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Resumo Este trabalho visa modelar o perigo e o risco de incêndio flores-
tal utilizando duas ferramentas matemáticas distintas: a primeira com-
bina a teoria dos conjuntos fuzzy com técnicas de aprendizado com-
putacional supervisionado e não supervisionado, a segunda utiliza um
classificador do tipo k-Nearest Neighbors fuzzy. As variáveis de entrada
da primeira são umidade relativa do ar e precipitação pluvial e a sáıda
gera uma série temporal que modela o perigo de incêndios. A segunda
tem como entradas as variáveis geográficas geo-referenciadas: altitude,
tipologia florestal e as distâncias para curso d’água e para estradas mais
próximos enquanto a sáıda é a pertinência do padrão de teste xt na classe
que representa a presença de focos de calor. O estudo é realizado para
o Estado do Acre com informações geo-referenciadas dos anos de 2003
a 2014. A acurácia do classificador k-NN fuzzy foi de 83, 59% junto ao
conjunto de teste e foi atribúıdo risco zero a apenas 2, 08% do total de
focos de calor ocorridos em 2014 . A estimativa do perigo de incêndios
para o ano de 2014 foi avaliada por meio de uma classificação binária,
na qual obteve-se acurácia de 67, 12% com área abaixo da curva ROC de
0, 8562.

Palavras-chave Classificador k-NN fuzzy, Lógica Fuzzy, Incêndios Flo-
restais, Subtractive Clustering

1 Introducão

Os incêndios florestais que ocorrem na Amazônia, como um todo, são o resultado
de severas secas que têm ocorrido na região bem como das práticas de corte-
queima para a limpeza de roçados que muitas vezes se tornam incontroláveis [1].
O impacto ambiental gerado pelas queimadas atinge a qualidade do solo e do
ar, a floresta fica cada vez mais propensa a novos incêndios, a biodiversidade é
destrúıda, além de outros efeitos [2].

? Este trabalho teve o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico e
Tecnológico (CNPq), processos 305862/2013-8 e 305486/2014-4.



A literatura indica que o ińıcio dos incêndios florestais, sua propagação e
intensidade estão associados aos seguintes fatores ambientais: cobertura vegetal,
relevo, condições climáticas e material combust́ıvel. Cada um deles tem contri-
buição distinta para o grau de risco de incêndios local [18].

Uma das medidas preventivas é a utilização de um ı́ndice de risco confiável.
Esse ı́ndice é fundamental para um planejamento eficiente das medidas de pre-
venção e combate aos incêndios florestais [14,12].

A literatura diferencia os conceitos de ı́ndice de risco e perigo de incêndios.
Enquanto o primeiro está associado à probabilidade de um incêndio se iniciar
em função da presença e/ou atividades de agentes causadores (nesse trabalho:
altitude, tipologia florestal, distâncias para estrada e curso d’água), o segundo
relaciona-se às caracteŕısticas do material combust́ıvel (caráter permanente) e
condições climáticas (caráter variável) – nesse trabalho foram utilizadas apenas
umidade relativa do ar e precipitação pluvial – que predispõem à ignição do
incêndio ou representam dificuldade para a contenção ou extinção [5] .

O objetivo principal deste trabalho é modelar o risco e o perigo de incêndios
florestais utilizando conceitos da teoria dos conjuntos fuzzy [3]. O perigo de
incêndio florestal – aqui denominado perigo de incêndio fuzzy – vai ser caracteri-
zado apenas por fatores climáticos e que denotaremos por πt e o risco de incêndio
florestal – denominado risco de incêndio fuzzy – depende apenas de variáveis
espaciais locais e será denotado por ρ. Para ilustrar a metodologia, foram elabo-
rados estudos de caso para o Estado do Acre com dados geo-referenciados dos
anos de 2003 a 2014.

O trabalho está organizado da seguinte forma: Na Seção 2 será discutido
o risco fuzzy que é obtido partir da classificação realizada por um kNN fuzzy.
Na Seção 3 será discutido o cálculo do perigo de incêndios fuzzy que envolve
métodos de aprendizado de máquina supervisionado e não-supervisionado. Em
ambas seções são apresentadas a metodologia e um caso de estudo para o Estado
do Acre. O trabalho termina com as conclusões na Seção 4.

2 Risco de Incêndio Fuzzy

Nesta seção apresentaremos uma metodologia, baseada na teoria dos conjuntos
fuzzy, que fornece um ı́ndice ρ, chamado risco fuzzy, relacionado à chance de um
incêndio se iniciar. De um modo geral, ρ é uma função de agentes causadores ou
inibidores de incêndio como a tipologia florestal e distância à um curso d’água.
Em termos matemáticos, ρ : Ω → [0, 1] é uma função tal que ρ(x) ∈ [0, 1]
representa o risco de incêndio fuzzy associado ao ponto x ∈ Ω ⊆ Rn. Nesse
trabalho, considerou-se um conjunto com informações geo-referenciadas Ω ⊆ R4

cujos elementos são vetores contendo: altitude, tipologia, distância para curso
d’água e distância para a estrada mais próximos, respectivamente. A função ρ
define o chamado mapa de risco fuzzy.

Vamos admitir que podemos determinar o mapa de risco fuzzy ρ usando
um conjunto representativo de dados T = {(xi, ωi) : i = 1, . . . , n} ⊆ Ω ×
{0, 1}, chamado conjunto de treinamento. Aqui, xi ∈ Ω contém informações



geo-referenciadas enquanto ωi ∈ [0, 1] indica a frequência de incidências de focos
de calor em xi, para todo i = 1, . . . , n. Determinamos o risco fuzzy usando T
e o classificador k-vizinhos mais próximos fuzzy (k-NN fuzzy, do inglês fuzzy
k-nearest neighbours). Dessa forma, o risco fuzzy é definido como sendo a per-
tinência de x ∈ Ω no conjunto fuzzy que define a presença de focos de calor. O
diagrama apresentado na Figura 1 ilustra a metodologia proposta.

Altitude

Tipologia

Distância para 
curso d’água

Distância para 
estrada

Classificador
k-NN Fuzzy

Mapa de 
Risco Fuzzy

Figura 1. Diagrama em blocos do classificador k-NN fuzzy.

De um modo geral, o classificador k-NN (k-nearest neighbours) identifica
a classe de um determinado vetor x a partir do voto majoritário entre os k
vizinhos mais próximos de x, usando como base conjunto T [9]. A versão fuzzy
desse classificador atribui a x um grau de pertinência a cada classe considerada.
O grau de pertinência é uma função da distância de x aos k vizinhos mais
próximos e das pertinências desses vizinhos nas classes posśıveis [11]. No nosso
caso, consideramos a pertinência de x no conjunto dos pontos com foco de calor.
Formalmente, dado um vetor x ∈ Ω, definimos

ρ(x) =

k∑
i=1

ωi (1/ ||x− xi||)2/(m−1)

k∑
i=1

(1/ ||x− xi||)2/(m−1)
, (1)

em que m define a influência da distância dos vizinhos ao vetor x no cálculo
de ρ. Note que as pertinências atribúıdas a x são influenciadas pelo inverso
do quadrado das distâncias dos vizinhos mais próximos e por suas respectivas
pertinências a classe de focos de incêndio. Nesse trabalho, utilizou-se m = 2, que
é equivalente a utilizar a distância Euclidiana. Com efeito, não foram observadas
variações significativas nos resultados dos experimentos conduzidos em [11] ao
utilizar outros valores próximos de dois.



Por fim, o número de vizinhos k pode ser fornecido a priori ou estimado
usando alguma técnica estat́ıstica. Nesse trabalho, propomos determinar k usando
a técnica de validação cruzada com 10 pastas (10-fold cross validation) [9]. Em
palavras, os dados dispońıveis são divididos 10 subconjuntos disjuntos. Cada um
dos 10 subconjuntos é usado uma vez para validação enquanto que os 9 subcon-
juntos restantes são usados como conjunto de treinamento parcial. O conjunto
de treinamento parcial é usado para determinar um mapa de risco fuzzy cujo
desempenho é avaliado usando o conjunto de validação. Adota-se o valor de k
que produz o menor erro considerando a média aritmética das 10 partições. O
mapa de risco final ρ é determinado usando todo o conjunto de dados T .

É apresentada a seguir a metodologia descrita acima em um estudo para o
Estado do Acre, Brasil, na qual é obtido um mapa de risco de incêndio fuzzy
utilizando os dados geo-referenciados com respeito aos anos de 2003 a 2014.

2.1 Mapa de risco de incêndio fuzzy para o Estado do Acre

Com a metodologia da seção anterior, pode-se obter um mapa de risco para o
Estado do Acre. Precisamente, foram obtidos mapas geo-referenciados a partir do
Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Acre fornecidos pela Fundação
de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC). O cruzamento dos mapas geo-
referenciados com uma malha de retângulos (células) que cobre o Estado do
Acre forneceu um conjunto de pontos com focos de calor ocorridos nesse Estado
no peŕıodo de 2003 a 2013 [1]. O conjunto de dados gerados foi balanceado, pois
o número de padrões na classe 0 (ausência de focos de calor) é muito maior que
os da classe 1. Em virtude da ocorrência de focos de calor ser diferente entre as
regiões leste e oeste do Estado do Acre, separamos os dados em dois conjuntos
que aqui são denominados: esquerda (leste do Estado) e direita (oeste do Estado)
e representados usando sub-́ındices e e d, respectivamente. Para cada um desses
dois conjuntos, os dados foram normalizados e separados da seguinte forma: 85%
foram usados como conjunto de treinamento T , isto é, para sintetizar o mapa de
risco fuzzy ρ. Os 15% restantes formaram o conjunto de teste A, que foi usado
para avaliar a metodologia proposta.

Conforme sugerido anteriormente, o número k de vizinhos mais próximos foi
determinado usando a técnica de validação cruzada com dez pastas sobre o con-
junto T . Especificamente, para cada valor de k ∈ {1, 3, 5, . . . , 47, 49}, calculou-se
a média do Hamming Loss entre os 10 conjuntos de validação. O menor Ham-
ming Loss médio para o conjunto da direita foi 17, 55%, obtido tomando kd = 47
de vizinhos mais próximos. Para o conjunto da esquerda, o número ke = 29 de
vizinhos mais próximos forneceu o menor Hamming Loss médio de 12, 49%.

Finalmente, os valores de ke = 29 e kd = 47, combinados com os conjuntos
de treinamento Te e Td, foram utilizados para determinar os mapas de risco
fuzzy ρe e ρd para as regiões oeste e leste do Estado do Acre. O Hamming Loss
calculado sobre todos os dados de teste (Ae ∪ Ad) foi 16, 41%. Como a taxa de
acerto (acurácia) do k-NN fuzzy foi de 83, 59%, acreditamos que pôde-se prever
de forma satisfatória a ocorrência ou não de um foco de calor para o peŕıodo
considerado as informações espaciais de um ponto qualquer do domı́nio.



A Figura 2 ilustra a predição do risco de incêndio fuzzy para todos as células
do domı́nio considerado. Nota-se que, de um modo qualitativo, as células associ-
adas a um risco fuzzy alto estão “próximas” dos pontos associados à ocorrência
efetiva de focos de calor no ano de 2014.

a) Total de focos de calor ocorridos no ano de 2014.

b) Risco de incêndio fuzzy obtido para o Estado do Acre.

Figura 2. Mapa de ocorrência de focos de calor e a predição de risco de incêndio fuzzy
para o ano de 2014.

Finalmente, para avaliar quantitativamente a metodologia proposta, compa-
ramos a estimativa do risco fuzzy com os 9327 focos de calor que ocorreram
durante o ano de 2014 [8]. Especificamente, a Tabela 1 apresenta o percentual
de focos de calor e do total de células do domı́nio que apresentam risco fuzzy
menor que 20% e maior que 60%. Esses números indicam que, de fato, locais
com maior risco de incêndio fuzzy estão mais propensos à ocorrência de novos
focos de calor.



Tabela 1. Faixas de Risco associadas aos focos de calor ocorridos em 2014 e ao total
de células do domı́nio.

Risco fuzzy
Percentual

Focos de Calor Total de Células

Menor que 20% 2,08% 39,7%

Maior que 60% 84,89% 39,48%

3 Perigo de Incêndio Fuzzy

Nesta seção apresentamos uma metodologia para estimar o perigo de incêndio
florestal fuzzy que depende apenas de variáveis climáticas. Especificamente, se-
jam Ut = U (t) e Pt = P (t), respectivamente, a umidade relativa do ar e a
precipitação pluvial no instante de tempo t ∈ T = {0, 1, 2, . . . , n} em uma certa
região. Além disso, seja Ft = F (t) um indicador da ocorrência de focos de calor
no instante de tempo t ∈ T , ou seja, Ft = 1 quando há ocorrência de focos de
calor no tempo t e Ft = 0, caso contrário. Finalmente, suponha que temos um
conjunto representativo {(Ut, Pt, Ft) : t ∈ T} de dados históricos de uma certa
região.

Com base no conjunto de dados históricos, determinamos o perigo de incêndio
fuzzy πt no instante de tempo t como uma função da umidade relativa do ar,
Ut, e da precipitação pluvial, Pt, ou seja, πt ≡ π(Ut, Pt). Em outras palavras, o
perigo de incêndio fuzzy dependente apenas de variáveis climáticas bem como
de dados históricos sobre a ocorrência ou não dos focos de calor (hot pixels) em
cada instante t. Descrevemos a seguir uma metodologia para determinar o perigo
de incêndio fuzzy πt.

Primeiramente, agrupou-se os pontos (Ut, Pt), t ∈ T , utilizando a técnica de
aprendizado não-supervisionado subtractive clustering. O subtractive clustering
é um rápido e robusto método para estimar o número e a localização de centros
de grupos presentes em uma coleção de pontos [6]. A vantagem principal desse
método é o fato de não ser necessário conhecer o número de agrupamentos a
priori, apenas sendo necessário determinar um raio máximo rmax ∈ [0, 1] que
cada agrupamento, também referido como cluster, deve possuir [6].

Vamos denotar por m o número de grupos, Ci = (Ui, Pi), para i = 1, . . . ,m,
os centros dos grupos fornecidos pelo subtractive clustering aplicado aos dados
históricos. Vamos denotar também por σ = (σU , σP ) as dispersões fornecidas
pelo subtractive clustering para cada uma das variáveis: umidade do ar e preci-
pitação, respectivamente.

Os centros dos grupos e as dispersões podem ser usados para determinar
conjuntos fuzzy sobre o produto cartesiano da umidade relativa do ar pela pre-
cipitação pluvial. Formalmente, a pertinência de um ponto (Ut, Pt) no conjunto
fuzzy determinado pelo centro Ci = (Ui, Pi) é dada pela equação:

µi (Ut, Pt) = exp

[
−1

2

(
(Ui − Ut)

2

σ2
U

+
(Pi − Pt)

2

σ2
P

)]
, ∀i = 1, 2, . . . ,m. (2)



Os conjuntos fuzzy caracterizados pelas funções de pertinência µ1, . . . , µm

definem uma partição do universo de discurso obtido pelo produto cartesiano
da umidade relativa do ar com a precipitação pluvial. Sobretudo, considerando
a frequência de focos de incêndio dos dados históricos, podemos atribuir para
cada um dos conjuntos fuzzy um parâmetro fi, dado pela equação

fi =

∑
t∈Ai

µj(Ut, Pt)Ft∑
t∈Ai

µi(Ut, Pt)
, ∀i = 1, . . . ,m (3)

em que

Ai =

{
t ∈ T : µi(Ut, Pt) = max

k=1:m
{µk (Ut, Pt)}

}
(4)

é o conjunto dos instantes de tempo para os quais (Ut, Pt) possuem a maior
pertinência no i-ésimo conjunto fuzzy.

Observe-se que, para qualquer i ∈ {1, . . . ,m}, o parâmetro fi é dado por
uma média ponderada dos indicadores da ocorrência de focos de incêndio Ft

para alguns valores de t ∈ T . Por conta disso, houve a necessidade de padronizar
o parâmetro fi de modo que o valor máximo seja 1. Além disso, uma vez que
o fenômeno ocorre somente em condições de baixa umidade e precipitação, foi
incorporado ao modelo um limiar L > 0, abaixo do qual os parâmetros fi são
eliminados. Assim, esse limiar L tem a função de selecionar quais conjuntos fuzzy
(definidos pelo centro (U,P ) e pela dispersão σ) contribuem para a ocorrência
do fenômeno. Concluindo, definimos o fator de perigo do i-ésimo conjunto fuzzy,
denotado por φi, como segue para todo i = 1, . . . ,m:

φi =


fi

maxj{fj}
, se fi ≥ L,

0, caso contrário.
(5)

Os fatores de perigo são usados para estimar o perigo fuzzy pontual π̃t de
forma semelhante à (3). Precisamente, dadas a umidade relativa do ar Ut e a
precipitação pluvial Pt num instante qualquer t, definimos π̃t ≡ π̃t(Ut, Pt) por

π̃t =

m∑
i=1

µi(Ut, Pt)φi

m∑
i=1

µi(Ut, Pt)

, (6)

em que µi (xt) e φi representam, respectivamente, a pertinência de (Ut, Pt) e o
fator de perigo do i-ésimo conjunto fuzzy.

Finalmente, admitimos que o perigo de incêndio fuzzy não possui grandes
variações dos instantes de tempo t e t + 1. Em outras palavras, admitimos que
πt depende da umidade relativa do ar Ut e da precipitação pluvial Pt no instante
t bem como de k valores passados πt−1, πt−2, . . . , πt−k do perigo de incêndio



fuzzy. Formalmente, definimos o perigo de incêndio fuzzy atual πt ≡ πt(Ut, Pt)
pela média aritmética dos k valores anteriores com uma estimativa pontual π̃t,
ou seja,

πt =
1

(k + 1)

π̃t +

k∑
j=1

πt−j

 . (7)

O diagrama da Figura 3 ilustra o modelo proposto para o perigo de incêndio
fuzzy.
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Figura 3. Diagrama em blocos do classificador fuzzy para o perigo de incêndios fuzzy

Destacamos a importância da definição do perigo de incêndio fuzzy a partir
da média aritmética, sem ela, o modelo apenas fornece valores de perigos de
incêndio muito próximos de zero ou muito próximos de um, de forma alternada.
Além disso, para que o modelo seja uma ferramenta de alerta antecipado de
ocorrências de incêndios florestais é importante que ele utilize as informações de
perigo de incêndios dos dias anteriores ao dia t para caracterizar uma janela de
tempo correspondente ao peŕıodo mais seco do ano.

3.1 Perigo de incêndio fuzzy para o Estado do Acre

Nessa subseção apresentamos um estudo do modelo apresentado anteriormente
para o estudo do perigo de incêndio florestal no Estado do Acre. Para tanto,
considerou-se um conjunto de dados contendo informações da umidade relativa
do ar, precipitação pluvial e número de focos de calor na região da capital do
estado, Rio Branco, nos anos de 2003 a 2014 [10,8].

Precisamente, os dados de 2003 a 2013 foram usados para treinamento en-
quanto que os dados de 2014 foram usados para teste. A partir dos dados de
treinamento, foram obtidos nove conjuntos fuzzy no produto cartesiano da umi-
dade do ar pela precipitação pluvial, cujas coordenadas Ui e Pi dos centros estão
mostradas na Tabela 2. A Tabela 2 também apresenta o fator de perigo φi para
cada um dos conjuntos fuzzy. Esclarecemos que adotamos o limiar L = 0.3 em
(3). Esse valor para o limiar do fator de perigo depende da região em estudo
e poderia ser determinado de diversas formas, tais como: informações de um



especialista no assunto, busca exaustiva ou obtendo informações da literatura
espećıfica. Nesse trabalho esse parâmetro foi determinado através de uma busca
exaustiva considerando os valores L ∈ {0, 1; 0, 2; . . . ; 0, 9; 1}, em virtude do baixo
custo computacional e de ausência de informações complementares de especia-
listas e da literatura. Especificamente, L = 0, 3 maximiza o desempenho médio
do método usando a técnica de validação cruzada com 10 pastas.

Tabela 2. Informações sobre os conjuntos fuzzy fornecidos pelo subtractive clustering
para Rio Branco, Acre, de 2003 a 2013.

Agrupamento Umidade (%) Precipitação (mm) φ

1 84, 7500 0, 9333 0, 0000

2 79, 7500 0, 3667 0, 6873

3 89, 5000 1, 3333 0, 0000

4 74, 5000 0, 3333 0, 8905

5 87, 7500 7, 4333 0, 0000

6 69, 7500 0, 0000 1, 0000

7 94, 2500 2, 0667 0, 0000

8 83, 0000 7, 5667 0, 6375

9 89, 7500 12, 6667 0, 0000

Observe-se, na Tabela 2, que os conjuntos fuzzy que possuem centros com
valores baixos de umidade e precipitação estão associados a maiores fatores de
perigo φi. Isso concorda com a literatura espećıfica [18], a qual informa que o
peŕıodo de maior risco é quando temos ausência de chuvas e, como consequência,
a umidade relativa do ar diminui significativamente.

O número k de atrasos considerados para o cálculo do perigo de incêndios
fuzzy também foi determinado por uma busca exaustiva combinada com a va-
lidação cruzada com 10 pastas. Foram testados os valores para k ∈ {1, . . . , 10}
e o valor ótimo foi de k = 3.

A simulação realizada com o conjunto de teste considerou os dados climáticos
e de focos de calor de Rio Branco-AC para os 365 dias do ano de 2014. A Figura
4 ilustra o resultado obtido.

Pode-se verificar na Figura 4 que o perigo de incêndios fuzzy permanece zero,
com algumas exceções, durante o primeiro semestre do ano que é um peŕıodo
bastante chuvoso na região norte. Porém, a partir do mês de junho, as chuvas
começam a ficar escassas e a umidade começar a diminuir, o que provoca o
aparecimento de focos de calor.

O perigo de incêndios fuzzy começa a aumentar significativamente no mesmo
peŕıodo em que aparecem os focos de calor e, mesmo atingindo alguns valores
nulos no peŕıodo de seca, esse ı́ndice permanece positivo e alto no mesmo peŕıodo
em que ocorrem esses focos de calor.

Para avaliar a qualidade da estimativa do perigo de incêndios fuzzy (π),
consideraram-se os resultados obtidos como uma classificação binária, na qual,
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Figura 4. Focos de calor e perigo de incêndios fuzzy para o ano de 2014.

para cada instante de tempo t, πt pertence à classe ω1, se há ocorrência de foco
de calor no dia t, e se não há ocorrência de foco de calor no dia t, πt pertence à
classe ω0. O verdadeiro positivo (vp) é caracterizado quando πt pertence à classe
ω1 e é positivo. Da mesma forma, o verdadeiro negativo (vn) ocorre quando πt
pertence à classe ω0 e é nulo. Para o falso negativo (fn) temos πt = 0 e πt ∈ ω1,
e o falso positivo (fp) possui a caracteŕıstica de πt > 0 e πt ∈ ω0. A Tabela 3
resume essas ideias.

Tabela 3. Classificação utilizada para medir a eficiência do perigo de incêndios fuzzy.

Classificação perigo de incêndios fuzzy (πt) Classe de πt

Verdadeiro positivo (vp) positivo ω1

Verdadeiro negativo (vn) nulo ω0

Falso positivo (fp) positivo ω0

Falso negativo (fn) nulo ω1

Após serem preditos os valores de perigo de incêndios fuzzy para o conjunto
de teste (ano de 2014), obteve-se acurácia igual a 67, 12% e a área abaixo da curva
ROC (do inglês Receiver Operator Characteristic) de 0, 8562. As curvas ROC são
comumente usadas para apresentar os resultados de problemas de decisão binária
em aprendizado de máquina [7]. Quanto mais próximas de 1 (um) estiverem essas
duas medidas, melhor será o desempenho do classificador. A Figura 5 apresenta
a curva ROC obtida.

4 Conclusões

O trabalho desenvolvido modela o perigo e o risco de incêndio florestal por dife-
rentes ferramentas matemáticas. O perigo de incêndio florestal fuzzy foi obtido
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Figura 5. Curva ROC para o perigo de incêndios fuzzy.

a partir da combinação de conjuntos fuzzy com técnicas de aprendizado su-
pervisionado e não-supervisionado (Subtractive Clustering) para associar fatores
climáticos à ocorrência focos de calor. Já o risco de incêndio fuzzy foi obtido a
partir de um sistema de aprendizado computacional – k-NN fuzzy – que asso-
ciou, baseado no histórico e na localização espacial da ocorrências de focos de
calor, as caracteŕısticas f́ısicas do meio estudado (distâncias para estrada e curso
d’água, altitude e tipologia) ao fenômeno da ocorrência de incêndios.

A estimativa do perigo de incêndios fuzzy para o ano de 2014 foi avaliada
a partir de uma classificação binária, na qual obteve-se acurácia de 67, 12% e o
valor da área abaixo da curva ROC foi 0, 8562.

Ao analisar qualitativamente a série temporal de perigos fuzzy para o ano
de 2014 – Figura 4 – verifica-se que esse ı́ndice permanece acima do percentual
de focos de calor, exceto para o dia em que houve um máximo de focos de calor
(outlier).

Na caracterização do fator de perigo f , verificou-se que os subconjuntos que
estão associados a valores mais altos de fator de perigo tinham centros com
valores de umidade e precipitação mais baixos, o que concorda com a literatura
da área de engenharia florestal, pois são nessas condições climáticas que ocorre
o fenômeno dos incêndios florestais.

O risco de incêndio fuzzy do padrão de teste xt foi definido como a pertinência
desse padrão na classe ω1 obtida pelo classificador do tipo k-NN fuzzy. A acurácia
desse classificador junto ao conjunto de teste foi 83, 59% e foi atribúıdo risco zero
a apenas 2, 08% do total de focos de calor ocorridos em 2014.

Assim, esses ı́ndices podem ser utilizados para quantificar a influência dessas
variáveis sobre a ocorrências de focos de calor e como ferramentas de alerta
antecipado para incêndios florestais.

Na literatura são encontrados modelos que utilizam fórmulas definidas como
combinações lineares das variáveis dispońıveis em mapas georreferenciados mani-
pulados por softwares GIS, outros definem, a priori, quais distribuições de proba-
bilidade ou funções (trigonométricas, exponenciais, lineares, etc.) serão utilizadas
para obter o risco ou perigo de incêndio [16,18,4,17].

A originalidade apresentada nesse trabalho reside no fato dos modelos utili-
zarem aprendizado computacional de um conjunto representativo de dados em



que a “ligação” entre as variaveis de entrada e o risco ou perigo não é definida
a priori, mas sim aprendida a partir dos dados dispońıveis.
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para a região do Xingu. Dissertação de Mestrado, UFMG, Belo Horizonte (2008)

17. Sismanoglu R.A.; Setzer, A.: Risco de fogo da vegetação na América do Sul: com-
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