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REQUISITOS BÁSICOS DO HARDWARE
• Capacidade de memória RAM: 2 Gb (recomendado acima de 3 Gb);
• Capacidade de disco rígido: acima de 160 Gb;
• Placa de vídeo: Super VGA (recomendado placa de vídeo que permita trabalhar com animações
gráficas tridimensionais);

• Monitor: colorido de 14 pol. (recomendado 15 ou maior).

REQUISITOS BÁSICOS DO SOFTWARE
• Sistema operacional Windows® XP ou versões superiores;
• Microsoft Office 2010® ou versões superiores;
• ArcGIS® 10.3.1 desktop Advanced com todas as extensões habilitadas em idioma inglês.

Nota: Todos os hardwares, softwares e outras marcas e imagens utilizadas e/ou mencionadas
neste trabalho são de propriedade de seus respectivos fabricantes e/ou criadores. Os autores são
totalmente responsáveis pelo conteúdo descrito no livro. O objetivo dos autores é fornecer aos
usuários do aplicativo de computador ArcGIS® 10.3 (ArcInfo®) materiais de referência
relacionados às aplicações práticas e teóricas de dados espaciais e fazer contribuições ativas para
os fabricantes de ArcGIS® 10.3 (ESRI Corporation), porque assim, mais usuários se interessarão
e comprarão o produto. Afirmamos possuir a licença do software e, caso necessário, entrar em

contato para eventual conferência.
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BASE DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DO LIVRO
A base de dados “ROIF.rar” necessária para a elaboração dos exercícios do livro deverá ser
baixada no seguinte link:
https://drive.google.com/file/d/1k9cQtC-zK1OvHlmxl-A4TySDbt8Znb7Z/view
A base de dados espaciais é composta pelos seguintes arquivos, referentes à Unidade de
Conservação Floresta Nacional do Rio Preto:
•

Limites da Floresta Nacional do Rio Preto (FLONA);

•

Limites da zona de amortecimento (ZA);

•

Uso e Ocupação da Terra (UOT);

•

Modelo Digital de Elevação (MDE),

•

Malha viária (MV);

•

Temperatura média anual (Temp);

•

Precipitação acumulada anual (Prec); e

•

Fuzzy_Bell.rar.
Todos os arquivos utilizados para a composição do banco de dados foram disponibilizados

pelos autores Ramalho et al. (2021). Após a aquisição do arquivo “ROIF.rar”, deverá proceder-se com
a extração para dentro da Unidade C: de seu computador. Na Figura 1 é apresentada a Unidade C:
após a extração da pasta ROIF. Posteriormente, dentro da pasta “C:\ROIF”, proceda com a extração
dos arquivos presentas no arquivo “Fuzzy_Bell.rar”, para uma nova subpasta “C:\ROIF\Fuzzy_Bell”.
Na Figura 1 é apresentada a Unidade C: após a extração da pasta ROIF.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento populacional e a alteração dos padrões de consumo, aliado às mudanças
climáticas, tem sido responsáveis pelo aumento da ocorrência de incêndios florestais, que por sua
vez potencializam a fragmentação florestal, perda de biodiversidade, taxas de erosão e de poluição
do ar, destruição de máquinas, equipamentos e benfeitorias, ameaças à vida e à saúde humana (BUI
et al., 2017; DE LA ROSA et al., 2019; FERREIRA et al., 2019; GUIMARÃES et al., 2019; GUO et al., 2016,
2017; MARTÍNEZ; VEGA-GARCIA; CHUVIECO, 2009; NADERPOUR et al., 2019; POURGHASEMI, 2016;
RAMALHO et al., 2021; ROGERS et al., 2020; SU et al., 2019). Incêndios florestais são quaisquer
eventos de fogo sem controle que incidem sobre vegetação, proveniente de ações antrópicas ou
naturais (HILWAN, 2020; KOOPMANS et al., 2020; LEUENBERGER et al., 2018; MELO et al., 2021; O;
HOU; ORTH, 2020).
Devido ao inestimável poder destrutivo dos incêndios florestais, metodologias que auxiliem
na compreensão dos padrões de ocorrência e suas implicações no meio, é a chave para uma gestão
eficiente dos incêndios (MATIN et al., 2017). Desta forma, métodos que utilizem diferentes variáveis
de influência sobre os incêndios florestais permitem um melhor gerenciamento do território e uma
melhor utilização dos recursos (OLIVEIRA et al., 2020). Assim, diversos autores, atestam a eficiência
de ferramentas presentes no universo das geotecnologias para o planejamento de enfrentamento aos
incêndios florestais. Dentre esses, Bui et al. (2017), Bui, Le e Hoang (2018), Çolak e Sunar (2020),
Eugenio et al. (2016), Jaiswal et al. (2002), Naderpour et al. (2019), Oliveira et al. (2020) e Ramalho
et al. (2021) afirmam que a predição dos incêndios pode ser realizada por meio dos zoneamentos de
riscos de ocorrência elaborados por meio do SIG.
Os autores Santos et al. (2015), em sua obra intitulada “Zoneamento Agroclimático no ArcGIS
10.3.1 Passo a Passo”, definiram o termo zoneamento como a fragmentação de uma determinada
região em porções individualizadas, com base em suas características específicas. Quando se realiza
o zoneamento, é possível realizar análises acerca das potencialidades e restrições de cada porção de
área, de acordo com os objetivos pré-estabelecidos para o projeto. No Zoneamento de Risco de
Ocorrência de Incêndios Florestais (ROIF) o usuário delimita as zonas de maior e menor risco de
incêndios para fornecer subsídios que auxiliem na minimização dos efeitos adversos dos incêndios,
por meio da combinação de mapas de risco de diferentes variáveis de influência (Ramalho et al.,
2021).
Existem diversas metodologias para delimitação do risco de ocorrência de incêndios,
variando desde análises simplórias de uma ou duas variáveis climáticas até métodos mais robustos
e sofisticados que integram inúmeras variáveis de influência. Nesse livro, abordaremos e
utilizaremos a geotecnologia para elaborar o Zoneamento de Risco de Ocorrência de Incêndios
Florestais. No universo das geotecnologias, a lógica Fuzzy tem se mostrado altamente eficiente na
elaboração de ROIF (EUGENIO et al., 2016; WHITE et al., 2016; RAMALHO et al., 2021).
A lógica Fuzzy pode ser definida como uma técnica de inteligência artificial que se baseia
tanto na teoria de conjuntos quanto nos graus de verdade, ou seja, é a metodologia que estabelece se
um valor pertence ou não a um determinado conjunto, que nesse caso varia de 0 a 1, e qual o seu grau
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de influência sobre o resultado final. Assim, partindo do ponto que normalmente os valores utilizados
como entrada em procedimentos geotecnológicos são contínuos, é preciso que o usuário estabeleça
estratégias de conversão desses para um intervalo de 0 a 1. Esse processo é conhecido como
Fuzzificação e estabelece a associação Fuzzy para cada valor de entrada com base em funções de
pertinência. Os valores transformados variam de 0 a 1, definindo a possibilidade de pertencer a uma
classe ou conjunto especificado, onde o risco é considerado “muito alto” quando os valores se
aproximam de 1 e “muito baixo” quando se aproximam de 0.
Cada função de pertinência define um comportamento da curva e consequentemente um tipo
diferente de transformação para obter o efeito desejado. As funções de pertinência que serão
utilizadas no presente livro estão dispostas no Quadro 1. Caso seja de interesse dos leitores, existem
inúmeros registros na literatura acerca dessas funções.
Quadro 1. Funções de pertinência Fuzzy.
Função de
pertinência

Descrição

Comportamento da
curva

Esta função indica que, a partir de um ponto médio préSmall

determinado, quanto maior for o valor da variável, menor
será o valor no conjunto Fuzzy

Esta função indica que, a partir de um ponto médio préLarge

determinado, quanto maior for o valor da variável, maior
será o valor no conjunto Fuzzy

Linear

Esta função indica que quanto maior for o valor da

Crescente

variável, maior será o valor no conjunto Fuzzy

Linear

Esta função indica que quanto maior for o valor da

Decrescente

variável, menor será o valor no conjunto Fuzzy

Essa função trabalha com uma distribuição normal do
conjunto em torno de um ponto médio, que assume o
Gaussiana

valor máximo de risco (1) no conjunto Fuzzy e os valores
que se encontram entre os limites, na zona de transição
do conjunto, assumem o mesmo valor.
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Essa função trabalha com uma distribuição normal do
conjunto em torno de um ponto médio, que assume o
Sino

valor mínimo de risco (0) no conjunto Fuzzy e os valores
que se encontram entre os limites, na zona de transição
do conjunto, assumem o mesmo valor.

Como mencionado, no presente livro nos basearemos na Lógica Fuzzy para elaborar o ROIF,
desta forma, é possível integrar diversas variáveis de influência para que o modelo se torne uma
abstração mais fiel da realidade. Assim, as variáveis a serem utilizadas serão:
•

Uso e ocupação da terra (UOT): De acordo com o autor Biazatti (2019), o risco de ocorrência
de incêndios florestais está diretamente relacionado com as características dos materiais
combustíveis que compõem a cobertura da terra. Assim, a variável que representa a
quantidade e tipo de material combustível a ser introduzida no modelo é o Uso e Ocupação
da Terra (UOT).

•

Altitude (ALT): Devido à relação direta entre a temperatura e a altitude, autores como
Ribeiro et al. (2008) e Tagliarini et al. (2020), afirmaram que altitudes inferiores a 600
metros (temperaturas mais altas), proporcionam maior secagem ao material combustível e
consequentemente maior risco de ocorrência de incêndios florestais.

•

Declividade (DEC): De acordo com Fiedler et al. (2020), a inclinação do terreno aproxima a
chama do material combustível em frente à linha de fogo, fazendo com que esse material se
aqueça e seque mais rápido. Além disso, o ar quente é direcionado para a parte superior do
terreno, de modo que o ar fresco é aspirado da parte inferior, renovando o suprimento de
oxigênio na zona de combustão. Desta forma, a análise da declividade do terreno é crucial
para a elaboração do ROIF.

•

Orientação do relevo (ORI): No hemisfério sul, por exemplo, o sol brilha mais na superfície
terrestre voltada para o norte, transferindo assim mais calor para esta orientação do relevo.
O lado oeste é o segundo lado que recebe mais calor, seguido pelo lado leste. O sul tem o
menor calor. A face norte, que recebe mais energia, tem temperaturas mais altas e menor
umidade relativa do ar, fazendo com que os materiais combustíveis sequem mais rápido. A
taxa de propagação do fogo desta face é maior do que nas outras.

•

Proximidade de estradas: A malha viária é indispensável para que a brigada de combate se
desloque e entre na zona de combustão, porém influencia diretamente no risco de ocorrência
de incêndios. Isso porque, embora sejam necessários, as proximidades das estradas devem
ser constantemente monitoradas, pois a intensa movimentação humana nessas áreas pode
aumentar o risco de iniciar o processo de ignição (BIAZATTI, 2019).

•

Temperatura do ar (TEMP): A temperatura do ar é uma variável que influencia, tanto de
forma direta quanto indireta na ocorrência de incêndios florestais. Isso ocorre por que a
temperatura tem o poder de interferir na velocidade e intensidade dos ventos, na
estabilidade atmosférica, na umidade relativa do ar e consequentemente na umidade e
inflamabilidade dos materiais combustíveis. Desta forma, é correto afirmar que
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temperaturas elevadas potencializam o risco de incêndios florestais e temperaturas mais
amenas reduzem o risco.
•

Precipitação média anual (PREC): A precipitação, por sua vez, afeta o potencial de ignição
das chamas devido à sua influência sobre a umidade do material combustível. Ou seja,
períodos mais secos elevam a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais.
Agora que vocês já sabem qual a metodologia iremos utilizar, bem como quais as variáveis

farão parte do modelo, podemos dar prosseguimento ao nosso tutorial de elaboração do ROIF.

2. ETAPAS METODOLÓGICAS
Neste livro, será apresentado um passo a passo para a elaboração do mapa de Zoneamento
de Risco de Ocorrência de Incêndios Florestais para a Floresta Nacional do Rio Preto. As etapas
metodológicas estão listadas abaixo:
•

Organização do ambiente de trabalho;

•

Organização do banco de dados;

•

Delimitação das faixas de risco para cada uma das variáveis;

•

Rasterização das variáveis vetoriais;

•

Fuzzyficação das variáveis matriciais;

•

Aplicação da sobreposição Fuzzy; e

•

Reclassificação espacial do ROIF;

Após realizar todas as etapas supracitadas, os autores deverão chegar no resultado apresentado
na Figura 1.

Figura 1. Zoneamento de risco de ocorrência de incêndios florestais – Flona do Rio Preto e sua Zona
de Amortecimento.
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2.1. Iniciando O ArcMap™
1.

Clique no botão Iniciar da barra de estado do Windows.

2.

Clique sobre a pasta ArcGis.

3.

Clique sobre o nome ArcMap 10.3.
Quando o ArcMap ™ é iniciado pela primeira vez, uma caixa de diálogo de inicialização

aparece. A caixa de diálogo de inicialização fornece várias opções para iniciar uma sessão ArcMap™.
Para esta etapa, você iniciará o programa com um projeto em branco.
4.

Clique no botão Cancel.

2.2. Organização do ambiente de trabalho
Devido ao grande número de tarefas que são realizadas nos projetos em ambiente GIS, às
vezes manter o ambiente de trabalho organizado é uma atividade negligenciada, porém, isso é um
erro que interfere diretamente na qualidade dos produtos finais. Essa atividade impacta
positivamente no desenvolvimento dos projetos e na produtividade do usuário. Por isso, organizar o
ambiente de trabalho é fundamental. Sendo assim, os passos seguintes são essenciais para a
realização do ROIF.
Inicialmente, vamos adicionar ao projeto os arquivos referentes ao Limite da Zona de
Amortecimento (ZA) e o Modelo Digital de Elevação (MDE) contidos no diretório “C:\ROIF” de seu
computador.
1.

Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

2.

Clique no botão

3.

Selecione o subdiretório C:\ROIF.

4.

Na caixa de diálogo Add Data, selecione os arquivos ZA.shp e MDE.tif.

5.

Clique no botão Add.

Connect To Folder.
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Agora, vamos configurar o ambiente de trabalho para que, todas as etapas subsequentes
sejam realizadas dentro dos limites da Zona de Amortecimento da FLONA do Rio Preto, com o
Sistema de Coordenadas Projetadas padrão para o estado do Espírito Santo (WGS_1984_Zona_24S)
e mesmo tamanho de células (30 m) do MDE para todas as imagens rasters geradas. Para isso, siga
os seguintes passos:
6.

Clique sobre o botão Geoprocessing na Barra de Menu.

7.

No dropdown selecione a opção

8.

Na caixa de diálogo Environmental Settings expanda o menu Workspace.

9.

Nas opções Current Workspace e Scratch Workspace selecione o sub-diretório C:\ROIF.

Environments...

10. Na caixa de diálogo Environmental Settings expanda o menu Output Coordinates.
11. Na opção Output Coordinate System selecione a opção Same as Layer “ZA”.
12. Na caixa de diálogo Environmental Settings expanda o menu Processing Extent.
13. Na opção Extent selecione a opção Same as Layer “ZA”.
14. Na caixa de diálogo Environmental Settings expanda o menu Raster Analysis.
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15. Na opção Cell Size selecione a opção Same as Layer MDE.tif.
16. Clique no botão Ok.

A partir de agora, todos os processamentos realizados nesse projeto estarão limitados aos
limites da ZA, ao Sistema de Coordenadas Datum WGS84 Zona UTM 24 Sul e ao tamanho de célula de
30 metros. Porém, para que estas configurações sejam mantidas, deveremos salvar o projeto.
17. Clique sobre o botão File na Barra de Menu.
18. No dropdown selecione a opção Save as...
19. Na caixa de diálogo Salvar como selecione o sub-diretório C:\ROIF.
20. No campo de Nome digite ROIF.
21. Clique no botão Salvar.
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Os desenvolvedores do software ArcGis®, por saberem da importância da organização em
projetos que envolvem geotecnologias, estabeleceram um método de organização em Data Frames,
que se assemelha às pastas e subpastas dos sistemas operacionais de computadores. Esses Data
Frames asseguram que, ao ativá-los, somente os arquivos contidos naquele frame específico estarão
disponíveis para edição. Desta forma, como no zoneamento de risco de incêndios florestais trabalhase com diversas variáveis, iremos criar um Data Frame para cada uma delas, além de um Data Frame
para a aplicação das funções de pertinência Fuzzy citadas no Tópico 1. Os Data Frames que deverão
ser criados estão listados no Quadro 2.
Quadro 2. Data Frames e variáveis de influência a ser utilizados para elaboração do zoneamento de
Risco de Ocorrência de Incêndios Florestais na Floresta Nacional do Rio Preto.
Data Frame

Nome do Data Frame

Variáveis

1

UOT

Uso e Ocupação da Terra

2

ALT

Altitude

3

DEC

Declividade

4

ORI

Orientação do Relevo

5

P_EST

Proximidade de estradas

6

TEMP

Temperatura

7

PREC

Precipitação

8

FP_FUZZY

Variáveis Fuzzyficadas

Haja vista que serão utilizadas sete variáveis e já temos um Data Frame existente (Layers),
deveremos criar outros oito Data Frames. Desta forma, siga os seguintes passos.
22. Clique sobre o botão Insert na Barra de Menu.
23. No dropdown clique sobre a opção a opção

Data Frame.

Obs.: Repita os passos 22 e 23 sete vezes.
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24. Deverão aparecer na sua Table of Contents os seguintes Data Frames: Layer; New Data
Frame; New Data Frame 1; New Data Frame 2; New Data Frame 3; New Data Frame 4; New
Data Frame 5; New Data Frame 6; New Data Frame 7

25. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o Data Frame “Layer”, aguarde alguns
instantes e clique novamente com o botão esquerdo sobre o Data Frame “Layer”. Altere o
nome do Data Frame “Layer” para “UOT”.
26. Repita o passo 25 para todos os outros Data Frames atualizando os nomes de acordo com os
Nome dos Data Frames apresentados no Quadro 2.

2.3. Organização do banco de dados
Nesta etapa adicionaremos todos os arquivos referentes às variáveis de influência sobre o
Risco de Ocorrência de Incêndios Florestais, claro, cada uma em seu respectivo Data Frame. Para tal,
os leitores deverão seguir os passos a seguir.
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2.3.1. Adicionando o Uso e Ocupação da Terra (UOT)
1.

Com o botão Ctrl pressionado, selecione os dois arquivos presentes na Data Frame UOT (ZA
e MDE). No dropdown, selecione a opção

Remove.

2.

Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

3.

Selecione o subdiretório C:\ROIF.

4.

Na caixa de diálogo Add Data, selecione o arquivo UOT.shp.

5.

Clique no botão Add.

6.

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo UOT. No dropdown, selecione a opção
Properties...

7.

Na caixa de diálogo Layer Properties selecione o a aba Symbology.

8.

Na aba Symbology, expanda a opção Categories.

9.

Na opção Categories, selecione Unique Values.

10. No campo Value Field, selecione o campo Classe.
11. Clique no botão Add All Values.
12. Após adicionar todos os valores, com o botão esquerdo do mouse, dê um clique simples sobre
o botão Symbology e selecione a opção Properties For All Symbols...
13. Na caixa de diálogo Symbol Selector clique sobre a caixa de cor referente ao Outline Color.
14. No Dropdown selecione a opção No color.
15. Clique no botão Ok.
16. Na caixa de diálogo Layer Properties Clique no botão Ok.
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Veja o resultado:

OBSERVAÇÃO
As cores selecionadas automaticamente pelo software são aleatórias. Sendo assim, é normal que
não apareçam, necessariamente, as mesmas tonalidades apresentadas nesse livro.
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2.3.2. Adicionando a Altitude (ALT)
17. Com o botão direito do mouse clique sobre o Data Frame “ALT” e selecione a opção Active.
18. Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

19. Selecione o subdiretório C:\ROIF.
20. Na caixa de diálogo Add Data, selecione o arquivo MDE.tif.
21. Clique no botão Add.

22. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo MDE.tif no Data Frame “ALT” e
selecione a opção Data. No dropdown, clique sobre a opção

Export Data...

23. Na caixa de diálogo Export Raster Data – MDE.tif, selecione, no campo

Location o caminho

C:\ROIF.
24. No campo Name, digite ALT.
25. Clique no botão Save. Aparecerá a seguinte mensagem: “Do you want to add the exported

data to the map as a layer?”. Clique no botão Sim.
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26. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo MDE.tif no Data Frame “ALT” e
selecione a opção

Remove.

27. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a barra de legenda da imagem matricial ALT.tif.
28. Na caixa de diálogo Select Color Ramp, no dropdown da opção Color Ramp, selecione a paleta
de cor Arco Íris

.

29. Marque a opção Invert.
30. Clique sobre o botão OK.
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Veja o resultado:

2.3.3. Gerando a Declividade (DEC)
31. Com o botão direito do mouse clique sobre o Data Frame “DEC” e selecione a opção Active.
32. Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

33. Selecione o subdiretório C:\ROIF.
34. Na caixa de diálogo Add Data, selecione o arquivo MDE.tif.
35. Clique no botão Add.
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36. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

37. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
38. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Surface.

Slope.

39. Na caixa de diálogo Slope selecione o Input Raster “MDE.tif”.
40. No campo de Output Raster clique sobre o botão

Open, vá até o diretório C:\ROIF e digite

no campo Nome “DEC”. Clique no botão Save.
41. No campo de Output Measurment (Optional) selecione a opção DEGREE.
42. No campo de Z factor (Optional) digite o valor 1.
43. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:
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44. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo MDE.tif no Data Frame “DEC” e
selecione a opção

Remove.

2.3.4. Geração da Orientação do Relevo (ORI)
45. Com o botão direito do mouse clique sobre o Data Frame “ORI” e selecione a opção Active.
46. Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

47. Selecione o subdiretório C:\ROIF.
48. Na caixa de diálogo Add Data, selecione o arquivo MDE.tif.
49. Clique no botão Add.

27

Zoneamento de risco de ocorrência de Incêndios florestais – Passo a Passo

50. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

51. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
52. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Surface.

Aspect.

53. Na caixa de diálogo Aspect selecione o Input Raster MDE.tif.
54. No campo de Output Raster clique sobre o botão

Open, vá até o diretório C:\ROIF e digite

no campo Nome ORI. Clique no botão Save.
55. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:
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56. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo MDE.tif no Data Frame “ORI” e
selecione a opção

Remove.

2.3.5. Geração Proximidade de Estradas (P_EST)
Haja vista que o risco de ocorrência de incêndios por influência das vias varia de acordo com
o fluxo de tráfego, o mesmo deve ser categorizado de acordo com a importância das estradas. Assim,
o arquivo de Malha Viária (MV) disponibilizado na base de dados desse livro, foi categorizada em 3
classes, apresentadas no Quadro 3.
Quadro 3. Classes de estradas.
Classe de
estradas
Primárias

Descrição
Estradas de maior extensão, que cruzam praticamente toda a Flona e sua
Zona de Amortecimento

Secundárias

Estradas de menor extensão para acesso às propriedades

Terciárias

Estradas de talhão florestal
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Afim de definir diferentes níveis de influência sobre os incêndios florestais, serão aplicados
diferentes Buffers em cada uma das classes. Para tal, os leitores devem seguir os passos descritos
abaixo.
57. Com o botão direito do mouse clique sobre o Data Frame “P_EST” e selecione a opção Active.
58. Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

59. Selecione o subdiretório C:\ROIF.
60. Na caixa de diálogo Add Data, selecione o arquivo MV.shp.
61. Clique no botão Add.

62. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo MV no Data Frame “P_EST” e selecione
a opção

Open Attribute Table.

63. Clique sobre o botão Quadrado ao lado do valor do FID para selecionar a linha da classe
“Primárias”.
64. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo MV no Data Frame “P_EST” e selecione
a opção Data. No dropdown, clique sobre a opção

Export Data...

65. Na caixa de diálogo Export data, selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome MV_Primaria.
66. Clique no botão Ok. Aparecerá a seguinte mensagem: “Do you want to add the exported data

to the map as a layer?”. Clique no botão Sim.
67. Repita o passo 63, porém clique sobre o botão Quadrado ao lado do valor do FID para
selecionar a linha da classe “Secundárias”. Agora repita os passos 64 e 65, porém, na caixa
de diálogo Export data, selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome MV_Secundaria.
68. Clique no botão Ok. Aparecerá a seguinte mensagem: “Do you want to add the exported data

to the map as a layer?”. Clique no botão Sim.
69. Repita o passo 63, porém clique sobre o botão Quadrado ao lado do valor do FID para
selecionar a linha da classe Terciárias. Agora repita os passos 64 e 65, porém, na caixa de
diálogo Export data, selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome MV_Terciarias.
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70. Clique no botão Ok. Aparecerá a seguinte mensagem: “Do you want to add the exported data

to the map as a layer?”. Clique no botão Sim.

71. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo MV no Data Frame “P_EST” e selecione
a opção

Remove.

Veja o resultado:
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OBSERVAÇÃO
As cores selecionadas automaticamente pelo software são aleatórias. Sendo assim, é normal que
não apareçam, necessariamente as mesmas tonalidades apresentadas nesse livro.
72. Clique sobre o botão Geoprocessing na Barra de Menu.
73. No dropdown selecione a opção

Buffer.

74. No campo Input Features na caixa de diálogo Buffer selecione o arquivo MV_Primarias.
75. No campo Output Feature Class selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome Primarias_buff.
76. No campo Distance [Value or Field] selecione a opção Linear Unit, selecione a opção Meters
e digite o valor de 50.
77. Clique no botão Ok.
Repita os passos 73 a 77 para o arquivo MV_Secundárias
78. No campo Input Features na caixa de diálogo Buffer selecione o arquivo MV_Secundarias.
79. No campo Output Feature Class selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome
Secundarias_buff.
80. No campo Distance [Value or Field] selecione a opção Linear Unit, selecione a opção Meters
e digite o valor de 25.
81. Clique no botão Ok.
Repita os passos 73 a 77 para o arquivo MV_Terciarias
82. No campo Input Features na caixa de diálogo Buffer selecione o arquivo MV_Terciarias.
83. No campo Output Feature Class selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome Terciarias_buff.
84. No campo Distance [Value or Field] selecione a opção Linear Unit, selecione a opção
Centimeters e digite o valor de 1250.
85. Clique no botão Ok.
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Veja o resultado:
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86. Com o botão SHIFT pressionado, selecione arquivos MV_Primarias, MV_Secundarias e
MV_Terciarias presentes na Data Frame “P_EST”. Clique com o botão direito do mouse sobre
eles e no dropdown, selecione a opção

Remove.

87. Clique sobre o botão Geoprocessing na Barra de Menu.
88. No dropdown selecione a opção

Merge.

89. Com o botão SHIFT pressionado, selecione arquivos Primarias_buff, Secundarias_buff e
Terciarias__buff presentes na Data Frame “P_EST”. Com o botão esquerdo do mouse
pressionado, arraste os três arquivos selecionados para o campo Input Datasets na caixa de
diálogo Merge.
90. Na caixa de diálogo Merge, no campo Output Dataset, selecione o caminho C:\ROIF e digite
o nome MV_Merge.
91. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:
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Proceda com a exclusão dos arquivos Primarias_buff, Secundarias_buff e Terciarias__buff
presentes no Data Frame “P_EST” através da opção

Remove.

92. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo MV_Merge no Data Frame “P_EST” e
selecione a opção

Open Attribute Table.

93. Clique sobre o botão Editor na barra de ferramentas Standard.
94. No dropdown clique em

Start Editing.

95. Na caixa de diálogo Table, clique no botão Table Options

. No dropdown selecione a opção

Select All.

96. Após selecionar todas as feições, clique sobre o botão Editor na barra de ferramentas
Standard.
97. No dropdown clique em Merge....
98. Na caixa de diálogo Merge, clique em Ok.
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99. Clique sobre o botão Editor na barra de ferramentas Standard.
100. No Dropdown clique em

Stop Editing. Aparecerá a seguinte mensagem: “Do you want

save your edits?”. Clique no botão Sim.

101. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

102. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
103. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Distance.

Euclidean Distance.

104. Na caixa de diálogo Euclidean Distance selecione no campo Input Raster or Feature Source
Data o arquivo MV_Merge.
105. No campo de Output Distance Raster clique sobre o botão

Open, vá até o diretório

C:\ROIF e digite no campo Nome Euc_dist. Clique no botão Save.
106. No campo de Output Cell Size digite o valor 30.
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107. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:

Proceda com a exclusão do arquivo MV_Merge presente no Data Frame “P_EST” através da
opção

Remove.

108. Clique sobre o botão Add Data

na barra de ferramentas Standard.

109. Selecione o subdiretório C:\ROIF.
110. Na caixa de diálogo Add Data, selecione o arquivo ZA.shp.
111. Clique no botão Add.
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112. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

113. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
114. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Extraction.

Extract by mask.

115. Na caixa de diálogo Extract by mask selecione no campo Input Raster o arquivo Euc_Dist.
116. No campo de Input Raster or feature mask data selecione o arquivo ZA.
117. No campo Output raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome Euc_dist_Clip.
118. Clique no botão Ok.

Proceda com a exclusão dos arquivos ZA e Euc_Dist presentes no Data Frame “P_EST” através
da opção

Remove.

119. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a barra de legenda da imagem matricial
Euc_Dist_clip.

38

ISBN: 978-65-00-32204-0

doi.org/10.36599/anth-2021.0001

120. Na caixa de diálogo Select Color Ramp, no dropdown da opção Color Ramp, selecione a
paleta de cor Arco Íris

.

121. Marque a opção Invert.
122. Clique sobre o botão OK.

Veja o resultado:

2.3.6. Adicionando o arquivo de Temperatura (TEMP)
123. Com o botão direito do mouse clique sobre o Data Frame “TEMP” e selecione a opção
Active.
124. Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

125. Selecione o subdiretório C:\ROIF.
126. Na caixa de diálogo Add Data, selecione o arquivo Temp.tif.
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127. Clique no botão Add.

128. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a barra de legenda da imagem matricial
Temp.tif.
129. Na caixa de diálogo Select Color Ramp, no dropdown da opção Color Ramp, selecione a
paleta de cor Arco Íris

.

130. Marque a opção Invert.
131. Clique sobre o botão Ok.

Veja o resultado:
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2.3.7. Adicionando o arquivo de Precipitação (PREC)
132. Com o botão direito do mouse clique sobre o Data Frame “PREC” e selecione a opção Active.
133. Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

134. Selecione o subdiretório C:\ROIF.
135. Na caixa de diálogo Add Data, selecione o arquivo Prec.tif.
136. Clique no botão Add.

137. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a barra de legenda da imagem matricial
Prec.tif.
138. Na caixa de diálogo Select Color Ramp, no dropdown da opção Color Ramp, selecione a
paleta de cor Arco Íris

.

139. Marque a opção Invert.
140. Clique sobre o botão Ok.
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Veja o resultado:

2.4. Delimitação das faixas de risco para cada uma das variáveis

2.4.1. Uso e Ocupação da Terra
De acordo com recomendações sugeridas por Ramalho et al. (2021), Gobbo et al. (2016),
Juvanhol et al. (2015), Mota et al. (2019), Ramalho et al. (2020) e Ribeiro et al. (2012), com
adaptações, as classes de risco de ocorrência de incêndios florestais de cada uma das classes de UOT
presentes na área estão apresentadas no Quadro 4. Esta classificação será utilizada em etapas
posteriores de reclassificação espacial visando elaborar o ROIF.
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Quadro 4. Classes de UOT de acordo com a influência sobre os riscos de incêndios florestais.
Classe de UOT

Classe de risco

Solo exposto

Muito baixo

Corpos d’água

Muito baixo

Brejo

Baixo

Outros

Baixo

Agricultura

Moderado

Floresta Nativa

Moderado

Macega

Alto

Pastagem

Alto

Florestas plantadas

Muito alto

Fonte: Adaptado de Ramalho et al. (2021), Gobbo et al. (2016), Juvanhol et al. (2015), Mota et al.
(2019), Ramalho et al. (2020) e Ribeiro et al. (2012).

2.4.2. Altitude
As faixas de risco por altitude foram elaboradas seguindo as informações fornecidas por
Ribeiro et al. (2008) e Tagliarini et al. (2020), e estão dispostas no Quadro 5. De acordo com estes
autores, áreas com altitude inferior a 600 metros são consideradas áreas de risco crítico de incêndios
florestais.
Quadro 5. Risco de incêndios florestais de acordo com a altitude.
Classes de elevação (m)

Classe de risco

> 1,500

Muito baixo

1,200 – 1,500

Baixo

900 – 1,200

Moderado

600 – 900

Alto

< 600

Muito alto

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2008) e Tagliarini et al. (2020).

2.4.3. Declividade e Orientação do Relevo
A topografia possui influência sobre diversas características dos ambientes como o tipo de
vegetação, temperatura, comportamento dos ventos e incidência de raios solares. Sabendo-se que o
risco de incêndios está relacionado com as condições ambientais e características da área de
ocorrência, além das ações humanas, a realização de uma análise criteriosa do relevo e suas
particularidades pode ser uma ferramenta crucial para se entender o risco de ocorrência de
incêndios em diferentes regiões. Desta forma, seguindo os pressupostos ditados pelos autores
Ribeiro et al. (2008), Tagliarini et al. (2020) e Eugenio et al. (2016), e adaptados pelos autores da
presente obra serão utilizadas as faixas de risco de ocorrência de incêndios, relacionadas à
declividade e orientação do relevo apresentadas nos Quadros 6 e 7, respectivamente.
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Quadro 6. Risco de incêndios florestais de acordo com a declividade.
Classes de declividade

Classe de risco

< 5°

Muito baixo

5° – 10°

Baixo

10,1° – 15°

Moderado

15,1° – 20°

Alto

> 20°

Muito alto

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2008) e Tagliarini et al. (2020).
Quadro 7. Risco de incêndios florestais de acordo com a orientação do relevo.
Orientação do relevo

Face

Classe de risco

-1

Plano

Muito baixo

0 – 22.5°

Norte

Muito alto

22.5 – 67.5°

Nordeste

Alto

67.5 – 1125°

Leste

Moderado

112.5 – 157.5°

Sudeste

Baixo

157.5 – 202.5°

Sul

Baixo

202.5 – 247.5°

Sudeste

Baixo

247.5 – 292.5°

Oeste

Moderado

292.5 – 337.5°

Noroeste

Alto

337.5 – 360°

Norte

Muito alto

Fonte: Adaptado de Eugenio et al. (2016).

2.4.4. Temperatura
Quando a temperatura do ar diminui e a umidade relativa aumenta, o risco de incêndios
florestais diminui (TAGLIARINI et al., 2020). O risco de incêndio passa a ser significativo após 21,1
°C. Isso porque, de acordo com Sant’Anna et al. (2020) o início do perigo de ocorrências situa-se no
valor supracitado (21,1 °C) (Quadro 8).
Quadro 8. Influência da temperatura do ar sobre o risco de incêndios florestais.
Temperatura do ar

Classe de risco

< 12.8 °C

Baixo

12.9 – 21.1 °C

Moderado

21.2 – 29.4 °C

Alto

> 29.4 °C

Muito alto

Fonte: Adaptado de Sant’anna, Fiedler e Ramalho (2020), Soares (1985) e Eugenio et al. (2016)..

2.4.5. Precipitação
De acordo com Eugenio et al. (2016), quanto menor a precipitação média anual, maior o risco
de incêndios florestais (Quadro 9).
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Quadro 9. Influência da precipitação média anual sobre o risco de incêndios florestais.
Precipitação (mm)

Classe de risco

1,200.01 – 1,300.00

Baixo

1,100.01 – 1,200.00

Moderado

1,000.01 – 1,100.00

Alto

< 1,000.00

Muito alto

Fonte: Adaptado de Eugenio et al. (2016).

2.5. Rasterização das variáveis vetoriais
Para aplicar a Lógica Fuzzy, o software ArcGis® exige que as variáveis estejam no formato
Raster. Desta forma, o UOT, que é a única variável em formato vetorial deve ser convertida para o
formato matricial. Para tal, os leitores devem realizar os seguintes procedimentos.
1.

Com o botão direito do mouse clique sobre o Data Frame “UOT” e selecione a opção Active.

2.

Na aba ArcToolBox expanda a extensão

3.

Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda

4.

Dê um duplo clique sobre a ferramenta

5.

Na caixa de diálogo Polygon to Raster selecione no campo Input Features o arquivo UOT.

6.

No campo de Value Field selecione a opção Classe.

7.

No campo Output Raster Dataset selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome UOT_Raster.

8.

No campo Cellsize (optional) digite o valor de 30.

9.

Clique no botão Ok.

Conversion Tools.
To Raster.

Polygon to Raster.

O próximo passo é editar a tabela de atributos para inserção correta na função Fuzzy. Siga
os passos.
10. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo UOT no Data Frame “UOT” e selecione
a opção

Remove.
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11. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo UOT_Raster no Data Frame “UOT” e
selecione a opção

Open Attribute Table. Anote a sequência numérica do campo VALUE

para cada uma das Classes de UOT. Na Figura a seguir está a imagem dos números do campo
VALUE encontrados na tabela de atributos.

Agora, após anotar a sequência numérica, procederemos com a reclassificação espacial dos
valores. Isso será feito pois, para avaliar a influência do UOT sobre o risco de incêndios florestais,
será utilizada a função de pertinência Gaussiana, que de acordo com o Quadro 10, necessita que uma
classe assuma o valor central da curva, ou seja, o de maior risco. Assim, utilizaremos a seguinte
reclassificação, sugerida por Ramalho et al. (2021).
Quadro 10. Reclassificação do UOT de acordo com a influência sobre os riscos de incêndios florestais.
Classe de UOT

VALUE antigo

VALUE reclassificado

Pastagem

1

6

Massa d’água

2

9

Mata Nativa

3

7

Macega

4

4

Brejo

5

2

Florestas plantadas

6

5*

Agricultura

7

3

Outros

8

8

Solo exposto

9

1

O maior valor de impacto atribuído à categoria de Florestas Plantadas (5*) é definido com
base no acúmulo de substâncias combustíveis nesses ambientes, o que agravará o risco de ocorrência
incêndios florestais (White et al., 2014). Desta forma, para realizar a reclassificação espacial os
leitores deverão realizar os seguintes procedimentos.
12. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

13. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
14. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Reclass.

Reclassify.
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15. Na caixa de diálogo Reclassify selecione no campo Input raster o arquivo UOT_raster.
16. No campo de Reclassify_Field selecione a opção VALUE.
17. Nos campos New Values digite os valores da coluna VALUE Reclassificado do Quadro 10.
18. No campo Output Raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome UOT_REC.
19. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:

Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo UOT_Raster no Data Frame “UOT” e
selecione a opção

Remove.

2.6. Fuzzyficação das variáveis matriciais
Nessa etapa realizaremos a fuzzyficação das variáveis de influência. Para isso, os leitores
deverão realizar os procedimentos a seguir.
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1.

Com o botão direito do mouse clique sobre o Data Frame “FP_FUZZY” e selecione a opção
Active.

2.

Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

3.

Selecione o subdiretório C:\ROIF e selecione os seguintes arquivos: ALT.tif; DEC;
EUC_DIST_CLIP; ORI; PREC.tif; TEMP.tif; e UOT_REC.

4.

Clique no botão Add.

2.6.1. Fuzzyficação do Uso e ocupação da terra
A avaliação da influência do uso e ocupação da terra será realizada a partir da função de
pertinência Fuzzy Gaussian (Quadro 1). O valor de propagação da curva foi de 0,1 e a classe definida
como ponto central será a de “Floresta Plantada” sendo essa considerada a classe de maior risco
(Quadro 10).
5.

Na aba ArcToolBox expanda a extensão

6.

Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda

7.

Dê um duplo clique sobre a ferramenta

8.

Na caixa de diálogo Fuzzy Membership selecione no campo Input raster o arquivo UOT_REC.

9.

No campo Output Raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome UOT_Fuzzy.

Spatial Analyst Tools.
Overlay.

Fuzzy Membership.

10. No campo Membership type (optional) selecione a opção Gaussian.
11. No campo Midpoint digite o valor 5 (referente à classe de maior risco apresentada no Quadro
10).
12. No campo Spread mantenha o valor padrão de 0,1.
13. No campo Hedge (optional) selecione a opção NONE.
14. Clique no botão Ok.
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Veja o resultado:

2.6.2. Fuzzyficação da Altitude
A influência da altitude será determinada a partir da Fuzzy small (Quadro 1) com o ponto
médio 600 metros e o fator de propagação da curva de 5, pois, de acordo com Ribeiro et al. (2008) e
Tagliarini et al. (2020), as áreas com altitude inferior a 600 metros são consideradas áreas de risco
crítico de incêndios florestais (Quadro 5).
15. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

16. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
17. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Overlay.

Fuzzy Membership.

18. Na caixa de diálogo Fuzzy Membership selecione no campo Input raster o arquivo ALT.tif.
19. No campo Output Raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome ALT_Fuzzy.
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20. No campo Membership type (optional) selecione a opção Small.
21. No campo Midpoint digite o valor 600 (referente à classe de maior risco apresentada no
Quadro 5).
22. No campo Spread mantenha o valor padrão de 5.
23. No campo Hedge (optional) selecione a opção NONE.
24. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:

2.6.3. Fuzzyficação da Declividade
Para a análise da influência da declividade, será aplicada a função de pertinência Fuzzy

Linear crescente (Quadro 1), pois quanto maior a declividade, maior o risco de ocorrência de
incêndios florestais (Quadro 6).
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Spatial Analyst Tools.

26. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
27. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Overlay.

Fuzzy Membership.

28. Na caixa de diálogo Fuzzy Membership selecione no campo Input raster o arquivo DEC.
29. No campo Output Raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome DEC_Fuzzy.
30. No campo Membership type (optional) selecione a opção LINEAR.
31. No campo Minimum mantenha o valor sugerido pelo software.
32. No campo Maximum mantenha o valor sugerido pelo software.
33. No campo Hedge (optional) selecione a opção NONE.
34. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:
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2.6.4. Fuzzyficação da Orientação do relevo
A influência da orientação do relevo será estabelecida pela função de pertinência Fuzzy

Generalized Bell (Quadro 1). A face sul assumirá o valor de menor risco e as faces Norte assumirão
os valores de maior risco (Quadro 7). Porém, o software ArcGis®, não possui a função de aplicação
da Fuzzy Generalized Bell, como as demais funções. Desta forma, nos arquivos disponibilizados existe
um arquivo com script necessário para esta função. Para adicioná-lo e aplica-lo, o leitor deve seguir
os passos abaixo.
35. Na aba ArcToolBox clique com o botão direito sobre a opção
36. No Dropdown clique sobre a opção

ArcToolbox.

Add Toolbox...

37. Na caixa de diálogo Add Toolbox Selecione o subdiretório C:\ROIF\Fuzzy_Bell.
38. Selecione o arquivo FuzzySenoMso.tbx.
39. Clique em Open.

Agora, devemos inserir o Script na ferramenta. Para isso, siga os passos abaixo.
40. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

FuzzySenoMso.

41. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, clique com o botão direito sobre a opção
FuzzySeno. No dropdown, clique sobre a opção Import Script.
42. Na caixa de diálogo Import Script selecione no campo Script File: o arquivo fs.py, localizado
no caminho C:\ROIF\Fuzzy_Bell.
43. Clique no botão Ok.
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Agora, a ferramenta Fuzzy Sino está pronta para ser aplicada. Para isso, siga os passos abaixo.
44. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

FuzzySenoMso.

45. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda

FuzzySeno.

46. No campo Nome de saída na caixa de diálogo FuzzySeno, digite ORI.
47. No campo Raster de entrada selecione o arquivo ORI.
48. No campo Caminho de saída selecione o caminho C:\ROIF.
49. Clique no botão Ok.

A Fuzzy Sino foi aplicada sobre o arquivo de Orientação do relevo. No entanto o arquivo
gerado não é adicionado automaticamente. Sendo assim, para adicioná-lo, o leitor deve seguir os
seguintes passos.
50. Clique sobre o botão

Add Data na barra de ferramentas Standard.

51. Selecione o subdiretório C:\ROIF.
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52. Selecione o arquivo ori_seno.
53. Clique no botão Add.

Veja o resultado:

2.6.5. Fuzzyficação da Proximidade das estradas
A avaliação da influência da proximidade de estradas sobre o risco de incêndios será
estabelecida pela Fuzzy Small (Quadro 1) com o valor médio correspondente a 200 metros e o fator
de propagação da curva de 5. Isso porque, quanto mais próximo de uma via, dentro de um raio de
200 metros, maior o risco de incêndios florestais.
54. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

55. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
56. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Overlay.

Fuzzy Membership.
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57. Na caixa de diálogo Fuzzy Membership selecione no campo Input raster o arquivo
Euc_Dist_clip.
58. No campo Output Raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome P_EST_Fuzzy.
59. No campo Membership type (optional) selecione a opção Small.
60. No campo Midpoint digite o valor 200.
61. No campo Spread mantenha o valor padrão de 5.
62. No campo Hedge (optional) selecione a opção NONE.
63. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:

2.6.6. Fuzzyficação da Temperatura
A avaliação da influência da temperatura do ar sobre o risco de incêndios será dada pela
função de pertinência Fuzzy Large (Quadro 1) com o valor médio correspondente a 21,1 °C (Quadro
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8) e o fator de propagação da curva de 5. Isso porque, de acordo com Sant’Anna et al. (2020) o início
do perigo de ocorrências situa-se no valor mínimo supracitado (21,1 °C).
64. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

65. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
66. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Overlay.

Fuzzy Membership.

67. Na caixa de diálogo Fuzzy Membership selecione no campo Input raster o arquivo Temp.tif.
68. No campo Output Raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome TEMP_Fuzzy.
69. No campo Membership type (optional) selecione a opção Large.
70. No campo Midpoint digite o valor 21,1 (referente à classe de maior risco apresentada no
Quadro 8).
71. No campo Spread mantenha o valor padrão de 5.
72. No campo Hedge (optional) selecione a opção NONE.
73. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:
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2.6.7. Fuzzyficação da Precipitação
A influência da precipitação média será calculada pela Fuzzy Linear decrescente (Quadro 1).
De acordo com Eugenio et al. (2016), quanto menor a precipitação média anual, maior o risco de
incêndios florestais.
74. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

75. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
76. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Overlay.

Fuzzy Membership.

77. Na caixa de diálogo Fuzzy Membership selecione no campo Input raster o arquivo Prec.tif.
78. No campo Output Raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome PREC_Fuzzy.
79. No campo Membership type (optional) selecione a opção LINEAR.
80. Substitua o valor do campo Minimum pelo valor do campo Maximum.
81. Substitua o valor do campo Maximum pelo valor do campo Minimum.
82. No campo Hedge (optional) selecione a opção NONE.
83. Clique no botão Ok.
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Veja o resultado:

2.7. Aplicação da sobreposição Fuzzy
Agora que todas as variáveis de influência foram submetidas ao processo de fuzzyficação,
partiremos para as últimas etapas do nosso ROIF. Para tal, os leitores devem se atentar aos próximos
passos.
1.

Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

2.

Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda

3.

Dê um duplo clique sobre a ferramenta

4.

Selecione arquivos Prec_Fuzzy, Temp_Fuzzy, P_est_Fuzzy, Dec_Fuzzy, Ori_Fuzzy, Alt_Fuzzy e

Overlay.

Fuzzy Overlay.

UOT_Fuzzy presentes na Data Frame FP_Fuzzy. Com o botão esquerdo do mouse
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pressionado, arraste os arquivos selecionados para o campo Input rasters na caixa de
diálogo Fuzzy Overlay.
5.

No campo Output Dataset, selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome Gamma.

6.

No campo Overlay Type (optional), selecione a opção GAMMA.

7.

No campo Gamma (optional) mantenha o valor padrão de 0,9.

8.

Clique no botão Ok.

Veja o resultado:

2.7.1. Reclassificação Fuzzy Gamma
Nesta etapa o nosso ROIF já está concluído. No entanto, como o ROIF tem por objetivo
facilitar a visualização das áreas, iremos realizar uma reclassificação espacial dos valores Fuzzy e
posteriormente iremos criar cinco classes de risco: Muito baixo, Baixo, Moderado, Alto e Muito alto.
Para isso, siga os passos.
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9.

Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Spatial Analyst Tools.

10. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
11. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

Reclass.

Reclassify.

12. No campo Input Raster na caixa de diálogo Reclassify, selecione o arquivo Gamma.
13. No campo Reclass Field selecione o campo Value.
14. Clique no botão Classify...
Possivelmente aparecerá a seguinte mensagem de Erro: “Unique values cannot bo obtained
from raster. Using values from dialog.” Clique no botão Ok.
15. No campo Method, na caixa de diálogo Classification, selecione a opção Natural Breaks
(Jenks).
16. No campo Classes digite o valor 5.
17. Clique no botão Ok.
18. Anote os Old Values e seus respectivos New values da caixa de diálogo Reclassify.
19. No campo Output raster selecione o caminho C:\ROIF e digite o nome Gamma_Rec.
20. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:
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21. Com o botão SHIFT pressionado selecione todos os arquivos presentes no Data Frame
“FP_Fuzzy”, exceto o Gamma_Rec. Com o botão direito do mouse, clique sobre os arquivos
selecionados. No dropdown clique sobre a opção

Remove.

2.7.2. Atualizando tabela de atributos
22. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo Gamma_Rec no Data Frame “FP_Fuzzy”
e selecione a opção

Open Attribute Table.

23. Na caixa de diálogo Table, clique no botão Table Options

.

24. No dropdown selecione a opção Add Field...
25. No campo Name, na caixa de diálogo Add Field, digite o nome Intervalo.
26. No campo Type, selecione a opção Text.
27. Clique sobre o botão Ok.
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Veja o resultado:

28. Clique sobre o botão Editor na barra de ferramentas Standard.
29. No dropdown clique em

Start Editing.

30. Para cada valor presente na coluna VALUE, na caixa de diálogos Table, deve-se digitar o
intervalo correspondente na coluna INTERVALO (valores anotados no passo 18).
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31. Clique sobre o botão Editor na barra de ferramentas Standard.
32. No Dropdown clique em

Stop Editing. Aparecerá a seguinte mensagem: “Do you want

save your edits?”. Clique no botão Sim.

2.7.3. Vetorizando o Gamma
A vetorização é um procedimento necessário para realizar cálculos métricos. Desta forma,
siga os passos.
33. Na aba ArcToolBox expanda a extensão

Conversion Tools.

34. Dentre os conjuntos de ferramentas disponíveis, expanda
35. Dê um duplo clique sobre a ferramenta

From raster.

Raster to polygon.

36. No campo Input Raster, presente na caixa de diálogo Raster to polygon selecione o arquivo
gamma_rec.
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37. No campo de Field (optional) selecione a opção Intervalo.
38. No campo Output Polygon Features clique sobre o botão

Open, vá até o diretório C:\ROIF

e digite no campo Nome ROIF_Polygon. Clique no botão Save.
39. Marque a opção Simplify polygons (optional).
40. Clique no botão Ok.

2.7.4. Dissolvendo polígonos
Quando se realiza uma vetorização de um raster, a tabela de atributos do arquivo gerado fica
muito carregada, cheia de arquivos, como mostrado na Figura abaixo.

Desta forma, é necessário realizar uma união de todas as feições com características
semelhantes. Para tal, siga os seguintes passos.
41. Clique sobre o botão Geoprocessing na Barra de Menu.
42. No dropdown selecione a opção

Dissolve.

43. No campo Input Features, na caixa de diálogo Dissolve, digite o nome ROIF_Polygon.
44. No campo Output Feature Class, clique sobre o botão

Open, vá até o diretório C:\ROIF e

digite no campo Nome ROIF. Clique no botão Save
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45. No campo Dissolve_Field(s) (optional), selecione a opção INTERVALO.
46. Clique no botão Ok.

Veja o resultado:

2.7.5. Editando Tabela de Atributos
47. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo ROIF no Data Frame FP_Fuzzy e
selecione a opção

Open Attribute Table.

48. Na caixa de diálogo Table, clique no botão Table Options

.

49. No dropdown selecione a opção Add Field...
50. No campo Name, na caixa de diálogo Add Field, digite o nome Classe.
51. No campo Type, selecione a opção Text.
52. Clique sobre o botão Ok.
*Repita os passos 48 e 49*
53. No campo Name, na caixa de diálogo Add Field, digite o nome Área.
54. No campo Type, selecione a opção Double.
55. Clique sobre o botão Ok.
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*Repita os passos 48 e 49*
56. No campo Name, na caixa de diálogo Add Field, digite o nome Porcent.
57. No campo Type, selecione a opção Double.
58. Clique sobre o botão Ok.

Veja o resultado:

59. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo ROIF no Data Frame “FP_Fuzzy” e
selecione a opção

Open Attribute Table.

60. Clique sobre o botão Editor na barra de ferramentas Standard.
61. No dropdown clique em

Start Editing.

62. Na coluna CLASSE digite os valores referentes a cada intervalo, apresentados no Quadro 11.
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Quadro 11. Classes de ROIF em relação ao Intervalo Fuzzy.
Intervalo

Classe de ROIF

0 - 0,37

Muito baixo

0,38 - 0,49

Baixo

0,50 - 0,58

Moderado

0,59 - 0,68

Alto

0,69 - 0,91

Muito alto

Veja o resultado:

63. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo o cabeçalho da coluna Área na caixa de
diálogo Table.
64. No dropdown, clique sobre a opção Calculate Geometry...
65. Aparecerá a seguinte mensagem: “You are about to do a calculate outside of an edit

session…”. Clique no botão Yes.
66. No campo Property: na caixa de diálogo Calculate Geometry clique na opção Área.
67. No campo Coordinate System clique na opção Use coordinate system of the data source:.
68. No campo Units: clique na opção Hectares [ha].
69. Clique na opção Ok.
70. Aparecerá a seguinte mensagem: “You are about to do a calculate outside of an edit

session…”. Clique no botão Yes.
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Veja o resultado:

71. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo o cabeçalho da coluna Área na caixa de
diálogo Table.
72. No dropdown, clique sobre a opção

Statistics...

73. Na caixa de diálogo Statistics of ROIF, copie o valor do campo Sum.
74. Feche a caixa de diálogo Statistics of ROIF.

75. Com o botão direito do mouse clique sobre o arquivo o cabeçalho da coluna Porcent na caixa
de diálogo Table.
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Field Calculator...

77. Aparecerá a seguinte mensagem: “You are about to do a calculate outside of an edit

session…”. Clique no botão Yes.
78. No campo Porcent, na caixa de diálogo Field calculator, digite a seguinte equação:
[Área]*100/(Valor copiado no passo 73)  [Área]*100/13153.449574
ATENÇÃO: TROQUE A VÍRGULA DO VALOR COPIADO POR PONTO.
79. Clique na opção Ok.
Clique sobre o botão Editor na barra de ferramentas Standard. No Dropdown clique em

Stop

Editing. Aparecerá a seguinte mensagem: “Do you want save your edits?”. Clique no botão Sim.

Veja o resultado:

2.7.6. Colorindo as classes de risco
80. Com o botão direito do mouse sobre o arquivo ROIF. No dropdown, selecione a opção
Properties...
81. Na caixa de diálogo Layer Properties selecione o a aba Symbology.
82. Na aba Symbology, expanda a opção Categories.
83. Na opção Categories, selecione Unique Values.
84. No campo Value Field, selecione o campo Classe.
85. Clique no botão Add All Values.
86. Após adicionar todos os valores, com o botão esquerdo do mouse, dê um clique simples
sobre o botão Symbology e selecione a opção Properties For All Symbols...
87. Na caixa de diálogo Symbol Selector clique sobre a caixa de cor referente ao Outline Color.
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88. No dropdown selecione a opção No color.
89. Clique no botão Ok.

90. Na caixa de diálogo Layer Properties altere as cores das classes para as cores apresentadas
no Quadro 12.
Quadro 12. Paleta de cores de representação às classes de ROIF.
Intervalos de ROIF

Classe de risco

Cor

0 - 0,37

Muito baixo

Ciano

0,38 - 0,49

Baixo

Verde claro

0,50 - 0,58

Moderado

Amarelo

0,59 - 0,68

Alto

Laranja

0,69 - 0,91

Muito alto

Vermelho

91. Clique no botão Ok.
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Veja o resultado:

AVISO
Para elaborar o Layout final, como apresentado na Figura 1, os autores indicam a leitura do livro
"ARCGIS 10.2.2 PASSO A PASSO: ELABORANDO MEU PRIMEIRO MAPEAMENTO - VOLUME 1" dos
autores Rosa et al. (2014), disponível no link:
http://www.mundogeomatica.com.br/LivroArcGIS102Vol1.htm
Finalmente você conseguiu realizar o seu Zoneamento de Risco de Ocorrência de Incêndios
Florestais para a Floresta Nacional do Rio Preto e sua Zona de Amortecimento. Sinta-se orgulhoso.
Agora, lembre-se:
O TREINAMENTO SEM TALENTO VENCE O TALENTO SEM TREINAMENTO.
Atenciosamente, os autores.
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