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte mediambiental. 

‐ Efecte  indirecte  o  secundari: Aquell que  suposa una  incidència  immediata  respecte  a  la 

interdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre. 

A continuació, s’indiquen les diferents definicions sobre la magnitud de la valoració d’un impacte 

ambiental potencial que fa referència al seu caràcter de compatibilitat ambiental: 

‐ IA Compatible: Aquell en el qual  la  recuperació és  immediata en  finalitzar  l’activitat  i no 

requereix de mesures protectores. 

‐ IA  Moderat:  Aquell  en  el  qual  la  recuperació  no  precisa  de  mesures  protectores  o 

correctores  intensives,  però  que  per  recuperar  les  condicions  inicials  requereix  un  cert 

temps. 

‐ IA Sever: Aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de 

mesures protectores o correctores, a més d’un període dilatat de temps. 

‐ IA Crític: Aquell que presenta una magnitud superior al  límit acceptable, produint‐se una 

pèrdua  permanent  de  la  qualitat  de  les  condicions  ambientals,  sense  possibilitat  de 

recuperació,  ni  tan  sols  amb  l’adopció  de  mesures  protectores  o  correctores.  A  part 

d’avaluar els impactes concrets de les diferents relacions causa‐efecte, han d’ésser valorats 

respecte  l’impacte global del projecte. La magnitud global del projecte serà positiva si  la 

valoració global és compatible, moderada o severa, mentre que serà negativa si la valoració 

global és crítica.  

12.4.2. Identificació	d’impactes.	Llista	d’activitats.	
A l’hora de realitzar un estudi de sostenibilitat d’un projecte, hi ha unes fases o activitats principals 

d’aquest que  cal  considerar  i  són  la  construcció,  realització  i desmantellament de  l’activitat. En 

aquest cas, però, només  té sentit analitzar  l’etapa de  realització de  l’activitat  ja que no  s’ha de 

realitzar cap construcció.  

Els recursos que han estat necessaris per desenvolupar aquesta activitat són el consum d’electricitat 

i el consum de materials fungibles propis d’oficina com paper, cartutxos d’impressora, etc.  

12.4.3. Impactes	ambientals	potencials	
En aquest apartat s’analitzen els possibles impactes al medi ambient i a la societat que hagi pogut 

ocasionar  la  realització  d’aquest  projecte.  Concretament,  es  distingeixen  tres  possibles  tipus 

d’impacte: 
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‐ Impacte per l’existència del projecte 

‐ Impacte per l’ús de recursos 

‐ Impacte per emissions 

Impacte	per	l’existència	del	projecte	
Es produeix un  impacte positiu per  la  realització del projecte. Aquest ha donat unes pautes per 

seguir investigant en el desenvolupament d’una metodologia capaç de detectar correctament burn 

scars, el que permetrà  tenir un millor control sobre  les emissions de gasos d’efecte hivernacle  i 

caracteritzar del comportament del foc i dels combustible en ecosistemes sensibles com els TMCFs.  

Impacte	per	l’ús	de	recursos	
Es  produeix  un  impacte  directe  per  l’ús  de  recursos,  bàsicament  material  d’oficina  i  com  a 

conseqüència de l’ús dels equips informàtics, condicionament de l’oficina, etc. La gestió de residus 

es  realitza  segons  s’exposa  a  la  Taula 12‐1 on  també  s’identifica  cada  residu generat  segons  la 

normativa exigida per l’Agència de Catalana de Residus (Junta de residus, 1999). 

Taula 12‐1.‐ Classificació de residus generats. 

Codi  Residu 
general 

Procés en què es genera  Via de gestió 

200101  Paper  Material utilitzat en impressions i 
anotacions 

Contenidor blau de recollida 
selectiva 

080309  Tinta 
impressió 

Impressió de documents  Punt de reciclatge 
especialitzat 

200199  Material 
oficina 

Material utilitzat durant la realització 
del projecte 

Contenidor groc de recollida 
selectiva 

 

Impacte	per	emissions	
Es pot considerar un impacte de tipus indirecte derivat del consum d’energia elèctrica que suposa 

l’emissió de gasos de combustió a les centrals tèrmiques. El principal contaminant després és el CO2, 

responsable de l’efecte hivernacle. Tenint en compte que el projecte s’ha desenvolupat al llarg de 

18 mesos, que els primers 2 mesos es realitza una tasca de documentació i que s’ha fet ús d’un únic 

ordinador que ha funcionat una mitjana de 6 h/dia, , el temps de consum energètic és de 2880 hores. 

Si es considera que l’ordinador requereix una potència mitjana de 90 W quan està actiu, l’energia 

consumida al llarg del projecte és de 259 kWh.  

Finalment, a partir de les dades d’emissió de CO2 per kWh produït publicades per la Red Eléctrica 

Española,  es  determina  que  s’emet  300  g  de  CO2/kWh  produït  [OCCC,  2013].  Si,  a  caire 

d’aproximació, es considera que  la unitat d’energia produïda és equivalent a  la unitat d’energia 

consumida i, per tant, no hi ha pèrdues en el transport, la massa de CO2 alliberada per la realització 

d’aquest projecte és de 77 kg de CO2. 
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12.4.4. Valoració	dels	impactes	
Tots els impactes derivats d’aquest estudi es poden valorar com a impactes compatibles i, per tant, 

l’impacte global associat al projecte també.  

12.5. Mesures	previstes	
Degut a que l’impacte ambiental associat a aquest projecte es valora com a compatible, les mesures 

correctores previstes per a minimitzar‐lo se centren bàsicament en la gestió ambiental dels residus 

generats (paper, cartutxos de tinta d’impressora, etc.). 
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13. IMPACTE	MEDIAMBIENTAL	
La metodologia desenvolupada en aquest projecte permet detectar les àrees cremades que deixen 

els  incendis al seu pas amb més precisió que  les  tècniques existents  fins al moment. Aquest  fet 

comporta una millora substancial en les estimacions del CO2 emès i de la quantitat de massa forestal 

cremada en un incendi forestal. Aquestes dades són crucials en l’anàlisi de l’efecte de l’escalfament 

global  en  els  règims  d’incendis  dels  diferents  ecosistemes  afectats  del  planeta,  ja  que  a  partir 

d’aquesta informació es dissenyaran a curt i mitjà termini les futures estratègies de gestió del foc i 

de preservació de paisatge a nivell mundial, seguint criteris de rendibilitat, sostenibilitat i adaptació 

al canvi climàtic. 

En aquest  sentit, cal assenyalar que    tot  i que  la metodologia  s’ha desenvolupat per una de  les 

regions amb més productivitat i biodiversitat del món, es pot extrapolar a altres regions, ja que s’ha 

dissenyat de  tal manera que es pugui aplicar a nivell global, a qualsevol àrea del món amb  risc 

d’incendi forestal. 
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CONCLUSIONS	
 

L’estudi bibliogràfic realitzat posa de manifest la necessitat de desenvolupar una metodologia vàlida 

per la detecció i quantificació de burn scars centrada en ecosistemes sensibles com els TMCFs. La 

gran majoria de projectes  centrats en  regions  tropicals desenvolupen metodologies amb errors 

d’omissió i comissió massa elevats com per ser considerades vàlides. 

Amb  l’objectiu de contribuir a  la millora d’aquesta situació, s’ha desenvolupat una metodologia, 

amb una  sèrie de variants en el  seu  sistema de  resolució,  capaç de detectar  i quantificar àrees 

cremades amb errors d’omissió i comissió acceptables.  

L’estudi  sobre  la  variabilitat  de  les  reflectàncies  dels  endmembers  demostra  que  aquestes  no 

depenen ni de  la  localització ni de  l’època de  l’any  i que, per  tant, es poden establir uns valors 

estàndard de reflectància pels diferents tipus d’endmember diferenciats. 

 

Una primera anàlisi  sobre  les proporcions  característiques de  vegetació,  sòl  i ombra dels píxels 

cremats i no cremats per dades MODIS demostra l’efecte de la nuvolositat sobre la lectura de les 

reflectàncies dels píxels, provocant, en termes generals, que aquesta sigui major que l’esperada  i 

que no  s’acabin observant diferències entre píxels  cremats  i no  cremats. Per  tant, és necessari 

considerar  l’efecte de  la nuvolositat pel desenvolupament d’una metodologia basada  en dades 

MODIS que pugui proporcionar resultats vàlids. 

 

La gran dispersió que presenten els resultats obtinguts després d’aplicar la màscara de nuvolositat 

obliguen a incorporar dins l’algoritme de resolució algun pas que tingui en compte la variabilitat de 

les dades, però, tot i introduir‐lo, els resultats segueixen tenint molta dispersió. Per tant, es conclou 

que la utilització de dades MODIS dins la zona de treball d’aquest projecte comporta un nivell de 

variabilitat  massa  elevat  com  per  poder  desenvolupar  una  metodologia  que  proporcioni  uns 

resultats fiables. 

 

Es decideix fer proves amb dades Landsat, les quals tenen una millor resolució espacial, per veure si 

amb aquestes s’obtenen millors resultats que els obtinguts fins el moment. Es plantegen dues vies 

de resolució: la primera és seguir utilitzant la descomposició espectral, tal i com s’havia fet amb les 

dades MODIS, i la segona és utilitzant els DNs. Els resultats finals obtinguts són molt més satisfactoris 

que els obtinguts amb les dades MODIS. En el cas de l’ús dels DNs s’obtenen errors d’omissió i de 

comissió molt baixos, 11,65%  i 3,29%, respectivament, els quals redueixen el 20,79% d’omissió  i 

9,22% de comissió obtinguts amb la descomposició espectral de dades Landsat. Al mateix temps, 

aquests resultats redueixen el, gairebé, 100% d’omissió que obté Thompson el 2012 [Thompson, 

2012] i augmenten el 67% de concordança que obtenen Anderson, et al., el 2005 [Anderson, et al., 

2005]. 
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Aquest projecte obre un ventall de  vies d’estudi per  seguir desenvolupant una metodologia de 

detecció i quantificació d’àrees cremades vàlida per regions caracteritzades per TMCFs. 
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