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COM REDES NEURONAIS ARTIFICIAIS: 

APLICAÇÃO AO PARQUE NATURAL DE MONTESINHO 

 

 

RESUMO 

 

Os incêndios florestais são actualmente uma séria ameaça sob diversas 

perspectivas, entre as quais se pode mencionar a conservação da natureza. 

Conhecer a dinâmica do fogo, sua causas e factores condicionantes é 

importante para tomar decisões que os evitem. O conhecimento destes 

factores pode ser fundamental e a determinação do perigo de incêndio pode 

proporcionar uma ferramenta útil na hierarquização de prioridades. 

A modelação do risco de incêndio pelos métodos tradicionais implica um 

árduo trabalho na classificação de dados e a assumpção de princípios 

altamente subjectivos. 

A complexidade subjacente a este fenómeno de índole social e 

geográfica, a inadequação das ferramentas clássicas ao serviço da ciência 

geográfica e a inexistência de modelos determinísticos conduzem à procura de 

novas respostas na sua determinação. 

O cérebro biológico e processos subjacentes ao seu funcionamento 

inspiraram o desenvolvimento de redes neuronais artificiais onde se inclui o 

SOM que, não necessitando de assumpções, utilizando apenas padrões 

eventualmente implícitos nos dados e nas variáveis do domínio do problema, 

organizam-se espacialmente podendo proporcionar informações interessantes 

e úteis na descoberta de conhecimento. 

Neste trabalho determinam-se variáveis supostamente condicionadoras 

da ocorrência e dinâmica do fogo, utilizam-se na determinação do perigo de 

incêndio utilizando o SOM e atribui-se expressão cartográfica aos resultados 

obtidos para a área de análise: o Parque Natural de Montesinho. 
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ABSTRACT 

 

Wildland fires are beyond doubt a severe threat to several things, among 

this we may mention nature conservation. 

Being acquainted with fire dynamics, causes and conditions, is important 

to provide support for its prevention. The knowledge of these factors may 

have a fundamental role, and fire risk assessment can be a useful tool for 

attributing priorities. 

Wildland fire risk assessment by traditional means implies hard work in 

data classification and assumes subjective principles. 

The complexity of this social and geographic event, the limited 

usefulness classic geographic science tools and the inexistence of 

deterministic models in wildland fire risk estimation, leads to a need for new 

methods to solve this problem. 

Biological brains have inspired the development of artificial neural 

networks, of which SOM is an example. The latter requires no assumptions 

and clusters the data presented, possibly revealing interesting patterns that 

may lead to knowledge discovery. 

In this work important variables in fire dynamics are selected and used 

in wildland fire danger assessment using SOM. The results are then used in 

Montesinho Natural Park wildland fire risk mapping. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Os incêndios Florestais 

A floresta e a relação que o Homem tem tido com ela ao longo da 

história não tem sido de facto uma relação de harmoniosa convivência. Até há 

muito pouco tempo os espaços florestais eram considerados como um 

obstáculo ao desenvolvimento e as pessoas só tinham em mente qual o uso 

alternativo a atribuir-lhe: se as florestas fossem destruídas haveria mais 

espaço para a agricultura e pastorícia. 

Esta “domesticação” da floresta não era apenas uma forma de afirmação 

do Homem perante a Natura: na Europa a destruição da floresta era também 

tida como um sinal de afirmação dos mais desfavorecidos contra as forças 

opressoras. Frequentemente as revoltas e os períodos de turbulência social 

eram acompanhadas de destruições massivas da floresta (veja-se o que 

aconteceu no nosso país a seguir à revolução de Abril). 

Esta conotação negativa da floresta, ainda infelizmente presente no 

espírito de muitas pessoas, está no entanto à luz da ciência (e da 

clarividência!) muito ultrapassada e hoje sabemos que, além de habitat – 

suporte de vida de inúmeras comunidades bióticas e da manutenção de 

biodiversidade, a floresta tem inúmeras funções de grande importância a uma 

escala global, nomeadamente ao nível dos ciclos da água, oxigénio e carbono, 

na criação e estabilização edáfica, bem como de todas as funções que lhe são 

atribuídas classicamente tais como fonte de recursos e espaço de recreação e 

lazer. 

Ainda assim a floresta não pára de ser delapidada e o Homem utiliza 

frequentemente a “ferramenta” mais poderosa e de fácil utilização que tem à 

sua disposição: o fogo. 

O fogo, se bem que presente de forma natural e cíclica na evolução de 

alguns ecossistemas “vê” desta forma e através da “mão” Humana 

aumentada de forma drástica a sua incidência, conseguindo ultrapassar 

largamente, na maior parte das vezes, a capacidade de recuperação natural 

que os ecossistemas apresentam, aumentando irreversivelmente os efeitos 

perniciosos sobre o meio-ambiente. 
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As profundas alterações socio-económicas que se têm verificado na 

nossa sociedade nas últimas décadas, onde o êxodo rural é a tónica 

dominante, têm favorecido a diminuição da compartimentação e do uso de 

um espaço rural, o qual tendo sido durante séculos antrópica e 

profundamente alterado e mantido, propiciou após o seu abandono a 

instalação de comunidades etápicas pioneiras altamente inflamáveis e 

combustíveis e desta forma a acumulação de biomassa combustível. Este 

facto aliado à inexistência de uma política de ordenamento do território (que 

soubesse adequar usos racionais do espaço rural à nova realidade), à 

utilização de modelos silvícolas obsoletos e pensados unicamente para a 

maximização da produção, recorrendo à arborização do território com 

espécies exóticas resinosas ou de rápido crescimento em detrimento de 

espécies autóctones mais bem adaptadas às condições locais, menos 

inflamáveis e mais resistentes ao fogo, e ainda à débil investigação criminal e 

à impunidade jurídica a que estamos habituados neste país, leva ao cenário 

estival consuetudinário da nação em chamas. 

Paralelamente, na transição da década de 70 para 80 do século XX, 

transferiram-se as atribuições do combate de incêndios rurais dos Serviços 

Florestais para os bombeiros, perdendo-se assim o “saber” das técnicas de 

supressão do fogo sem a utilização de água, passando-se para um combate 

apenas baseado neste elemento e dele completamente dependente, quando é 

por demais evidente e incontestável que os incêndios florestais não são 

combatidos apenas com água! 

Este elemento é útil como auxiliar “acalmando” as chamas para 

posteriormente serem utilizadas as técnicas de supressão e contenção 

adequadas no âmbito da engenharia florestal. Quando estas últimas não são 

aplicadas, os reacendimentos, frequentemente mais intensos ainda que o fogo 

original, são uma constante, conduzindo invariavelmente a uma continuidade 

espacial e a uma persistência temporal do incêndio e consequentemente ao 

aumento das áreas ardidas. 

Outro aspecto coibitivo decorrente do combate baseado na utilização de 

água é a subsequente dependência de mangueiras e de viaturas cisterna 

ditando assim uma pequena distância útil de combate que, circunscrita na 
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maioria das situações em torno de estradas e caminhos, conduz a uma 

enorme dependência de uma densa rede viária, a qual, de dispendiosa 

execução e manutenção, não é consentânea com o erário público. 

Um grande problema que limitou enormemente o sucesso da protecção 

contra incêndios florestais e seus programas de controlo foi a sua abordagem 

centrada principalmente na supressão, concentrando-se no combate e no 

desenvolvimento de infra-estruturas de detecção e acesso ao incêndio (Leone 

et al., 2003). 

Ao longo da história da humanidade o conhecimento científico e 

tecnológico sustentou o desenvolvimento das sociedades dando na maioria 

das situações uma contribuição significativa para a resolução dos problemas, 

no entanto, na área dos incêndios florestais e em particular em Portugal, as 

diversas contribuições geradas pelos sistemas nacionais e internacionais de 

ciência e tecnologia, salvo algumas soluções, não têm sido incorporadas na 

área operacional! (Oliveira & Reis, 2003). 

Perante estas evidências poder-se-ia pensar mais uma vez que a 

questão central na problemática dos incêndios em Portugal foi a escassez de 

investimento financeiro, no entanto todos os dados indicam o contrário: o 

esforço financeiro foi feito, apenas mal canalizado: têm-se gasto avultadas 

quantias nas últimas duas décadas na compra de desadequados meios de 

combate em detrimento do investimento num correcto planeamento e 

ordenamento rural. É a cedência uma vez mais da praxis política ao 

populismo imediato em prejuízo de um futuro estruturado. 

Em síntese poder-se-ia afirmar que se torna cada vez mais urgente 

redireccionar o investimento para acções de prevenção de ocorrência de 

incêndios, para que tenhamos a médio e longo prazo o problema dos 

incêndios florestais reduzido a uma expressão ínfima daquela que tem na 

actualidade, passando-se de uma política de combate para uma política de 

desejável inexistência de incêndios florestais. 

Neste cenário hodierno os incêndios são sem qualquer sombra de dúvida 

uma das mais sérias ameaças à conservação da natureza. 

O estudo deste fenómeno e a análise de parâmetros que condicionam a 

sua ocorrência e recorrência, distribuição espacial e temporal podem 
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contribuir para o seu conhecimento e, desta forma, permitir a sua prevenção 

e diminuição das suas funestas consequências. 

A modelação do Perigo de Incêndio florestal, a qual ao reunir e conjugar 

os parâmetros tidos como relevantes, permite identificar quais as áreas mais 

problemáticas nesta óptica servindo assim de suporte na deliberação de 

acções que possibilitem a redução daquele perigo numa perspectiva de 

prevenção. Por outro lado permite ainda a hierarquização da perigosidade dos 

incêndios com base na sua localização, sendo assim um instrumento potencial 

de apoio na tomada de decisões e estratégias de combate e mitigação. 

1.2 A Inteligência Artificial 

Os dados podem ser entendidos como o vector da informação e do 

conhecimento. De facto os dados só se transformam em conhecimento após 

uma correcta decifração. Os humanos são particularmente eficientes a 

processar dados e a descobrir neles conhecimento, mas ainda assim a nossa 

capacidade de processamento é bastante limitada, principalmente na 

sociedade actual onde a génese de dados é colossal. 

A computação e mais precisamente os sistemas de informação têm 

permitido aumentar as capacidade humanas no armazenamento, gestão e 

tratamento destes dados. 

Esta “explosão” de dados tem aberto no entanto caminho a novas 

ferramentas, as quais se tornaram entretanto conhecidas como Data Mining. 

Muitas definições de Data Mining surgiram entretanto, existindo até autores 

que acham esta designação capciosa preferindo chamar-lhe Knowledge Mining 

(Han & Kamber, 2001). Polémicas sobre a designação e definição à parte a 

tónica aqui está no facto desta tecnologia ser capaz de lidar com enormes 

quantidades de dados e mesmo assim conseguir extrair conhecimento. 

Como refere (Bação, 2002) Data Mining é a extracção de informação 

escondida e de carácter eminentemente predictivo de grandes bases de 

dados, constituindo uma nova e poderosa tecnologia, com enorme potencial 

de crescimento, que procura traduzir dados em informação e informação em 

conhecimento, proporcionando a oportunidade de agir com propriedade e 

racionalmente. 
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Este último aspecto (racionalmente) é particularmente importante: a par 

da capacidade automática da tecnologia (a qual é indispensável sem dúvida) 

temos de posicionar a necessidade impreterível de interpretação dos 

resultados. A este propósito (Berry & Linoff, 2000) referem que muita atenção 

tem sido posta nas técnicas automáticas e pouca na sua exploração e análise, 

o que tem levado muitas pessoas a acreditar que Data Mining é um produto 

que possa ser comprado em vez de uma disciplina que tem de ser aprendida. 

A descoberta de conhecimento em bases de dados (KDD)1 evoluiu e 

continua a evoluir a partir da intersecção de variados campos de investigação 

tais como aprendizagem artificial, reconhecimento de padrões, bases de 

dados, estatística, visualização de dados, computação de alta performance, 

etc., sendo o objectivo comum a extracção de conhecimento de alto nível 

partindo de dados de baixo nível no contexto de grandes conjuntos de dados 

(Fayyad et al., 1996). 

Uma das ferramentas mais emblemáticas utilizadas em inteligência 

artificial são as Redes Neuronais Artificiais, as quais pretendem simular 

artificialmente alguns mecanismos básicos associados ao cérebro humano e 

seu funcionamento nomeadamente no que diz respeito ao processo de 

aprendizagem. 

As Redes Neuronais Artificiais são modelos preditivos não-lineares que 

aprendem através do treino e se assemelham em termos de estrutura às 

redes neuronais biológicas (Bação, 2002). 

As Redes Neuronais Artificiais são cada vez mais uma tecnologia prática, 

largamente utilizada e extremamente útil, levando a computação para 

domínios anteriormente considerados demasiado complexos ou impraticáveis 

para a modelação matemática e análise estatística (Openshaw & Openshaw, 

1997), nomeadamente pela sua maior tolerância à presença de ruído e danos 

nos dados (Pham & Karaboga, 2000). 

O algoritmo de aprendizagem utilizado permite classificar as Redes 

Neuronais Artificiais em dois tipos principais: Supervisionadas e Não-

supervisionadas. A diferença reside no facto de, no caso do treino 

supervisionado, se conhecer previamente o verdadeiro output, servindo este 

                                          

1 Do inglês Knowledge Discovery in Databases 
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para treinar o algoritmo. Caso a rede consiga afectar autonomamente os 

registos aos diversos clusters, qualquer que seja o processo, diz-se que 

possui auto-organização2 e aprendizagem não-supervisionada (Gurney, 

1997), e durante o treino apenas os padrões de input são apresentados à 

rede a qual automaticamente adapta os pesos das suas conexões para os 

agrupar com base na similaridade das suas características (Pham & Karaboga, 

2000). 

No caso da auto-organização assume-se apenas um conhecimento 

externo mínimo do sistema que se está modelando e a sua utilização, em 

detrimento de modelações analíticas complexas, prometendo-se a habilidade 

de modelar sistemas sem a preocupação de conhecimento da, provavelmente, 

complexa estrutura interna (Cloete & Zurada, 2000). 

1.3 A Ciência e Sistemas de Informação Geográfica 

A definição de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é talvez mais 

difícil do que à partida possa parecer. Apesar de ser um conceito 

relativamente recente, os SIG surgiram há cerca de 30 anos no Canadá com 

objectivos de ordenamento, mas rapidamente se expandiram a outros países 

interessados na selecção, organização e interpretação de informação 

geográfica, no entanto foi nos últimos 15 anos que sofreram um mais intenso 

desenvolvimento, divulgação e alargamento da sua aplicação (Maguire, 

1991). 

Existem tantas tentativas de definição de SIG que é difícil seleccionar 

uma como definitiva, variando de autor para autor e com o campo específico 

de aplicação, o que demonstra à partida a facilidade com que os SIG se 

adaptam a inúmeras aplicações: 

Um poderoso conjunto de ferramentas para reunir, armazenar, 

recuperar, transferir e exibir dados espaciais sobre o mundo real (Burrough, 

1988). 

Um sistema hardware, software e procedimentos, elaborados para 

facilitar a obtenção, gestão, manipulação, análise, modelação, representação 

                                          

2 No original self-organization 
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e output de dados espacialmente referenciados, para resolução de problemas 

complexos de planificação e gestão (NCGIA, 2000). 

Como pode ser constatado através destas citação o conceito de SIG é 

vasto e diversificado reflectindo a sua grande utilidade em inúmeras 

aplicações e na resolução de problemas com que se deparam pessoas e 

organizações. 

Em vez de nos alongarmos com mais definições arriscamos a definir SIG 

como sendo um conjunto de hardware e software possuindo capacidade de 

entrada, manipulação, processamento e apresentação de dados 

geo-referenciados e que utilizado no seio de uma organização e no âmbito de 

uma aplicação específica, com a delineação de um método adequado 

suportado pelo conhecimento, pode permitir, através da capacidade que lhe é 

conferida pelo contexto espacial, a identificação, investigação e solução de 

questões ou problemas. 

Esta definição enfatiza o conhecimento que serve de suporte aos SIG. 

De facto, ultimamente, a tónica tem sido colocada na ciência que está por 

detrás desta tecnologia através das suas vertentes multidisciplinares. Como 

consequência partilhamos da opinião que a designação correcta será Ciência e 

Sistemas de Informação Geográfica. 

Nunca nos podemos esquecer no entanto que a ciência da informação 

geográfica é apenas tão boa como a base de dados geográfica em que se 

baseia, que por sua vez é apenas tão boa como o modelo de dados 

geográficos do qual deriva (Longley et al., 2001). 

1.4. Objectivos 

1.4.1 Objectivos Gerais 

- Determinação de factores relevantes na ocorrência e dinâmica do fogo; 

- Determinação da influência de cada um dos factores no 

comportamento do fogo; 

- Classificação, com Redes Neuronais Artificiais, da extensão geográfica 

objecto de análise; 
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- Modelação do Risco de Incêndio Espacial do Parque Natural de 

Montesinho (PNM). 

1.4.2 Objectivos Específicos 

- Determinação de parâmetros com influência relevante na ocorrência e 

no comportamento de incêndios florestais e análise dos seus principais 

efeitos; 

- Cartografia dos parâmetros seleccionados para objecto de análise; 

- Análise da importância de cada um dos parâmetros e determinação do 

seu contributo nas áreas ardidas com base no registo histórico da última 

década, utilizando Redes Neuronais Artificiais; 

- Comparação de resultados obtidos com Redes Neuronais com Treino 

Não-supervisionado e sua selecção; 

- Classificação das unidades espaciais (células) com base nos seus 

atributos (variáveis) através do algoritmo seleccionado; 

- Modelação do risco de incêndio em ambiente SIG. 

1.5 Premissas / hipóteses 

1. Existência de causalidade / efeito entre factores relevantes e 

cartografáveis condicionadores de incêndios e seu padrão de ocorrência e 

distribuição. 

2. Assumpção de que os dados disponíveis possuem em si o padrão 

“explicativo” (embora de certa forma oculto) da ocorrência e distribuição dos 

incêndios e que este padrão poderá ser utilizado em termos preditivos. 

3. Inexistência de modelos determinísticos na modelação do risco de 

incêndio. 

4. Inaplicabilidade das ferramentas da análise estatística clássica a estes 

dados geográficos e à sua inter-dependência espacial. 

5. Inexistência de ferramentas vulgarmente utilizadas nos Sistemas de 

Informação Geográfica no manuseamento da complexidade existente entre 

aquela relação de causalidade / efeito. 

6. Assumpção de existência de capacidade das ferramentas de 
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Inteligência Artificial na descoberta de conhecimento e do padrão de 

ocorrência e distribuição dos incêndios na área geográfica em análise. 

7. Aplicabilidade pragmática do conhecimento “extraído” na modelação 

do risco de incêndio numa óptica de prevenção e diminuição dos efeitos 

perniciosos do fogo sobre o meio-ambiente. 

1.6 Modelação do Risco de Incêndio Com Recurso a Redes 

Neuronais 

1.6.1 Fundamentação e Motivação 

Tivemos oportunidade de referir no capítulo 1.1 que os incêndios são 

actualmente sem qualquer sombra de dúvida uma das mais sérias ameaças à 

conservação da natureza. 

Tivemos também a oportunidade de afirmar que o estudo deste 

fenómeno e a análise de parâmetros que condicionam a sua ocorrência e 

recorrência, distribuição espacial e temporal podem contribuir para o seu 

conhecimento e, desta forma, permitir a sua prevenção e diminuição das suas 

nefastas consequências. 

Neste contexto a modelação do Perigo de Incêndio florestal, a qual ao 

reunir e conjugar os parâmetros tidos como relevantes, permite identificar 

quais as áreas mais problemáticas nesta óptica, servindo assim de suporte na 

deliberação de acções que possibilitem a redução daquele perigo numa 

perspectiva de prevenção. Por outro lado permite ainda a hierarquização da 

perigosidade dos incêndios com base na sua localização, sendo assim um 

instrumento potencial de apoio na tomada de decisões e estratégias de 

combate e mitigação. 

Atingida esta fase é o momento para determinar qual o método de 

modelação passível de ser utilizado e a forma mais adequada de o obter 

tendo em consideração os aspectos contextuais e os pressupostos relativos ao 

objecto de modelação. 

Em muitas modelações existe conhecimento teórico capaz de 

proporcionar um modelo determinístico – sabemos por exemplo que o 
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tempo (t) que demora a queda de qualquer objecto no planeta Terra obedece 

à Lei da Gravidade, bastando para o efeito conhecer apenas a altura (h) de 

onde esse objecto cai, já que a gravidade (g) no planeta Terra é bem 

conhecida (g=9.8 ms-1): 

g
ht *2

=  

Noutras situações existe um sólido conhecimento do fenómeno em 

modelação, uma ideia de como as variáveis dependentes e independentes se 

relacionam e influenciam o processo, mas a falta de um conhecimento exacto 

impede a utilização daqueles modelos e a determinação de uma variável pode 

apenas ser calculada com base em variáveis das quais dependa linearmente 

sendo necessário estimar a contribuição de cada uma, ou seja calcular os 

parâmetros que as regem – a queda de um objecto noutro qualquer planeta 

onde não se conheça o valor da gravidade poderá ser estimado com base em 

experimentação lançando esse objecto de várias alturas, determinando o 

tempo que demora a cair em cada uma delas e seleccionando um valor para g 

que reflicta o melhor possível essa relação. Existirão contudo discrepâncias 

maiores ou menores dos valores estimados em relação aos valores reais as 

quais se ficam a dever a deficiências do modelo e/ou erros de medição 

(Bação, 2002). 

Existem ainda outras situações em que não se conhece a forma como as 

variáveis se relacionam e influenciam o processo, não se podendo por esse 

motivo efectuar assumpções. Poderá também existir um relacionamento não-

linear entre as variáveis. Além destes factos os métodos estatísticos clássicos 

não têm em conta a componente espacial tão peculiar dos dados geográficos. 

Neste contexto resta a utilização de modelos data driven baseados 

essencialmente no uso de dados e na premissa que relações que ocorrem de 

forma consistente num conjunto de dados poder-se-ão repetir em 

observações futuras, não exigindo assim um conhecimento aprofundado do 

fenómeno a modelar, sendo ainda assim indispensável um conhecimento 

mínimo, nomeadamente quais os inputs mais importantes, por forma a 

reduzir o espaço de busca (Bação, 2002). 

Daquilo que pudemos constatar em capítulos anteriores o risco de 
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incêndio é influenciado por algumas variáveis bem conhecidas, não se 

conhecendo no entanto com rigor a sua influência exacta no risco nem a sua 

contribuição. 

Vários formalismos computacionais, tradicionais ou não, foram 

desenvolvidos para a resolução de problemas reais, nomeadamente o cálculo 

probabilístico, teorias fuzzy, algoritmos genéticos e redes neuronais, todos 

eles reivindicando associações com o pensamento. Por este motivo é lógico 

interrogarmo-nos neste momento qual deles seleccionar. Porque optar pelas 

Artificial Neural Networks (ANN) para a análise a que se propõe este trabalho 

em detrimento de qualquer outra. (Kohonen, 2001) sugere que as ANN 

devam ser consideradas nas seguintes situações: 

- Presença de muito ruído e de dados mal definidos: os dados 

provenientes de variáveis naturais, como é o caso dos factores condicionantes 

da ocorrência e comportamento dos incêndios, nem sempre são ajustáveis 

com parâmetros estatísticos de baixa ordem (1º e 2ª ordem), as suas 

distribuições nem sempre são Gaussianas e a sua estatística nem sempre é 

estacionária. Sob estas condições as ANN, sendo métodos de computação 

adaptativos, são mais efectivos e económicos que os métodos tradicionais; 

- Sinais dinâmicos: As ANN mais avançadas têm em consideração este 

tipo de sinais, enquanto que noutros métodos utilizados em inteligência 

artificial e teorias fuzzy, as condições dinâmicas são principalmente 

negociáveis ao nível da simbologia e atributos abstractos; 

- Efeitos colectivos: das abordagens analíticas referidas apenas as ANN 

têm em consideração a redundância de representações no espaço e tempo 

dos sinais e variáveis de controlo, de facto, as ANN normalmente ignoram os 

sinais e os padrões das variáveis em termos individuais e concentram-se nas 

propriedades colectivas e suas variáveis tais como correlações, médias e 

componentes principais, sendo assim mais bem ajustadas para estimativas 

não lineares e tarefas de controle onde os métodos probabilísticos clássicos 

redundam em fracasso; 

- Computação paralela massiva: quando os sinais e as variáveis são 

dinâmicos e mudam de forma assíncrona a sua análise é melhor executada 

por este tipo de computação a qual é implementada de forma mais natural 



Introdução 

 12 

por arquitecturas de ANN; 

- Adaptação: na presença de variáveis dinâmicas as propriedades de 

transformação da rede deverão ser assim adaptativas dependendo dos sinais 

transmitidos para o seu óptimo escalonamento e estabilização, aumentando a 

sua performance com o uso. Outro desejável efeito adaptativo é a óptima 

alocação dos recursos computacionais e a função de memória associativa que 

corrige o ruído e complementa os padrões dos dados de entrada incompletos 

em direcção à sua forma ideal e evocando apenas os itens relevantes. Todas 

estas propriedades apenas são inerentes às ANN; 

- Funções de processamento de informação inteligentes: Apenas as ANN 

são capazes de criar novas funções de processamento de informação, tais 

como detectores de características específicas ou representações internas 

ordenadas para sinais estruturados, como resposta a padrões de sinais que 

ocorrem frequentemente, sendo também as únicas capazes de criar maiores 

abstracções a partir dos dados brutos de forma completamente automática. A 

inteligência nas ANN emerge assim das abstracções e não de regras 

heurísticas ou de programação lógica manual. 

As redes neuronais utilizam os valores observados das variáveis 

independentes para aprender a forma como estes se relacionam com a 

variável dependente e fazem-no sem se encontrarem restringidas a 

assumpções lineares, bloqueadas por conhecimentos teóricos errados, 

enviesados ou parciais, sem assumpções relacionadas com propriedades 

estatísticas dos dados ou mesmo relacionadas com as unidades de medida 

utilizadas, procurando apenas um mapeamento matemático dos inputs no 

output (Openshaw & Openshaw, 1997). 

Outra das vantagens das redes neuronais, derivada do facto de ser um 

sistema não-linear, é a sua capacidade de lidar com a presença de ruído nos 

dados (Gurney, 1997). Parece-nos crucial este aspecto na determinação do 

risco de incêndio uma vez que existe a grande probabilidade de incluirmos na 

análise variáveis relevantes sob o ponto de vista da sua contribuição na 

propagação do fogo, em termos gerais, mas que contudo poderão não ser 

determinantes numa ocorrência em particular. 

Optámos assim por efectuar duas modelações distintas. Em primeiro 
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lugar utilizou-se um modelo linear de previsão com coeficientes empíricos. Em 

segundo lugar utilizaram-se as redes neuronais. 

1.6.2 Pressupostos da Modelação 

Uma vez que a modelação e o treino do modelo é um problema de 

optimização estatística, existem certos factores que deverão ser considerados 

(Reed & Marks II, 1999): 

- Selecção e representação das variáveis, ou seja qual a informação que 

deverá ser apresentada à rede e de que forma; 

- Selecção e preparação dos dados de treino; 

- Selecção do modelo, ou seja, qual a estrutura que a rede deverá 

possuir; 

- Escolha da função de erro, de maneira a conhecer-se e avaliar-se a 

performance da rede; 

- Escolha do método de optimização, sendo a rede função dos seus 

parâmetros (pesos) o seu ajustamento deverá ser efectuado com o objectivo 

de minimização do erro; 

- Conhecimento prévio do sistema a modelar, e sua integração mediante 

regras úteis na modelação; 

- Generalização, a rede deverá aprender a relação existente entre o 

conjunto de dados de treino e o seu real valor e deverá ter capacidade de ser 

aplicada a novos conjuntos de dados. 

Procurar-se-á seguir estes pressupostos no decurso da modelação 

efectuada neste trabalho. 

No decurso deste trabalho, pelos motivos já focados no que diz respeito 

à quantidade e qualidade dos dados a analisar bem como às características 

intrínsecas das ANN, procuraremos utilizá-las na análise das variáveis 

seleccionadas pelo que todo o próximo capítulo lhes será dedicado. 
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2. CARACTERÍSTICAS DO PROBLEMA 

A modelação do Risco de Incêndio Florestal envolve a determinação de 

factores com relevância na ocorrência e comportamento do fogo. Depois de 

identificados esses parâmetros, os quais terão de ser mensuráveis e 

cartografáveis, surge normalmente a dificuldade da sua parametrização, ou 

seja a determinação da sua importância relativa e portanto da sua influência, 

para o fenómeno em análise ou modelação. 

Dado o carácter multivariado dos dados geo-referenciados em análise e 

a inexistência de um modelo determinístico e portanto de uma base teórica 

que os permita conjugar, ponderar e inter-relacionar, a ênfase terá de ser 

colocada na utilização dos dados disponíveis, entrando-se assim no âmbito 

dos modelos não paramétricos e de abordagens indutivas, em que se 

pressupõe que “relações que ocorrem de forma consistente no conjunto de 

dados repetir-se-ão em observações futuras” (Bação, 2002), procurando-se 

assim aportar conhecimento teórico partindo de um problema eminentemente 

prático. 

A este propósito refere ainda este autor que “as abordagens indutivas 

orientadas para os dados (data driven) aplicadas à modelação e análise 

espacial, poderão ser a forma de facilitar a criação de novo conhecimento e 

ajudar o processo da descoberta científica”. 

As tradicionais ferramentas usadas na Ciência da Informação Geográfica 

tais como sobreposições e buffers revelam-se insuficientes no manuseamento 

de tal complexidade de dados e inter-relações. Os métodos estatísticos 

clássicos ao assumirem independência dos dados em relação à sua localização 

também não são indicados. Em alternativa, uma das hipóteses possíveis será 

a de, utilizando ferramentas de análise espacial mais sofisticadas como as que 

são usadas no âmbito do Data Mining, conjugar os vários parâmetros com 

base nas áreas ardidas ao longo da última década, esperando-se assim que o 

modelo, com base no passado, seja capaz de “aprender”, prever e classificar 

tendências e comportamentos potenciais. 

Em termos concretos a abordagem consistirá em identificar todos os 

parâmetros considerados relevantes (reduzindo-se assim o espaço de busca) 

os quais posteriormente cartografados em ambiente SIG resultarão, cada um 
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deles, numa grelha matricial para uma dada extensão geográfica (no presente 

caso a correspondente ao Parque Natural de Montesinho, com uma área 

aproximada de 75 000 hectares). Por outro lado será constituída 

adicionalmente uma grelha contendo os locais de ignição dos incêndios da 

última década e respectivas áreas ardidas. 

Os parâmetros a considerar incluem factores bióticos e abióticos. Do 

primeiro tipo serão considerados os estratos de vegetação presente. Este será 

provavelmente o factor mais importante a ditar a ocorrência e dinâmica do 

fogo. Do segundo tipo serão considerados alguns factores geográficos tais 

como a insolação, o declive e a altitude, uma vez que influenciam de uma 

forma directa ou indirecta o potencial comportamento do fogo, como iremos 

ver. Ainda do tipo abiótico serão também consideradas as áreas ardidas e os 

respectivos pontos de início dos incêndios. 

O tipo de vegetação e o risco derivado dos combustíveis vegetais, 

resultado da sua inflamabilidade e combustibilidade, torna-se o factor muito 

importante no início e desenvolvimento de qualquer incêndio. 

A insolação condiciona de uma forma directa, o teor de humidade dos 

combustíveis e a sua temperatura, bem como o maior ou menor 

desenvolvimento vegetativo. 

O declive é em termos de comportamento do fogo um factor muito 

importante. O declive influencia decisivamente a velocidade e direcção dos 

ventos, a velocidade e propagação do fogo, determina a velocidade de 

dessecação dos combustíveis em contacto com o ar quente das chamas 

subjacentes. Além disso o declive condiciona o ataque ao incêndio, limitando 

a acessibilidade dos meios de combate à frente do fogo. 

A altitude, através da variabilidade que induz em certos parâmetros de 

carácter abiótico, nomeadamente temperatura e humidade relativa, redunda 

num condicionamento indirecto de factores bióticos, os quais no seu conjunto 

influenciam de forma decisiva a maior ou menor predisposição na ocorrência e 

comportamento de um hipotético incêndio. Além deste aspecto a altitude foi 

também considerada dada a sua correlação com a existência de incêndios na 

área geográfica em análise, provavelmente pela sua estreita relação com a 

localização de áreas potenciais de pastoreio e a “tendência” que estas têm de 
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ser percorridas por incêndios. 

A inclusão na modelação das áreas ardidas e respectivos pontos de início 

dos incêndios parece-nos ser de primordial importância, pois sendo a causa 

dos incêndios essencialmente antropogénica espera-se que o padrão de 

ocorrência e localização dos incêndios no passado recente apresente de forma 

diluída e indirecta (impossível que é a sua previsão de outra forma) o 

comportamento do principal agente de ignição de incêndios – o Homem. 

Ao considerarem-se estas variáveis geo-referenciadas estamos 

implicitamente a assumir e considerar que a localização, a área, a topologia, o 

arranjo espacial, a distância e a posição são o cerne da análise espacial deste 

objecto de modelação. 

Depois de obtidos todos os temas sob a forma matricial estes poderão 

ser convertidos para a forma tabular, onde cada uma das células matriciais 

será um registo e cada um dos parâmetros um atributo de cada uma dessas 

células. Adicionalmente será também considerado o número de vezes que 

cada uma das células ardeu nos últimos dez anos, o qual servirá de indicador 

da propensão que determinada célula, com um determinado pool de atributos, 

teve para ser percorrida por incêndio. 

É de salientar que este último parâmetro será utilizado como um 

atributo durante a utilização de Redes Neuronais Não-supervisionadas. 

Ao seleccionarem-se estas variáveis assume-se implicitamente a 

construção de uma hipótese sobre a causalidade do tema objecto de 

modelação. Ao retirar-se da análise informação considerada irrelevante 

efectua-se o seu pré-processamento, caminhando-se assim para uma 

modelação do tipo Não-paramétrica Com Pré-processamento. O objectivo é 

pois compreender melhor como cada uma das variáveis contribui para o 

resultado final. 

2.1. Incêndios Florestais 

O fogo é reconhecidamente um factor ecológico natural com o qual 

evoluíram muitos ecossistemas terrestres (Bunting, 1990), (Rego, 1990a), 

apresentando sob esta óptica diversos efeitos benéficos nomeadamente no 

que diz respeito ao equilíbrio de dominância de espécies (Morgan, 1990). O 
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problema parece residir nos ciclos de recorrência deste fenómeno, os quais 

têm sido antropogenicamente encurtados. 

Cientistas estimam que os humanos são responsáveis por cerca de 90% 

da biomassa que arde anualmente. Ainda assim os incêndios florestais são 

considerados desastres naturais por diversas instituições, quando em verdade 

os fenómenos naturais são apenas aqueles que se manifestam 

independentemente da actividade humana (Leone et al., 2003). 

Uma das graves consequências dos incêndios, a par da destruição 

imediata que provocam, é a sua interferência no ciclo hidrológico e na erosão 

edáfica: os solos desprovidos de vegetação e do seu efeito interceptor das 

chuvas levam a que estas atinjam com muito maior impacto o solo, 

desagregando-o, o qual destituído do efeito fixador das raízes das plantas tem 

como consequência o decréscimo da infiltração das águas pluviais e o 

consequente aumento do escorrimento superficial que, dotado de maior 

capacidade de transporte, arrastará o solo já parcialmente desagregando-o. 

(Beeson et al., 2001) construíram um modelo para analisar a resposta 

hidrológica em locais antes e depois de serem percorridos por incêndios e 

observaram aumentos de escorrimentos superficiais (m3s-1) pós-fogo 

superiores a 500%! Atribuiu-se este facto não apenas ao desaparecimento da 

vegetação e consequente diminuição da rugosidade superficial do relevo mas 

também às alterações das propriedades físico-químicas do solo provocadas 

pelo fogo e que têm como consequência um aumento da sua hidrofobia. 

Estes e outros efeitos negativos do fogo têm tornado os incêndios 

florestais num grave problema ambiental em vários ecossistemas um pouco 

por todo o mundo. Importa pois compreender quais os motivos subjacentes a 

esta proliferação e suas consequências numa óptica de minimização e redução 

dos seus efeitos perversos sobre o ecossistema e o ambiente, quando estes 

manifestamente os provoquem. 

Temos de aprender mais acerca da forma como o fogo moldou a 

paisagem no passado para percebermos como o poderá fazer no futuro à luz 

das alterações das condições entretanto verificadas (Allgower et al., 2003). 

Uma das formas de compreender a dinâmica do fogo é através do seu 

estudo: compreender quais os factores que ditam a sua ocorrência, 
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recorrência e comportamento. Neste contexto uma das abordagens possíveis 

é a análise dos factores preponderantes que o influenciam, procedendo à sua 

identificação, descrição e quantificação. Ao conseguir isto estamos com 

certeza a compreender de forma mais completa o fenómeno. 

Muitos destes factores afiguram-se complexos e de difícil previsão e 

quantificação. Referimo-nos por exemplo ao padrão de comportamento do 

principal agente desencadeador da ignição – o homem. Existem contudo 

outros factores cuja influência é decisiva na dinâmica do fogo e que podem de 

forma relativamente simples ser modelados em ambiente SIG. 

Os grandes factores que intervêm na ocorrência e dinâmica do fogo são 

os combustíveis vegetais, a topografia e a meteorologia formando o que 

vários autores têm designado por Triângulo do Fogo (Botelho & Salgueiro, 

1990), (Fimia, 2000) e (Allgower et al., 2003). É destes factores e sua 

relevância neste processo dinâmico que nos passaremos a ocupar 

seguidamente. 

2.1.1. O Homem Como Agente da Ignição de Incêndios Florestais 

A componente humana no risco de incêndio é crítica na maior parte dos 

países mediterrânicos já que os seres humanos são os principais agentes da 

ignição do fogo, quer seja por negligência ou intencionalidade (Chuvieco et 

al., 1999). 

Referem ainda estes autores que a análise espacial do risco humano é 

extremamente complexa de modelar sendo apenas possível aproximar este 

risco de duas formas: 

Métodos dedutivos: o mapeamento do risco é efectuado pela 

sobreposição de diversas variáveis relacionadas com a ignição do incêndio. 

Algumas destas actividades são espacialmente concretas, tais como áreas 

recreativas ou a queima de áreas para pastoreio. Existem no entanto outras 

que não apresentam um padrão espacial definido, tais como a piromania, 

sendo de extrema dificuldade o seu mapeamento. 

Métodos indutivos: a modelação do risco humano neste caso é efectuada 

tentando mapear este risco relacionando o incêndio com áreas específicas de 

usos do solo ou actividade humana, nomeadamente rede viária, áreas 
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urbanas ou determinados tipos de uso específico do solo que se encontre 

relacionado com a ocorrência do fogo. Neste caso é necessário dispor das 

áreas ardidas no passado de modo a ponderar diferentes variáveis 

relacionadas com a actividade humana através de ajustamentos baseados por 

exemplo em regressões. 

Diversos autores têm utilizado a distância à rede viária, e a outras 

localizações consideradas de alto risco, como forma de contabilizar o risco de 

incêndio associado às actividades humanas, já que se supõe serem estas vias 

que o homem utiliza para se deslocar no espaço e assim provocar uma ignição 

deliberada ou efectuar qualquer actividade que a possa causar, mesmo que 

não intencional. 

Na área de análise deste trabalho os dados sobre os incêndios recolhidos 

nos últimos anos parecem contudo indicar que as ignições não se apresentam 

bem correlacionadas com a rede viária ou com a existência de outras infra-

estruturas antropogénicas. 

As actividades pastoris e agrícolas ainda têm um peso bastante 

significativo nesta região e os pontos de início de incêndio recolhidos ao longo 

da última década e considerados neste trabalho sugerem muito maior 

afinidade com estas actividades. Por outro lado é fácil constatar que estas 

actividades se encontram perfeitamente correlacionadas com o tipo de 

vegetação e o uso do solo. 

Neste caso o agente das ignições não utiliza a rede viária nas suas 

deslocações e a ignição é intencionalmente despoletada no tipo de vegetação 

e em uso de solo bem determinado. 

Mesmo que a influência da rede viária como factor de risco humano na 

ignição seja admitida não podemos também esquecer que esta poderá ser 

utilizada como via de deslocação dos meios de combate ou servir mesmo 

como de linha de contenção do incêndio. Verifica-se assim um certo efeito 

antagónico que poderá levar a uma diminuição do perigo de incêndio e como 

tal tornar bastante discutível a pertinência da sua utilização neste âmbito. 

Por todos os motivos apontados optou-se por não se considerar qualquer 

ponderação relacionada com as vias de deslocação do Homem no espaço nem 

relacionadas com infra-estruturas já que se supõe que este risco se encontre 
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diluído e bem representado no tipo de vegetação e no uso que o Homem faz 

do solo, estes sim seleccionados no âmbito da análise aqui considerada. 

2.1.2. A Vegetação e os Combustíveis Florestais 

A vegetação constitui, no caso dos incêndios florestais, o combustível 

que alimentará o processo de combustão. É constituído por todos os materiais 

vegetais que podem arder (Rigolot, 1990). Salienta-se o facto de que para 

este propósito se considerar não só a vegetação viva (árvores, arbustos, 

vegetação herbácea, etc.) mas também a vegetação morta (ramos, folhada, 

matéria orgânica, etc.). 

Os combustíveis vivos, divididos nas categorias herbáceas e lenhosas, 

podem actuar como absorvedores de calor (antes da ignição) ou como fontes 

de calor (após a ignição) dependendo do seu conteúdo fisiológico em água e 

dos níveis de stress hídrico em que se encontrem (Bradshaw et al., 1983), 

enquanto os combustíveis mortos têm a sua humidade apenas dependente 

das condições ambientais (Allgower et al., 2003). 

O termo combustão é definido como sendo uma reacção química em 

cadeia, resultante da combustão entre uma substância e o oxigénio, com 

libertação de calor, luz e chama (Macedo & Sardinha, 1993). 

Para que a combustão se inicie (ignição) é necessário que uma fonte de 

calor eleve a temperatura do combustível ao ponto de este se inflamar. Pode 

então concluir-se que para que haja combustão é necessária a combinação de 

três factores: ignição, oxigénio e combustível. 

De acordo com (Macedo & Sardinha, 1993) o início da queima dos 

combustíveis processa-se através de reacções endotérmicas, definidas como 

de pré-aquecimento ou pré-ignição, durante as quais os materiais lenhosos 

situados além da frente das chamas são aquecidos, desumidificados e 

parcialmente destilados. 

A ignição propriamente dita dá-se quando se inicia uma reacção 

exotérmica – a combustão, com libertação das substâncias voláteis, de onde 

resulta vapor de água e anidrido carbónico como produtos da reacção. Se 

essa combustão não for completa (deficiência em oxigénio), uma parte das 

substâncias voláteis condensar-se-á sem arder, formando gotículas sólidas ou 
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líquidas que ficam em suspensão no ar, constituindo o fumo. 

Vimos já que o fogo está dependente do triângulo constituído pelos 

factores Ignição-Oxigénio-Combustível. Se qualquer um deles faltar o início 

ou continuidade do fogo será interrompido. Se o combustível for consumido, 

removido ou isolado o triângulo é quebrado e o fogo extinguir-se-á (Chuvieco 

et al., 2003b). Poder-se-á então utilizar este facto com o intuito de diminuir 

quer a probabilidade de ocorrência de um incêndio (pré-supressão) quer a 

propagação do fogo (supressão). 

Em relação à ignição e de acordo com (Rego, 1990b) poder-se-á dizer 

que é o factor mais visível do processo. Uma vez que se supõe o homem 

como principal provocador da ignição, a sua redução só poderá ser 

conseguida se eliminadas as causas (por vezes complexas) que o motivam a 

despoletar um fogo, a qual deverá incluir nomeadamente políticas de 

educação e prevenção. O factor humano desempenha um papel chave na 

ocorrência do fogo e na Europa este facto não é surpreendente: ao longo dos 

séculos as práticas de uso do solo com o recurso ao regime do fogo moldaram 

as paisagens (Allgower et al., 2003). 

Em relação ao oxigénio a intervenção no sentido de o reduzir é muito 

limitada pelo que resta o combustível como sendo o factor sobre o qual se 

poderá intervir directamente (Rigolot, 1990) e com mais eficácia (Rego, 

1990b). Dos combustíveis dependem, mais do que qualquer outro factor, o 

início e propagação do fogo, constituindo o ponto essencial de todo o sistema 

de protecção contra incêndios e sobre o qual deve recair a maior atenção uma 

vez que é o único em que se pode actuar directamente e de maneira 

preventiva (Lara, 2000). 

Do que foi exposto releva-se a importância que os combustíveis 

desempenham nos fogos florestais exercendo uma influência decisiva no 

comportamento do fogo. A vegetação torna-se assim a variável mais 

importante no estudo e avaliação de situações de risco de incêndio e será a 

primeira variável a ser considerada no âmbito deste trabalho. 

Segundo (Rigolot, 1990) e (Lara, 2000) é possível agrupar as 

características principais dos combustíveis em quantidade, tamanho e forma, 

compactação, continuidade (horizontal e vertical), densidade da madeira, 
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composição química, humidade, deduzindo-se ainda de todas as anteriores a 

inflamabilidade e a combustibilidade. 

2.1.2.1 A Quantidade de Combustível 

A quantidade ou carga de combustível é a porção de material vegetal 

vivo ou morto disponível para arder. Este parâmetro reveste-se de grande 

importância no comportamento do fogo podendo sofrer oscilações 

dependentes da época, do tipo e estrato de vegetação, como ainda das 

condições climáticas gerais e locais, incluindo-se neste item as induzidas pelas 

características topográficas do local. A quantidade de combustível influencia 

directamente a intensidade e velocidade do fogo. 

2.1.2.2 O Tamanho e Forma 

O Tamanho e Forma dos combustíveis influenciam a ocorrência e 

propagação do fogo na medida em que afectam a relação superfície/volume, 

sendo que quanto maior for esta menor será o tempo que o combustível 

demora a estabelecer o equilíbrio de humidade com o ambiente (no caso dos 

combustíveis mortos) e maior será a velocidade de combustão devido à perda 

rápida de humidade e absorção de calor dos combustíveis em combustão 

vizinhos. 

A relação entre o tamanho dos combustíveis e a sua humidade é tão 

decisiva na predisposição que essa partícula tem para a ignição e combustão 

que tem vindo a ser utilizada na classificação dos combustíveis mortos com 

base no tempo de retardação (ou seja o tempo necessário para que o 

combustível alcance a humidade de equilíbrio). 

Uma classificação dos combustíveis mortos com base no tempo de 

retardação (Tabela 1) foi desenvolvida em 1971 por Fosberg (Muñoz, 2000): 
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Tabela 1: Classificação de combustíveis mortos 

Classe Diâmetro do combustível (mm) 

1 hora < 6 

10 horas 6-25 

100 horas 25-75 

1000 horas > 75 

 

Esta classificação tem sido adoptada desde então em diversas 

modelações e índices de risco de incêndio. 

2.1.2.3 A Compactação 

A Compactação traduz-se na relação percentual entre a quantidade de 

materiais e a quantidade de ar presente no espaço entre eles. Quanto menor 

a taxa de compactação maior a quantidade de oxigénio disponível para a 

combustão e portanto mais rápido se torna este processo com o consequente 

aumento da intensidade do fogo e da sua velocidade de propagação. 

2.1.2.4 A Continuidade 

A Continuidade diz respeito à distribuição dos combustíveis no espaço. É 

o factor principal na propagação de um fogo (Rigolot, 1990) dela estando 

dependente a dimensão da área ardida. Pode considerar-se a continuidade 

horizontal (influencia a dimensão da área ardida) e a continuidade vertical 

(influencia a altura das chamas). 

Em estudos de determinação da velocidade do vento provocada por 

incêndios (Catchpole et al., 1998) encontrou-se uma correlação positiva muito 

significativa entre esta velocidade e a altura (continuidade vertical) dos 

combustíveis. Por sua vez a velocidade do vento gerada afecta a velocidade 

de propagação do fogo. A altura das chamas é um bom indicador da 

intensidade do fogo e portanto um dos factores que dita o grau de dificuldade 

do seu combate. Por este motivo é um parâmetro utilizado em alguns Índices 

de Perigo de Incêndio como o Burning Index (BI) utilizado pelos US Forest 
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Services (Bradshaw et al., 1983). 

2.1.2.5 A Densidade 

A densidade é definida como o peso por unidade de volume da partícula 

de combustível (Chuvieco et al., 2003b). Da densidade está dependente a 

capacidade calorífica desta ou seja a capacidade de absorção de calor sem se 

inflamar. Espécies com menor capacidade calorífica inflamam-se mais 

facilmente. 

2.1.2.6 A Composição Química 

A composição química dos combustíveis determina essencialmente a sua 

inflamabilidade e combustibilidade, afectando assim a intensidade do fogo e a 

sua velocidade de propagação. 

2.1.2.7 A Humidade 

A Humidade de um combustível está directamente relacionada com a 

aptidão desse combustível para a combustão e é mesmo segundo (Rigolot, 

1990), (Van Wagner 1967, Rothermel 1976, Trabaud 1976, Philpot 1977, 

Tunstall 1988, Burgan & Susott 1991, Albini 1993 in (Dimitrakopoulos & 

Mateeva, 1998)) o factor mais importante na avaliação do combustível, uma 

vez que é o que maior influência tem na inflamabilidade e comportamento do 

fogo. 

Quanto maior for o teor de humidade maior será também o tempo de 

retardação e portanto mais baixa a propagação e velocidade do fogo. 

Foi determinada por (Catchpole et al., 1998) uma correlação negativa 

(r= -0.65) entre a humidade da folhada e a velocidade do vento provocada 

pelas chamas, tendo obviamente este aspecto influência na velocidade de 

propagação do fogo. 

A vegetação fragilizada pela seca antes da ocorrência de um fogo tem 

também maior probabilidade de morrer pelo efeito deste (Brown & Smith, 

2000). 

O teor de humidade dos combustíveis varia essencialmente em função 
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das condições atmosféricas, particularmente das precipitações (incluindo as 

precipitações oculta), humidade relativa, temperatura do ar e vento. É no 

entanto também fortemente influenciada pela tipologia e fenologia da 

vegetação presentes e de forma indirecta pela topografia, conforme se tratará 

mais adiante neste trabalho. 

O método mais comum nas ciências florestais para a determinação do 

conteúdo em humidade dos combustíveis, quer sejam vivos ou mortos, é o 

Fuel Moisture Content (FMC), definido como a proporção do peso fresco (Wf) 

versus peso seco (Wd) da amostra (Chuvieco et al., 2002b): 

100×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

d

df

W
WW

FMC  

2.1.2.8 A Inflamabilidade 

A inflamabilidade pode ser definida como a maior ou menor capacidade 

que uma substância possui, quando submetida a uma fonte de calor, de 

entrar em combustão. 

O combustível quando submetido a uma fonte de calor de forma 

contínua entra em pirólise, ou seja, num processo químico de degradação 

pelo qual o combustível é irreversivelmente separado em resíduos carbónicos 

e em vapores, os quais ao atravessarem a sua superfície sob a forma gasosa 

e ao entrarem em contacto com o oxigénio presente no ar produzem chama 

sempre que as condições o permitam (Lara, 2000). 

A inflamabilidade está directamente dependente das principais 

características dos combustíveis florestais referidas anteriormente e por essa 

razão a variação dessas características provoca também alterações na 

inflamabilidade. 

Existe uma tendência generalizada de espécies características de 

ecossistemas onde o fogo é mais esporádico apresentarem uma maior 

inflamabilidade. Esta circunstância dever-se-á provavelmente ao facto de não 

terem necessitado de desenvolver mecanismos de auto-defesa em relação ao 

fogo ao longo do seu processo evolutivo pelo simples facto da sua (quase?) 

inexistência nesse ecossistema. Pode assim ser argumentado que a 
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inflamabilidade é mais correctamente uma propriedade do ecossistema do que 

das espécies em termos individuais (Dimitrakopoulos & Mateeva, 1998). 

2.1.2.9 A Combustibilidade 

A combustibilidade diz respeito à capacidade de uma substância arder 

depois de se inflamar. Vimos no conceito anterior de inflamabilidade que 

existe a produção de chamas quando uma substância é submetida a uma 

fonte de calor, ou seja uma emissão de gases inflamáveis os quais libertam 

energia sob as formas luminosa e calorífica. O conceito de combustibilidade 

refere-se precisamente a esta libertação de calor. 

O processo de combustão de uma certa matéria vegetal, inicialmente 

endotérmico, passa a exotérmico e essa matéria converte-se por sua vez num 

foco calorífico capaz de provocar a combustão em partículas contíguas 

(Muñoz, 2000) desencadeando desta forma uma reacção em cadeia que 

prevalecerá enquanto existirem condições e continuidade espacial de 

combustíveis. A combustibilidade é entendida assim também como a 

capacidade que determinado combustível tem na propagação do fogo. 

À semelhança do que acontece com a inflamabilidade também a 

combustibilidade está dependente das características dos combustíveis 

referidas anteriormente. 

2.1.2.10 Determinação e Cartografia da Vegetação e Modelos de 

Combustível 

Como pudemos constatar todas as características referidas 

anteriormente influenciam de forma decisiva a dinâmica do fogo. Todas elas 

conjuntamente formam e definem a tipologia da vegetação presente em 

determinado local a qual irá ditar, em conjugação com outros factores como 

se verá mais adiante, o comportamento de um eventual incêndio. 

Sob o ponto de vista do incêndio, mais importante do que as 

características das espécies é o conhecimento da disposição e associação 

entre comunidades vegetais, tal como se expressa na modelação de 

combustíveis (Anderson, 1982; Burgan & Rothermel, 1984 in (Salas & 
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Chuvieco, 1992)). 

Este aspecto é tão importante que levou vários autores um pouco por 

todo o mundo a definir modelos de combustível. Estes modelos têm o 

objectivo de estimar o comportamento mais provável do fogo numa 

determinada localização como forma de planificação das acções preventivas 

de incêndios e a organização da sua extinção (Muñoz, 2000). 

Os métodos disponíveis para a cartografia das unidades de vegetação 

incluem a sua determinação directa através de levantamentos de campo, 

podendo estes constituir a fonte básica de dados ou destinarem-se à 

confirmação e validação de dados obtidos por outro qualquer método. 

Os métodos de determinação directa no campo são morosos e 

dispendiosos pelo que se tem recorrido a métodos alternativos de detecção 

remota como a fotografia aérea e as imagens de satélite. 

A máquina fotográfica foi o primeiro sistema de detecção remota e 

continua a ser o mais utilizado em virtude da sua boa resolução espacial. 

Segundo (Avery & Berlin, 1992) remonta a 1859 a data da primeira fotografia 

tirada de uma plataforma aérea quando Gaspard Tournachon fotografou uma 

pequena localidade dos arredores de Paris desde um balão. Desde então a 

utilização da fotografia aérea não tem cessado de aumentar, tendo sido 

inicialmente utilizada com fins militares viu o seu uso alargado durante os 

anos 1940 e 1950 às mais diversas aplicações nomeadamente à identificação 

e cartografia de vegetação e combustíveis florestais. A introdução de películas 

a cores e, mais tarde, a utilização de películas sensíveis ao infravermelho 

tornaram ainda mais fácil a tarefa de foto-interpretação pois providenciaram 

maior informação espectral importante na discriminação de tipos de 

combustíveis. 

As fotografias aéreas são o meio de detecção remota mais utilizado, no 

entanto a sua limitação a certas zonas do espectro electromagnético e o 

desenvolvimento da interpretação e classificação de imagens, bem como o 

aperfeiçoamento das respectivas plataformas de satélite, têm tornado a sua 

utilização bastante mais interessante. 

A primeira imagem da superfície terrestre capturada desde o espaço foi 

feita pela NASA em 1961 pela nave espacial Mercury. Desde então o interesse 
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por imagens de satélite não tem parado de aumentar, estando as cercas de 

2400 fotografias de falsa cor, tiradas em meados dos anos 60, na origem da 

criação e desenvolvimento dos satélites de observação da Terra (Barret & 

Curtis, 1992). 

A cartografia dos modelos de combustíveis com recurso a imagens de 

satélite apresenta, segundo (Salas & Chuvieco, 1995), diversas vantagens em 

relação à fotografia: i) a necessidade periódica de actualização da cartografia 

é mais fácil e menos dispendiosa pois oferece melhores resoluções temporais; 

ii) maior disponibilidade de bandas e portanto melhor resolução espectral; iii) 

tratamento digital e integração directa com outras variáveis espaciais. 

Estes autores referem ainda que o principal problema com esta técnica é 

a discriminação do sub-bosque, factor chave na delimitação de alguns 

modelos de combustíveis, e sugerem como única forma de contornar este 

problema a utilização de informação auxiliar e as confirmações de campo. 

(Chuvieco et al., 2003b) identificam também este problema e, 

adicionalmente, a dificuldade de determinação da altura das copas das 

árvores, a qual é também importante na delimitação de alguns modelos de 

combustíveis, citando diversos estudos onde são referidas novas abordagens 

nomeadamente a utilização de micro-ondas e radar as quais apresentam 

também dificuldades na determinação da altura das copas. A única opção 

técnica actual referida capaz de determinar este parâmetro é a utilização do 

Lidar (Light detection and ranging). 

Em síntese pode-se afirmar que a vegetação, traduzindo de forma 

precisa as condições bióticas e abióticas de determinado local e sendo o 

combustível que possibilita e condiciona a existência e comportamento do 

incêndio florestal, torna-se em nossa opinião a variável espacial mais 

importante a ter em conta na ponderação do risco de incêndio e como tal será 

considerada na análise que se propõe neste trabalho. 

2.1.3. Factores Topográficos 

O comportamento de um incêndio depende essencialmente de três 

factores fundamentais: do combustível vegetal, conforme acabámos de 

referir, da meteorologia e da topografia do terreno onde o incêndio tem 
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desenvolvimento, formando uma Tríade do comportamento do fogo. 

Dos três factores da Tríade a topografia apresenta uma variação 

praticamente imutável à escala temporal em análise, sendo o mais constante, 

é por essa razão o mais fácil de prever e modelar. Influencia também de 

forma determinante os outros dois factores, tornando-se assim uma variável 

muito importante a ser considerada. 

Os factores topográficos que influenciam de forma importante o 

comportamento do fogo são o relevo, exposição e o declive (Fimia, 2000). 

Ainda segundo este e outros autores (Botelho & Salgueiro, 1990) o 

relevo condiciona a formação de microclimas e tem grande influência no 

regime de ventos e na deslocação de massas de ar afectando desta forma a 

humidade relativa dos combustíveis e consequentemente o comportamento 

do fogo. 

A topografia tem primordial importância no comportamento do fogo quer 

indirectamente através da altitude, relevo e insolação, afectando assim 

factores vegetativos e meteorológicos (tais como humidade, temperatura e 

vento) preponderantes no início e evolução do fogo, quer ainda intervindo 

directamente nos processos de combustão, por exemplo quanto maior o 

declive mais perto se encontram os combustíveis das chamas sendo portanto 

o seu pré-aquecimento mais rápido, maior a velocidade do vento e mais 

rapidamente se desenvolvem as colunas de convecção (Botelho & Salgueiro, 

1990) e consequentemente maior a velocidade de propagação no sentido 

ascensional. (Rothermel, 1983) considera também os efeitos do declive e da 

topografia em geral sobre o vento e o comportamento do fogo. 

Analiticamente o relevo, se bem que seja uma variável facilmente 

modelável, não é facilmente integrável de forma directa em qualquer análise. 

Indirectamente no entanto a sua influência pode encontrar-se diluída no 

arranjo espacial constituído pela exposição, declive e altitude. 

2.1.3.1 A exposição e Insolação 

A exposição aos raios solares é também um determinante crítico na 

dinâmica do fogo e da vulnerabilidade da vegetação aos incêndios: em termos 

genéricos e na ausência de outros factores de variabilidade pode-se afirmar 
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que quanto maior a exposição maior a temperatura e menor o teor em 

humidade. A incidência solar afecta também de forma directa factores bióticos 

nomeadamente o desenvolvimento vegetativo e o estado fisiológico da 

vegetação. Encostas mais expostas apresentam menos combustível mas este 

encontra-se mais desidratado e consequentemente com maior risco de 

incêndio. 

Em termos analíticos a exposição é determinada de forma clássica tendo 

em conta apenas os valores absolutos relativamente à sua orientação em 

termos azimutais. Parece-nos no entanto que no âmbito deste trabalho esta 

não seja a forma mais correcta de abordar esta variável uma vez que a sua 

localização geográfica, nomeadamente no que diz respeito à sua posição 

relativa a outros acidentes topográficos, possa exercer uma influência decisiva 

nos parâmetros que a exposição condiciona. Cita-se como ilustração deste 

aspecto o caso de uma encosta exposta a Sul mas que por ter outra encosta 

com uma elevação de maior altitude, entre si e o sol, que lhe provoque 

ensombramento possua um comportamento mais próximo de uma encosta 

com uma exposição Norte. Este aspecto é tão mais importante quanto maior a 

heterogeneidade no relevo como é o caso da área objecto de análise. 

Por esta razão optou-se neste trabalho pela utilização da insolação, uma 

vez que ao ter em linha de conta não só o azimute e a elevação do sol ao 

longo do dia mas também o modelo digital do terreno e portanto a posição 

relativa de determinada localização e a influência da topografia adjacente, 

traduza de forma mais correcta a incidência efectiva dos raios solares e a sua 

influência nos parâmetros condicionadores do risco de incêndio. 

2.1.3.2 Declive 

O declive exerce a sua influência, em nossa opinião, sobre dois 

aspectos: em primeiro lugar condiciona o ângulo de incidência dos raios 

solares e como tal potencia ou reduz o efeito da exposição e das suas 

consequências conforme foi visto anteriormente. Em segundo lugar é o factor 

topográfico com maior importância no comportamento do fogo, uma vez que 

exerce forte influência nas formas de transmissão de energia fazendo com 

que, encosta acima, os fenómenos de convecção e radiação sejam mais 
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eficientes (Fimia, 2000). Favorece também a continuidade vertical dos 

combustíveis (Botelho & Salgueiro, 1990) potenciando a dessecação e o pré-

aquecimento dos combustíveis adjacentes. 

O declive em conjugação com o vento actua como uma fonte de 

convecção criada pelo próprio fogo ou condicionando-o existindo desta forma 

uma forte analogia entre eles conforme foi constatado por (Rothermel, 1983). 

Além disso condiciona o ataque ao incêndio, limitando a acessibilidade 

dos meios de combate à frente do fogo, podendo ser este o critério adoptado 

no estabelecimento dos limites de declive. Considera-se que até 10% de 

declive não existe qualquer tipo de problema de acessibilidade, de 10 a 20% é 

marginal a utilização de veículos de rodas, 20 a 30% só tractores de rastos 

conseguem fazer o combate, 30 a 40% é marginal a utilização de máquinas 

de rastos, mais de 40% é impossível o combate com meios terrestres. 

2.1.3.3 A Altitude 

Vários autores consideram a altitude como um factor com importância 

no comportamento do fogo basicamente pela sua influência sobre outros 

factores, nomeadamente sobre as condições meteorológicas e o 

desenvolvimento vegetativo (Botelho & Salgueiro, 1990). Outros vão mais 

longe ao considerarem esta variável como relevante e a inclui-la nos seus 

métodos de determinação do risco de incêndio (Salas & Chuvieco, 1992). Em 

termos gerais parece existir algum consenso quanto à existência de uma 

redução da temperatura do ar com o aumento da altitude e um aumento da 

humidade relativa pelo que, pelo menos numa base teórica, a altitude se 

encontre correlacionada de forma negativa com o risco de incêndio. Existem 

contudo autores que lhe atribuem uma reduzida importância na incidência e 

desenvolvimento de incêndios florestais como por exemplo (Fimia, 2000). 

Nesta investigação e no que diz respeito à área objecto de análise deste 

trabalho temos observado alguma correlação existente entre a altitude e a 

ocorrência e recorrência de incêndios, curiosamente com tendência inversa à 

citada. Associamos este facto à tipologia da vegetação e ao uso que o Homem 

dela faz: as zonas de maior altitude do parque apresentam como uso do solo 

predominante as pastagens de altitude e assim sendo é conhecida a 



Características do Problema 

 32 

“propensão” que possuem estas áreas para arderem. Uma vez que parece 

existir no entanto alguma correlação entre esta variável e as áreas ardidas 

será também tida em consideração na análise neste trabalho de forma a 

reflectir de modo mais adequado a realidade local. 

Os modelos de fogo mais modernos e completos terão obrigatoriamente, 

pelo que foi exposto, de considerar os factores topográficos. Actualmente com 

o recurso aos SIG e à detecção remota esta tarefa encontra-se extremamente 

facilitada e a determinação da altitude, declive, exposição e insolação são 

tarefas relativamente simples depois de construído o modelo digital do 

terreno ou altitude (DTM ou DEM)3 com base na informação altimétrica 

georreferenciada. Quando esta informação seja inexistente na forma 

convencional a detecção remota pode actualmente providenciar alternativas 

para esta determinação como é o caso do satélite SPOT através das suas 

capacidades estereoscópicas ou ainda de plataformas com sensores de 

resolução espectral na banda das micro-ondas. A este propósito (Allgower et 

al., 2003) apontam mesmo um exemplo de uma missão com o objectivo de 

construção de um DEM global para a Terra: o Earth Shuttle Radar Topography 

Mission. 

2.1.4. Factores Climáticos e Meteorológicos 

Vimos já a importância que a vegetação e os factores topográficos 

exercem no comportamento do fogo, quer seja de forma directa ou indirecta. 

No entanto de entre os três elementos do triângulo do fogo a meteorologia é 

o factor mais dinâmico. 

Os resultados obtidos por (Molina & Llinares, 1998) vêm comprovar 

precisamente este aspecto: em incêndios de verão estes autores avaliaram as 

condições climáticas e parâmetros da intensidade do fogo tendo chegado à 

conclusão que a propagação do fogo é variável dentro do mesmo tipo e 

quantidade de combustível, atribuindo este facto nomeadamente às diferentes 

condições em que se dá a ignição, às diferentes temperaturas e humidades 

relativas e direcção e velocidade do vento. 

                                          

3 Do inglês Digital Elevation Model (DEM) e Digital Terrain Model (DTM) 
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As condições climáticas e meteorológicas exercem sobre os combustíveis 

uma forte influência podendo ser consideradas como os determinantes mais 

críticos na ocorrência e desenvolvimento de fogos. São no entanto factores 

muito instáveis e de difícil previsão. 

A sua importância para o comportamento do fogo reside não apenas nas 

condições meteorológicas existentes no momento mas também nas condições 

antecedentes (Allgower et al., 2003). 

2.1.4.1 A Temperatura, Precipitação e Humidade Relativa 

De entre os factores meteorológicos há que destacar a temperatura do 

ar uma vez que tem influência directa sobre o FMC, a humidade relativa do ar 

que combinada com a temperatura pode ditar o maior ou menor risco de 

incêndio, e acima de tudo a precipitação pois tem acção directa na humidade 

dos combustíveis – a sua falta prolongada condiciona a secagem dos 

combustíveis tornando-os mais susceptíveis ao fogo. 

(Dimitrakopoulos & Mateeva, 1998) mediram a inflamabilidade de várias 

espécies mediterrânicas ao longo do ano (e portanto em vários estados de 

hidratação) tendo chegado à conclusão inesperada que a inflamabilidade 

relativa entre espécies se altera com diferentes conteúdos em humidade, ou 

seja, uma determinada espécie pode ser mais inflamável que outra a um 

determinado nível de humidade relativa e menos inflamável a outro. 

Este aspecto remete-nos mais uma vez para a importância que a 

vegetação e os combustíveis florestais têm na dinâmica do fogo e 

principalmente para a multidimensionalidade das fontes de variabilidade, as 

quais actuando conjuntamente é que irão ditar o comportamento final do 

fogo. 

2.1.4.2 O Vento 

O modelo de pressão atmosférica dita a direcção e velocidade do vento 

(Botelho & Salgueiro, 1990) e este factor assume uma importância crucial no 

comportamento do fogo. Os efeitos da velocidade do vento sobre as chamas 

foram analiticamente estudados por (Morandini et al., 1998) tendo chegado à 
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conclusão que o efeito do vento é muito semelhante ao que é provocado pelo 

declive, uma vez que ao inclinar as chamas da frente do fogo potencia a 

radiação de calor. 

O vento apresenta assim um efeito de primordial importância sobre a 

frente do incêndio com a sua acção dessecante dos combustíveis adjacentes à 

linha do fogo e a sua acção directa no processo de combustão, oxigenando e 

pré-aquecendo os materiais situados à frente das chamas. 

O processo de modelação do vento pode ser efectuado recorrendo aos 

valores da velocidade e direcção recolhidos em pontos discretos, sendo tanto 

mais fiável quanto maior o número de observações na área em análise (Lopes 

et al., 1998). Estes autores recorreram ao Modelo Nuatmos para a modelação 

dos ventos no seu sistema integrado de simulação do fluxo do vento e 

propagação do fogo em locais de complexa topografia – o Firestation, tendo 

chegado à evidência das limitações em termos práticos dos modelos 

numéricos de simulação do vento e fogo e colocando a tónica na necessidade 

de investigação e melhoria destes modelos. 

Cumulativamente à dificuldade de modelação do vento em complexa 

topografia existe, como foi já visto, o próprio efeito do fogo sobre os ventos 

locais, tornando ainda mais complexa a modelação deste parâmetro. Apesar 

de esta variável não ser assim considerada directamente nesta análise, pelo 

grau de dificuldade da sua modelação, como acabámos de ver, estamos 

perfeitamente convictos no entanto que outros dos parâmetros analisados 

neste trabalho relacionados com o relevo contenham implicitamente 

informação acerca do vento e da sua potencial influência no comportamento 

de um incêndio. 

2.1.4.3 Outros Factores Meteorológicos 

Além dos factores meteorológicos já mencionados também a 

nebulosidade apresenta uma influência sobre os combustíveis e 

consequentemente sobre o comportamento do fogo: não só porque dela está 

dependente a precipitação mas porque influencia também a insolação e 

portanto a temperatura e humidade relativa. 

*** 
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As variáveis meteorológicas são consideradas na maior parte dos índices 

de perigo de incêndio e a sua entrada nos modelos era tipicamente aquela 

que resultava das divulgações diárias dos boletins meteorológicos, no entanto 

estes parâmetros enfermavam duma generalização não consentânea com a 

heterogeneidade das condições proporcionadas pela variabilidade da 

topografia e de outras variáveis locais. 

Actualmente, com a proliferação das mini-estações meteorológicas, 

dispersas pelo território, este problema encontra-se parcialmente resolvido, 

fornecendo informação mais detalhada em termos espaciais e temporais uma 

vez que conseguem operar em tempo real. Continua contudo a ser necessário 

o uso de métodos de interpolação para o cálculo dessas variáveis para as 

áreas adjacentes. 

Tem-se recorrido hoje em dia à utilização de plataformas de detecção 

remota a bordo de satélites para a estimativa de algumas das variáveis 

meteorológicas críticas, como a temperatura e a precipitação, sendo esta 

última possível, como referem (Allgower et al., 2003), mesmo quando a 

superfície terrestre se encontre coberta com nuvens. No entanto alertam para 

a impossibilidade actual da determinação, por estes métodos e nestas 

condições, da humidade relativa e do vento. 

Os modelos têm reflectido estes progressos e os mais avançados 

métodos de previsão de índices de perigo e comportamento do fogo 

integrados em ambiente SIG permitem a utilização destas variáveis. 

Os factores climáticos e meteorológicos são factores cuja variabilidade 

no tempo é constante, ditando uma variação de risco temporal, saindo desta 

forma fora do âmbito deste trabalho o qual, como foi já referido, se preocupa 

essencialmente com o risco de incêndio espacial. No entanto em virtude da 

sua variabilidade se encontrar co-dependente de muitos dos parâmetros aqui 

analisados, conforme tivemos já oportunidade de salientar, podemos admitir 

que os seus efeitos se encontram diluídos de forma indirecta (e 

provavelmente parcial) nesta análise. 

2.1.5. A Cartografia das Áreas Percorridas por Incêndios 

A cartografia dos incêndios é uma etapa essencial para que se possam 
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quantificar, numa primeira fase, os danos ocorridos e a sua extensão e, em 

segundo lugar, para que possam ser delineadas estratégias para a sua 

mitigação numa óptica de minimização do seu impacte negativo sobre o 

ecossistema bem como na adopção de medidas com vista a prevenção de 

catástrofes de igual natureza. 

A cartografia torna-se assim uma etapa fundamental no conhecimento 

do fenómeno em análise e na compreensão de padrões de ocorrência. 

No que diz respeito ao fogo e ao seu conhecimento devemos também 

aplicar a conhecida fórmula anglo-saxónica dos cinco W’s para a 

reconstituição de eventos: What, Where, When, Who e Why (Leone et al., 

2003). Lamentavelmente a tradução para o português não resulta tão bem, 

no entanto o que é importante reter é que com a cartografia podemos 

responder aos dois primeiros quesitos: o Quê e Onde, e indubitavelmente nos 

encontramos também em melhores condições para conseguir resposta para 

os restantes: Quando, Quem e Porquê. 

As áreas ardidas consideradas neste trabalho resultaram de um 

sistemático trabalho de cartografia que se tem desenvolvido no Parque desde 

1994 utilizando métodos directos de levantamento. Basicamente as áreas são 

cartografadas com a visita ao local do incêndio e o seu esboço é efectuado 

pela seguinte ordem nos seguintes suportes cartográficos, com base na sua 

exequibilidade: Cartas Topográficas, Fotografias Aéreas e Ortofotos e, quando 

não é possível obter um erro reduzido pela utilização destes, o recurso ao 

DGPS. 

O método atrás referido possui uma precisão bastante elevada, apenas 

influenciada pela capacidade de interpretação do operador (no caso das cartas 

e fotografias), no entanto é sem dúvida um método caro uma vez que supõe 

a visitação de todos os locais ardidos, sendo também moroso. 

Este facto tem levado ao crescente interesse e desenvolvimento da 

cartografia de áreas ardidas a partir da tele-detecção de forma à avaliação 

global das áreas afectadas por incêndios. 

O sensor mais utilizado neste sentido tem sido o NOAA-AVHRR devido à 

sua boa resolução temporal, no entanto a sua resolução espacial e espectral é 

pouco apropriada para estes estudos, tendo nos últimos anos sido 



Características do Problema 

 37 

introduzidos novos sensores, como o ATSR (Along-Track Scanning 

Radiometer), a bordo do satélite europeu ERS, o Terra-Modis, o qual possui 

uma resolução espectral muito detalhada para este tipo de estudos (Figura 1) 

e, mais recentemente, também o MERIS (Medium Resolution Imaging 

Spectrometer) a bordo do ENVISAT que permitirá utilizar tecnologias 

hiperespectrais para a determinação de áreas queimadas (Chuvieco et al., 

2002a). 

Figura 1: Pixels de Imagens MODIS discriminados como incêndios (cor vermelha) para 
os dias 5-12 de Agosto de 2001 da área fronteiriça Portugal-Espanha onde se insere a 

área de estudo deste trabalho (Chuvieco et al., 2002a). 

2.2 Modelação de Incêndio 

O incessante aumento das capacidades computacionais e o 

desenvolvimento paralelo dos SIG têm permitido desenvolver modelos de 

simulação que permitem recriar em ambiente informático sistemas reais. 

A modelação de dados geográficos é simultaneamente uma arte e uma 

ciência, requerendo um conhecimento científico das características 

geográficas chave dos sistemas reais, incluindo o estado e comportamento 

dos objectos de modelação e as relações existentes entre eles (Longley et al., 

2001). 

Na área dos incêndios florestais estes modelos procuram servir uma 

série de modelações nomeadamente a determinação do risco e perigo de 

incêndio bem como a simulação da propagação do fogo. 
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Os serviços florestais do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos foram os pioneiros neste campo desenvolvendo em 1984 a primeira 

versão do Programa Behave, baseado em estudos de Rothermel, e que 

providencia a taxa de propagação do fogo e sua intensidade através do input 

dos combustíveis e outros dados ambientais (Pastor et al., 2003). 

Este programa é considerado o melhor modelo de comportamento do 

fogo conhecido até agora (Allgower et al., 2003), servindo de base para o 

desenvolvimento de outros modelos. 

Estes autores classificam os modelos de incêndio em dois grandes 

grupos consoante o seu output: empíricos, quando o resultado (normalmente 

adimensional) é apresentado sob a forma de um índice qualitativo relacionado 

com o potencial de incêndio; físicos quando o resultado é um valor 

quantitativo de alguma variável relacionada com o incêndio como por exemplo 

a velocidade de propagação. 

2.2.1. Modelação da Previsão do Comportamento e Propagação 

do Fogo 

Nos últimos 50 anos tem havido um aumento do interesse na modelação 

da propagação do fogo florestal por parte da comunidade científica, 

consistindo o problema em calcular a taxa de propagação, posicionamento da 

frente do incêndio e a eventual distribuição da temperatura no complexo de 

combustíveis (Santoni & Balbi, 1998), ou seja, a modelação da propagação e 

do comportamento do fogo através do território onde existe heterogeneidade 

ao nível dos combustíveis, clima e topografia (Finney & Andrews, 1998). 

Os objectivos que estes modelos pretendem servir são variados sendo 

basicamente o fornecimento de informação sobre o provável comportamento 

de um eventual fogo no local específico onde ocorre e deste modo o 

planeamento e a definição de estratégias do seu combate, bem como a 

hierarquização e localização de áreas de risco para o planeamento das 

medidas silvícolas preventivas e adequadas à redução desse risco. 

Especificamente o propósito destes modelos é essencialmente a previsão 

da taxa de propagação do fogo que poderá ser expressa em termos da 

velocidade de deslocação da interface formada entre a zona ardida e os 
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combustíveis não ardidos (Albini, 1985). 

Uma ampla classificação e discussão dos mais importantes modelos 

matemáticos de fogos florestais desenvolvidos em vários centros de 

investigação um pouco por todo o mundo poderá ser consultada em (Pastor et 

al., 2003). Estes autores propõem uma classificação alargada e abrangente 

dos modelos: 

1. Classificação dos modelos com base no sistema físico afectado: 

- Modelos de propagação de fogos superficiais – Os combustíveis 

afectados apresentam menos de dois metros de altura. Pequenas árvores, 

comunidades arbustivas e herbáceas e ainda a vegetação morta; 

- Modelo de início e propagação de fogos de copas – O sistema físico 

afectado é constituído pelo estrato de vegetação, não apenas superficial mas 

também a parte aérea; 

- Modelos de propagação de fogos através de Spotting – O fogo é 

propagado através de partículas de matéria em combustão as quais sendo 

transportadas por colunas convectivas são conduzidas para fora do perímetro 

do incêndio originando aí novo foco de incêndio; 

- Modelos de propagação de fogos sub-superficiais – O sistema físico 

afectado consiste na matéria orgânica existente debaixo da folhada e que é 

formada por camadas de húmus e matéria em fermentação existente por 

cima do horizonte mineral. 

2. Classificação com base na natureza das equações matemáticas 

envolvidas: 

- Modelos teóricos – Gerados a partir das leis que governam a mecânica 

dos fluidos, combustão e condução de calor. A validação destes modelos é 

extremamente difícil apesar de poderem ser extrapolados para uma ampla 

variedade de situações de fogo; 

- Modelos empíricos – Constituídos por correlações estatísticas extraídas 

de estudos experimentais ou históricos de fogos florestais. A sua 

aplicabilidade está restringida a sistemas que possuam idênticas condições 

àqueles que foram utilizados na construção e validação dos modelos; 

- Modelos semi-empíricos – Propostos a partir de expressões teóricas 

simples e genéricas e completados através de experimentação. A sua 
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extrapolação é adequada em condições similares àquelas que foram usadas 

para obtenção dos dados experimentais. A dificuldade de validação destes 

modelos é menor que a dos modelos teóricos sendo no entanto ainda assim 

significativa. 

3. Classificação de acordo com as variáveis envolvidas: 

- Modelos de propagação do fogo – Providenciam os mecanismos de 

obtenção das principais variáveis físicas relacionadas com o avanço da frente 

do fogo. As mais importantes e que a maioria dos modelos mais completos 

consideram são a taxa de propagação do fogo, a intensidade da frente do 

incêndio e o consumo de combustíveis; 

- Modelos de caracterização da frente do incêndio – Descrevem as 

características geométricas das chamas tais como a sua altura, comprimento, 

profundidade e ângulo de inclinação. 

2.2.1.1 Modelação da propagação de fogos superficiais 

Os modelos de propagação de fogos superficiais são indubitavelmente 

uma das ferramentas mais profícuas ao serviço de planeadores e técnicos 

florestais, permitindo através da utilização de diversos parâmetros 

condicionadores do fogo tais como características dos combustíveis florestais, 

da topografia e da meteorologia, obter uma modelação da taxa de propagação 

do fogo, sua intensidade e comportamento. 

Estes modelos são constituídos normalmente por uma série de equações 

as quais nunca poderão ser consideradas como definitivamente resolvidas, 

tendo no entanto constituído um dos campos que mais informação tem 

fornecido no que diz respeito ao conhecimento das noções básicas sobre a 

dinâmica do fogo (Pastor et al., 2003). 

A título meramente ilustrativo citaremos alguns modelos usados 

actualmente. Um deles é sem dúvida o programa Behave já mencionado e 

baseado no trabalho de (Rothermel, 1972) e a sua implementação em SIG, o 

FARSITE (Finney & Andrews, 1998), os quais fornecem como resultados a 

taxa de propagação, a energia libertada e a intensidade do incêndio 

relacionado com a altura das chamas da frente de fogo. 

Também fundamentado naquele estudo é o Surface Fire Spread Model o 
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qual poderá ser encontrado no endereço do Joint Fire Science Program em 

http://fire.org/nav.mas?pages=JFSP&mode=4. Este projecto é da autoria de 

Bret Butler, Wendy e Ted Catchpole, Anthony Tate e Dan Jemenez, e a base 

de desenvolvimento deste modelo pode ser encontrada em (Catchpole et al., 

2002), sendo resultado de algumas melhorias em relação ao modelo de 

Rothermel mencionado, nomeadamente no que diz respeito à inclusão das 

relações de transferência de calor e à capacidade de separação do 

aquecimento por radiação ou por convecção. 

CARDIN é um modelo determinístico de simulação da propagação do 

fogo desenvolvido desde 1990 em Espanha. Utiliza como parâmetros 

informação digital de declives, exposições e vegetação, sendo utilizado na 

simulação do fogo em diversas condições de topografia e padrões de 

vegetação, possibilitando ainda a identificação das zonas mais perigosas no 

cenário de simulação, avaliação das diferentes estratégias de combate e na 

familiarização e treino dos utilizadores no comportamento do fogo (Martínez-

Millán & Saura, 1998). 

GEOFOGO é também um modelo de simulação do fogo, desenvolvido em 

Portugal pelo CNIG, podendo ser usado na prevenção de fogos florestais 

através da comparação de incêndios reais com as previsões das suas 

simulações, servindo assim para o planeamento e gestão do risco de incêndio 

(Vasconcelos et al., 1998a). 

2.2.1.2 Modelação da propagação de fogos de copas 

Neste tipo de propagação de incêndio, onde o fogo se dissemina através 

das copas das árvores, agrava-se a complexidade e a dificuldade da sua 

modelação. 

A propagação de fogos através de copas é uma situação extremamente 

perigosa e difícil de combater sendo a sua modelação muito complexa devido 

às equações teóricas ou empíricas envolvidas e à sua difícil validação (Pastor 

et al., 2003). Ainda segundo estes autores é bastante importante o seu 

estudo de forma a aportar um maior volume de conhecimento no que diz 

respeito à dinâmica deste tipo de fogos e desta forma prevenir a sua 

ocorrência e aperfeiçoar estratégias de combate. 
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As propriedades das copas que determinam a taxa e intensidade da 

propagação do fogo incluem a sua densidade de cobertura, altura total e basal 

e quantidade total de combustível por elas constituído (Chuvieco et al., 

2003b). 

Modelos teóricos para fogos de copas foram desenvolvidos mas não 

completamente testados nem formulados para aplicações (Call & Albini, 

1997). Existe actualmente um número muito pequeno de modelos para a 

previsão e iniciação da propagação de fogos de copas que possam ser 

incorporados em sistemas de suporte de decisão (Cruz et al., 2002). 

Um modelo numérico de previsão da propagação e intensidade de fogo 

de copas foi desenvolvido por Bret Butler, Frank Albini e Mark Finney, 

baseado em relatórios e experiências anteriores, o qual poderá ser encontrado 

no endereço do Joint Fire Science Program em 

http://fire.org/nav.mas?pages=JFSP&mode=5. 

Os parâmetros necessários para este modelo são a quantidade de 

combustíveis superficiais vivos e mortos e o FMC, a quantidade de 

combustível sub-coberto, sua altura e proporção vivo/morto, bem como a 

densidade de copas e respectiva altura e ainda a velocidade do vento à altura 

do topo das copas. 

Este modelo prevê de uma forma precisa a resposta relativa da taxa de 

propagação do fogo em relação ao combustível e às variáveis ambientais mas 

sobrestima a magnitude da propagação do incêndio (Butler et al., 2004). 

Também o programa Behave foi melhorado incorporando actualmente 

modelos de transição para fogo de copas e de propagação de fogo de copas 

(Andrews & Bevins, 1998), (Andrews et al., 2003). 

2.2.1.3 Modelação da propagação através de Spotting 

A intervenção de partículas em combustão na disseminação de focos 

secundários fora do perímetro do incêndio encontra-se associada a condições 

muito específicas. Supõe-se ser necessária a existência de correntes 

convectivas fortes e predisposição dos combustíveis para entrarem em 

combustão quase imediata assim que essas partículas entram em contacto 

com eles, mesmo considerando a inexistência das condições de dessecação 
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provocadas pelas chamas nos combustíveis adjacentes, como foi já 

oportunamente referido. 

Este tipo de incêndios são extremamente difíceis de prever e podem 

mesmo criar situações extremamente perigosas para os recursos envolvidos 

no seu combate já que o comportamento do fogo passa a ser quase 

impossível de antever. Apesar desta complexidade e da natureza aleatória do 

spotting, procedendo-se à identificação dos factores que conduzem à sua 

ocorrência e estabelecendo os locais mais prováveis de eclosão poderão ser 

minimizadas as suas consequências (Pastor et al., 2003). 

A modelação deste tipo de propagação tem sido incluída em alguns 

programas: por exemplo o programa Behave, já citado, possui um módulo 

capaz de calcular a máxima distância de spotting e a sua implementação em 

SIG, o programa FARSITE, inclui além do modelo de fogo superficial a 

modelação de spotting (Allgower et al., 2003). 

2.2.1.4 Modelação da propagação de fogos sub-superficiais 

A propagação de fogos sub-superficiais, apesar de não ter um impacto 

paisagístico tão evidente como os casos anteriores, pode constituir uma 

situação de risco na medida em que, ao ser imperceptível, poderá constituir 

um foco contumaz e um meio de transmissão do fogo a áreas adjacentes. No 

decurso da nossa actividade profissional tivemos oportunidade de constatar 

este efeito por diversas vezes, bem como a forma como esta combustão 

imperceptível, por vezes durante vários dias, conduziu o fogo a áreas 

adjacentes ainda não ardidas. 

(Pastor et al., 2003) referem a este propósito que este tipo de fogo é 

perigoso uma vez que ao possuir uma combustão lenta consome toda a 

camada de matéria orgânica e aquece de forma tremenda as camadas 

inorgânicas adjacentes tendo como consequência danos letais nas 

comunidades bióticas aí existentes. 

Poucos trabalhos experimentais descrevem os processos associados aos 

fogos sub-superficiais com o detalhe que permita efectuar a sua previsão e 

processo de combustão (Hungerford et al., 1996), pelo que sem a 

referenciação do processo de ignição, propagação e transferência de calor a 
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sua modelação torna-se uma tarefa deveras complicada. 

2.2.1.5 Sinopse da Modelação de previsão do comportamento do 

fogo 

Os trabalhos pioneiros de modelação matemática do comportamento do 

fogo estiveram na origem dos sofisticados sistemas usados actualmente: 

desde a régua de McArthur (Figura 2) composta por quatro discos 

concêntricos (representando as diversas variáveis tidas em consideração na 

modelação) e que podem ser ajustados de modo a reflectirem o valor dessas 

variáveis no momento tornando assim possível estimar o índice de perigo do 

incêndio, até à utilização hodierna dos mais avançados sistemas de 

modelação em que a complexidade de variáveis consideradas e suas 

derivadas cresceu exponencialmente, um grande salto qualitativo foi dado. 

 
Figura 2: Régua de McArthur (http://www.ffp.csiro.au/nfm/fbm/meters/ffdm.html. 

Data de acesso: 23-02-2005) 

Apresenta-se de seguida uma sinopse dos principais modelos 

desenvolvidos por todo o mundo (Tabela 2). 
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Tabela 2: Programas informáticos para cálculo de fogos florestais 

Nome Autores Modelo matemático Origem 

Behave (FBP and fuel 
modelling system) 

Burgan, Rothermel; 
Andrews; Andrews e 
Chase 

SFM Rothermel; CFIM 
Van Wagner; CFSM 
Rothermel; SM Albini 

EUA 

FBP System 
Forestry Canada Fire 
Danger Group 

SFM Forestry Canada 
Fire Danger Group; 
CFSM Forestry Canada 
Fire Danger Group 

Canadá 

FireLab (problem 
solving environment) 

Guarnieri et al. 
SFM Larini et al.; SFM 
Dupuy 

União 
Europeia 

Nexus (fire behaviour 
and hazard 
assessment system) 

Scott 
SFM Rothermel; CFIM 
Van Wagner; CFSM 
Rothermel 

EUA 

Csiro fire calculator 
(fire danger and fire 
spread calculator) 

CSIRO Bushfire 
Behaviour and 
Management Group 

SFM McArthur; SFM 
McArthur 

Austrália 

FBP: fire behaviour prediction; SFM: surface fire spread model; CFIM: crown fire initiation model; 
CFSM: crown fire spread model; SM: spotting model. Adaptado de (Pastor et al., 2003). 

Estes modelos não espaciais providenciam um meio de prever o 

comportamento do fogo baseados nos inputs dos combustíveis, meteorologia 

e topografia para uma localização específica, no entanto a sua aplicação para 

uma área mais extensa e heterogénea requer a repetição dos cálculos 

tornando-os inexequíveis (Ricken et al., 1998). 

Os avanços tecnológicos, o desenvolvimento dos SIG e a disponibilidade 

de informação georreferenciada cada vez mais pormenorizada, permitiram o 

desenvolvimento de plataformas de modelação do comportamento do fogo 

mais complexas. Permitem assim a aplicação dos modelos enumerados na 

tabela anterior e de novos modelos mas desta vez executados em ambiente 

SIG, possibilitando uma modelação de áreas com heterogeneidade ao nível do 

parâmetros de input e tornando assim a modelação cada vez mais perfeita. 

Segundo Richards (1995), citado por (Pastor et al., 2003), os modelos 

de simulação do fogo poderão ser divididos em duas categorias: aqueles que 

se encontram associados a um sistema de uma grelha regular e aqueles 

associados a uma superfície plana contínua. 
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À luz desta classificação, segundo Albrigth e Meisner (1999) citados 

também por aqueles autores, as técnicas mais utilizadas são bond percolation 

e autómato celular para o caso de grelhas regulares (modelos raster), e 

propagação em onda elíptica (modelos vectoriais), diferindo estas 

classificações na forma como o território é representado e no critério utilizado 

para a simulação da propagação do fogo. 

Os modelos celulares utilizam o arranjo espacial das células para 

solucionarem a propagação do fogo sendo este disseminado com base nas 

características das células vizinhas. Vários estudos têm demonstrado no 

entanto que este tipo de propagação provoca uma distorção na forma do 

incêndio devido à geometria inerente ao número fixo de direcções disponíveis 

para a progressão sendo também de difícil implementação as variações 

temporais da meteorologia uma vez que a frente do fogo não é representada 

continuamente num dado momento (Ricken et al., 1998). 

Ainda assim o autómato celular possui um grande potencial para a 

simulação, no entanto o seu uso em áreas extensas torna-se impossível 

devido ao elevado número de células envolvidas e ao inerente tamanho da 

base de dados (Barros & Ball, 1998). Uma das formas de minimizar esta 

limitação é o recurso à computação paralela, pois com o aumento da 

capacidade de processamento se possibilita uma modelação duma maior ou 

mais complexa área (Jorba et al., 1998). 

As limitações da modelação celular (modelos raster) poderão ser 

ultrapassadas pela utilização de modelos vectoriais conhecidos como 

propagação em onda uma vez que a frente de incêndio é propagada de um 

modo similar a uma onda alternado e movendo-se continuamente no espaço e 

tempo (Ricken et al., 1998). 

Apresentam-se de seguida os principais programas de simulação do fogo 

integrados em ambiente SIG (Tabela 3). 
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Tabela 3: Programas informáticos para cálculo de fogos florestais integrados em SIG 

Nome Autores 
Modelo 

matemático 
Técnica de 
modelação 

Origem 

Dynafire Kalabokidis et 
al. 

SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

EUA 

Cardin, Martínez Millán 
et al. 

SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

Espanha 

Firemap Ball & Guertin SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

EUA 

Wildfire Wallace 
SFM Forestry 
Canada Fire 
Danger Group 

CFSM Forestry 
Canada Fire 
Danger Group 

Canadá 

Farsite, Finney SFM Rothermel; 
CFIM Finey 

SM Albini; wave 
simulation 

h i  

EUA 

Burn Veach Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

EUA 

Sparks Schoning SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

Suíça 

SIIF 
Tragsatec 

Álvarez SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

Espanha 

Mefisto-
Aiolos-F 

Lymberopoulos 
et al. 

SFM Croba et al. Cellular 
simulation 

h i  

Grécia 

Firegis Almeida et al. SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

Portugal 

Geofogo Vasconcelos et 
al. 

SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

Portugal 

Firestation Lopes et al. SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

Portugal 

Pfas Anderson 
SFM Forestry 
Canada Fire 
Danger Group 

CFSM Forestry 
Canada Fire 
Danger Group; 
Cellular 
simulation 

Canadá 

Pyrocart, Perry SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

NovaZelândia 

Prometheus 
Canadian 
wildland fire 
growth model 
project team 

SFM Forestry 
Canada Fire 
Danger Group 

CFSM Forestry 
Canada Fire 
Danger Group; 
wave simulation 
t h i  

Canadá 

Integrated 
Inflame 
Software 
System 

Viegas 
Viegas et al.; 
Marguerit & 
Guillaume 

Cellular 
simulation 
technique 

UniãoEuropeia 

Spread Mendes-Lopes 
et al. 

SFM Rothermel Cellular 
simulation 

h i  

Portugal  

SiroFire Coleman & 
Sullivan 

SFM McArthur Elliptical wave 
propagation 

Austrália 

Embyr Hargrove et al. SFM Hargrove et 
al.;Albini 

Cellular 
simulation 

h i  

EUA 

FBP: fire behaviour prediction; SFM: surface fire spread model; CFIM: crown fire initiation model; 
CFSM: crown fire spread model; SM: spotting model. Adaptado de (Pastor et al., 2003). 
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2.2.2. Modelação do Risco e Perigo de Incêndio 

A modelação do risco e perigo de incêndio traduz-se geralmente em 

índices, os quais oscilando normalmente entre uma escala de valores 

qualitativos servem basicamente para definir acções de planeamento e 

ordenamento florestal com vista à prevenção de danos motivados pelos 

incêndios ou ainda na hierarquização de prioridades relacionadas com a 

supressão do fogo. 

Diversos autores: (Macedo & Sardinha, 1993), (Allgower et al., 2003), 

possuem uma visão mais abrangente do perigo de incêndio ao considerarem 

que a sua previsão necessita de ter em conta os factores que ditam a 

ocorrência do fogo, o seu comportamento e os seus efeitos. 

Este último aspecto alerta-nos para o facto de não haver até ao 

momento um consenso na definição de risco e perigo de incêndio (San-

Miguel-Ayanz et al., 2003b). 

De acordo com a terminologia da FAO (FAO, 1986) o risco de incêndio 

florestal é a probabilidade de um fogo começar motivado pela presença e 

actividade de qualquer agente causal. 

No âmbito deste trabalho gostaríamos de adoptar a definição de risco de 

incêndio como a maior ou menor probabilidade de haver a ignição de um foco 

de incêndio e perigo de incêndio como a maior ou menor gravidade que o 

fogo possa assumir depois de iniciado. Segundo esta óptica constatamos 

assim que o risco está intimamente associado à ignição e o perigo ao 

comportamento do fogo. 

Enquanto o perigo de incêndio não pode per se ser medido, as 

propriedades físicas das comunidades bióticas e abióticas relacionadas com a 

ocorrência de incêndios e seu comportamento pode, e assim, baseando-se 

nestes inputs e em modelos de cálculo físicos, semifísicos ou empíricos, o 

perigo de incêndio providencia valores indirectos os quais denotam as 

condições físicas que podem levar à ignição e continuidade da propagação do 

fogo (Allgower et al., 2003). Diversos exemplos de índices de perigo de 

incêndio existentes actualmente, os quais fornecendo informações em tempo 

real, podem ser consultados neste autores. 
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Constata-se assim que a estimativa do risco de incêndio pressupõe a 

identificação das potenciais variáveis que contribuem para esse risco. 

Posteriormente essas variáveis poderão ser integradas numa expressão 

matemática, cujo resultado irá reflectir um índice associado ao risco. 

A diversidade de índices existente actualmente justifica a sua 

classificação podendo esta ser efectuada com base na escala temporal de 

variação dos factores incluídos no índice. De acordo com a variabilidade 

destes factores o risco de incêndio pode ser classificado em previsão a longo 

prazo e a curto prazo (Vorissis, 1999). Uma das classificações mais recentes, 

seguida pelo Joint Research Center (JRC, 2005) da União Europeia, apresenta 

a classificação de índices também de acordo com a sua escala temporal nas 

seguintes classes: 

- Dinâmicos ou de Curto Prazo: baseiam-se em parâmetros que variam 

de forma quase contínua, tais como condições meteorológicas e humidade da 

vegetação; 

- Estruturais ou de Longo Prazo: são derivados a partir de factores que 

não variam rapidamente, tais como topografia ou tipologia da vegetação; 

- Integrados ou Avançados: incluem simultaneamente variáveis de cariz 

estrutural e dinâmico. 

2.2.2.1 Índices Dinâmicos ou de Curto Prazo 

Os índices de curto prazo incluem variáveis dinâmicas em constante 

alteração, nomeadamente as que se encontram relacionados com as 

variações meteorológicas e sua influência no conteúdo em água dos 

combustíveis (FMC), o que, como foi já visto, irá ditar a maior ou menor 

predisposição para os combustíveis se inflamarem e entrarem em combustão. 

Estes índices dinâmicos exigem uma actualização frequente e servem 

essencialmente para a definição do risco de incêndio temporal estando desta 

forma mais relacionados com o combate e extinção de incêndios, podendo ser 

vistos como um mecanismo de suporte da decisão na alocação dos recursos 

de combate (San-Miguel-Ayanz et al., 2003a). 

O status da humidade da vegetação pode mudar significantemente num 

curto período, devido à meteorologia e à fisiologia da espécie, sendo por este 
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motivo necessária a sua determinação, e consequentemente a do perigo de 

incêndio, de uma forma muito regular de forma a identificar os períodos e as 

áreas de maior risco (Vidal et al., 1997). 

Os combustíveis vivos possuem um forte efeito na propagação e 

intensidade do fogo através da quantidade de material acumulado e das 

condições fisiológicas em que se encontram(Bartlette & Burgan, 1994), 

(Ceccato et al., 2003): vegetação em crescimento activo, abundante e com 

grande percentagem de humidade, actua como absorvedor de calor 

diminuindo ou impedindo a propagação do fogo. Por outro lado vegetação que 

cresceu abundantemente mas que terminou o seu crescimento, se encontra 

maturada ou entrou em dormência, actua como uma fonte de calor e como tal 

aumenta a propagação e intensidade do fogo. 

Uma vez que a meteorologia é a componente mais importante na 

definição do FMC dos combustíveis vegetais e consequentemente na ignição e 

propagação do fogo, conduziu a uma grande variedade de índices 

desenvolvidos com base em dados meteorológicos. 

A determinação das condições da vegetação e seu conteúdo hídrico pode 

ser efectuada indirectamente através de variáveis meteorológicas. Muitos dos 

índices de perigo de incêndio são baseados em dados meteorológicos por 

duas razões: em primeiro lugar porque estas expressam o estado actual das 

variáveis atmosféricas que influenciam o teor em água dos combustíveis, em 

segundo lugar porque são obtidas directamente dos serviços meteorológicos, 

não necessitando assim de medições específicas no campo (Ceccato et al., 

2003). 

Um total de seis índices meteorológicos que utilizam variáveis 

meteorológicas e sua influência no FMC, tais como os índices europeus 

(Português, Espanhol, Francês e Italiano), o Canadian Fire Weather Índex 

(FWI) (Figura 3) e ainda o Behave fine fuel moisture content, podem ser 

encontrados, calculados e mapeados online para todos os países europeus 

mediterrânicos e ainda Alemanha, Finlândia e Áustria (San-Miguel-Ayanz et 

al., 2003a) no European Forest Fire Information System – EFFIS em 

http://inforest.jrc.it/effis/. 
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Figura 3: Mapeamento da Previsão a 3 dias do FWI (San-Miguel-Ayanz et al., 2003a) 

Este sistema resultou da implementação de um grupo de investigação 

por parte da Comissão Europeia, constituído desde 1999, especificamente 

criado para o desenvolvimento e implementação de métodos avançados de 

avaliação do risco de incêndio florestal numa plataforma comum à escala 

europeia. O seu objectivo é providenciar informação relevante para a 

protecção das florestas europeias contra o fogo (JRC, 2005). 

Vimos já que uma das formas de determinar o FMC dos combustíveis 

vegetais é o recurso a variáveis meteorológicas, podendo estas ser 

consideradas de forma cumulativa (provenientes de medições de vários dias) 

ou não cumulativa (consideram apenas valores diários dos parâmetros) 

(Freire et al., 2002), no entanto a determinação da humidade dos vegetais 

pode ainda ser efectuada directamente por amostragem ou através de 

métodos de detecção remota. 

A amostragem de campo é o método mais directo e preciso de 
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determinação da humidade da vegetação viva ou morta mas, de forma a 

assegurar a sua significância espacial e temporal, apresenta diversas 

dificuldades operacionais (Ceccato et al., 2003), nomeadamente a 

periodicidade com que deverá ser efectuada e a necessidade de 

representatividade de todos os tipos de vegetação presentes redundado assim 

numa tarefa morosa, dispendiosa e apenas aplicável a uma área geográfica 

muito restrita (zona de recolha das amostras). 

A estimativa frequente da humidade da vegetação para áreas extensas é 

difícil e os índices computados a partir de dados de estações meteorológicas, 

não uniformemente distribuídos, não são generalizáveis a outras áreas 

florestais aumentado assim o interesse na detecção remota, especialmente de 

imagens NOAA-AVHRR devido à sua boa resolução temporal (2 imagens/dia) 

e espectral (visível, infravermelho próximo, médio e térmico) e média 

resolução espacial (1.1 Km) (Vidal et al., 1997), (Chuvieco et al., 2002b), 

(Aguado et al., 2003). 

A vegetação reflecte e absorve radiação electromagnética e 

comprimentos de onda característicos que variam ao longo do seu ciclo de 

vida: quando em crescimento activo tem tendência a absorver comprimentos 

de onda na banda do vermelho, do infravermelho próximo e a reflectir o verde 

(por essa razão vemos a vegetação verde), comparativamente vegetação que 

parou já o seu crescimento reflecte mais luz na banda do vermelho mas muito 

menos no infravermelho próximo (Bartlette & Burgan, 1994), podendo este 

facto ser aproveitado para estimar de forma indirecta o FMC. 

A determinação do FMC da vegetação viva baseia-se no princípio de, 

quando a água disponível decresce, a planta reagir reduzindo a sua 

evapo-transpiração através do fecho dos estomas. Este mecanismo, quando 

muito prolongado, afecta a absorção do CO2, aumenta a temperatura da 

planta e danifica a estrutura interna da folha, o que conduz à entrada da 

planta em stress hídrico e consequentemente a alterações na sua resposta 

espectral através da redução da reflectância na banda do infravermelho 

próximo (Robles et al., 2003). 

Está no entanto por provar a distinção clara e inequívoca que as 

alterações do conteúdo em água mudem o modo como a planta reflecte ou 
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emite energia electromagnética, uma vez que este facto pode também ser 

também devido a outras fontes de variação espectral (conteúdo em 

pigmentos das folhas, geometria das copas, índice de área foliar, reflectância 

do solo, perturbações atmosféricas, etc.) sendo então a questão saber se os 

sistemas de satélite actuais providenciam a necessária resolução espacial, 

espectral e temporal para o seu uso operacional (Chuvieco et al., 2002b), 

(Chuvieco et al., 2004). 

(Aguado et al., 2003) efectuaram a comparação de performance de 

várias imagens de satélite (especialmente imagens NOAA-AVHRR) com o 

intuito de melhorar a interpolação espacial de índices de perigo meteorológico 

e compararam os resultados com os métodos tradicionais de interpolação 

espacial, sendo o objectivo final a obtenção de maior rigor nos mapas de 

perigo de incêndio. 

O Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), obtido a partir das 

bandas do vermelho e infravermelho, é o índice mais comum de obtenção do 

FMC da vegetação viva, no entanto estes índices partem do princípio que a 

secura dos combustíveis vivos pode ser obtida a partir de imagens de satélite 

de forma indirecta uma vez que eles verdadeiramente medem a actividade 

clorofilina e não o teor de água (Ceccato et al., 2003), (Camia et al., 2003). 

Além deste último aspecto relembramos mais uma vez que o teor de água dos 

vegetais se encontra também relacionado com o estado fenológico da 

vegetação. 

(Chuvieco et al., 2002b) efectuaram a determinação de índices de perigo 

de incêndio através da estimativa do conteúdo em água de combustíveis vivos 

obtidos através da reflectância de imagens Landsat. Concluíram que a 

utilização da banda do infravermelho de onda curta (SWIR: 1.4-2.5 µm) e o 

seu contraste com a banda do infravermelho próximo proporcionavam a 

melhor estimativa. 

Diversos estudos empíricos, citados por (Ceccato et al., 2003), 

demonstram que a inclusão de dados provenientes da banda do infravermelho 

térmico melhoram as correlações existentes entre os índices relacionados com 

o NDVI e as variáveis relacionadas com a humidade dos combustíveis vivos, 

estando no entanto ambas as bandas limitadas à inexistência de nuvens. 
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Como forma de ultrapassar este inconveniente propõem o recurso a sensores 

activos de microondas (radar) e apresentam diversos trabalhos onde é 

analisada a reflexão difusa desta energia electromagnética em áreas florestais 

concluindo que, apesar das limitações da resolução temporal da maior parte 

destas plataformas, podem ser utilizados de forma complementar às imagens 

ópticas e de infravermelhos. 

(Camia et al., 2003) referem também a este propósito que apesar da 

dificuldade de relacionar a reflexão das imagens de radar com os parâmetros 

biofísicos, as quais oferecem uma resolução espacial mais detalhada que o 

infravermelho óptico e térmico, concordam com o seu uso de forma 

complementar a estas. 

Conclui-se relativamente à utilização da detecção remota que, no que 

diz respeito à resolução espectral, as bandas mais relevantes na determinação 

do FMC dos vegetais vivos são o infravermelho, o infravermelho próximo e o 

infravermelho de onda curta, limitadas contudo à inexistência de nuvens. A 

relação entre a resolução temporal e espacial é contudo inversa: satélites de 

elevada resolução temporal (e.g., NOAA-AVHRR, MODIS), que possibilitam a 

revisitação de uma mesma localização geográfica e consequentemente a 

actualização dos parâmetros dinâmicos necessário à determinação e 

actualização do índice de risco, oferecem baixas resoluções espaciais. A 

utilização destes satélites não permite uma análise pormenorizada devido ao 

facto de cada pixel ser o resultado da diversa vegetação aí existente. De 

forma inversa coberturas com resolução mais elevada (e.g., Landsat, SPOT, 

IRS) contrariam esse inconveniente, mas a combinação de períodos de 

revisita alargados com custos mais elevados limitam a sua aplicação (Freire et 

al., 2002) impossibilitando a actualização das variáveis dinâmicas. 

Até este momento abordou-se apenas a determinação do FMC por 

métodos de detecção remota dos combustíveis vivos, no entanto a 

importância que os combustíveis mortos desempenham na definição global do 

risco e perigo de incêndio deverão ser tidas em consideração. 

Os mecanismos de troca de humidade entre as partículas de combustível 

e o ambiente são distintos quer se trate de vegetação morta ou viva: nos 

combustíveis vivos é essencialmente a fisiologia da planta que controla o 
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processo enquanto que nos combustíveis mortos a resposta é basicamente 

controlada por processos físicos (Camia et al., 2003). 

Constata-se assim que os materiais tentam continuamente restabelecer 

o equilíbrio entre diferenciais de humidade. No caso de inexistência de água 

no estado líquido estas são motivadas por gradientes de pressão, sendo 

função das variações de concentração em humidade mas influenciadas 

também pela temperatura. 

Estas trocas de água entre as partículas e o meio-ambiente podem ser 

mais ou menos rápidas, como foi já abordado anteriormente no capítulo 

dedicado à vegetação e aos combustíveis, sendo este aspecto uma importante 

característica do combustível e apresentando mesmo grande relevância na 

definição do risco e perigo de incêndio. Este tempo de resposta é meramente 

função do tamanho da partícula e suas propriedades químicas sendo este 

factor inclusivamente utilizado para classificar os combustíveis mortos 

conforme já tivemos também oportunidade de referir. 

Apenas o FMC dos combustíveis com maior tempo de resposta, mais 

associada com as condições de secura sazonal, pode ser acedido directamente 

através de detecção remota, sendo que de uma forma geral a determinação 

da humidade dos combustíveis mortos é mais facilmente determinada através 

de dados meteorológicos (Camia et al., 2003). A detecção remota pode assim 

ser utilizada de forma indirecta na determinação da humidade destes 

combustíveis por intermédio da estimativa de certos parâmetros que a 

influenciam, nomeadamente o défice de pressão de vapor de água, 

temperatura do ar e precipitação. 

(Burgan et al., 1998) e (Burgan et al., 2000) utilizaram dados de 

detecção remota para determinar o FMC dos combustíveis vivos e dados 

provenientes de estações meteorológicas na determinação do FMC dos 

combustíveis mortos definindo o Fire Potential Index (FPI) (Figura 4). Este 

modelo fundamenta-se no princípio que o potencial do fogo pode ser 

determinado se se conhecer a proporção dos combustíveis vivos/mortos 

(obtida de imagens NOAA-AHRR através da verdura relativa da vegetação - 

uma derivada do NDVI) e sua relação com a humidade de extinção (obtida da 

humidade dos combustíveis finos - Classe das 10 horas - proveniente de 
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dados meteorológicos). 

 
Figura 4: FPI - Fire Potential Índex (http://www.fs.fed.us/land/wfas/exp_fp_4.gif. 

Data de acesso: 12-03-2005) 

Conclui-se que no que diz respeito à determinação do FMC dos 

combustíveis mortos através de detecção remota esta não providencia 

actualmente dados suficientemente claros para que possam ser utilizados em 

índices. A sua utilização pode contudo efectuar-se recorrendo à determinação 

de variáveis meteorológicas que de uma forma indirecta (já que a humidade 

deste tipo de combustível se encontra totalmente dependente destas) possam 

fornecer indicações sobre o status hídrico deste tipo de partículas. 

2.2.2.2 Índices Estruturais ou de Longo Prazo 

Os índices estruturais ou de longo prazo assentam em factores que 

variam muito pouco ao longo do tempo, tais como a vegetação, altitude, 

declive, orientação, características climáticas, estradas, áreas urbanas, solos, 

historial de incêndios, e densidade populacional, servindo para a 

determinação, em igualdade de circunstâncias meteorológicas, de áreas de 

elevado risco devido às suas condições intrínsecas. 

Esta longa escala temporal é muito útil na percepção dos padrões do 

risco de incêndio e na melhoria da gestão da prevenção do fogo (Chuvieco et 
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al., 1997). 

A sua determinação pode ser efectuada antes da época de incêndios 

fornecendo informação para a adopção e hierarquização de medidas de 

planeamento e prevenção. 

No desenvolvimento destes indicadores, a escolha e importância relativa 

das variáveis utilizadas tem normalmente uma base estatística, sendo 

determinada a partir de um estudo de correlação entre os parâmetros e um 

registo do historial de incêndios nessa área ao longo de um período 

significativo para uma determinada área, sendo que estas relações são mais 

sólidas em áreas limitadas de forma que estes índices têm essencialmente 

uma aplicação regional (Freire et al., 2002). 

3.2.2.3 Índices Integrados ou Avançados 

Um índice integrado ou avançado do risco de incêndio assenta no 

princípio de que a ocorrência e propagação de um fogo florestal são 

condicionados por factores de natureza e variação temporal distinta, exigindo 

deste modo uma análise integrada desses parâmetros. 

Apesar deste tipo de abordagem ter sido recomendado pelo Joint 

Research Center da União Europeia conforme referimos, não foi ainda 

completamente desenvolvida e implementada por esta instituição de 

investigação. 

Talvez o problema mais crítico desta abordagem, depois de ultrapassada 

a questão do acesso aos dados, seja a dificuldade de calibrar os pesos das 

variáveis relevantes, as quais são frequentemente difíceis de obter, apoiando-

se geralmente no conhecimento específico de especialistas, daqui resultando 

um procedimento de orientação local e subjectivo (Freire et al., 2002) e daí a 

dificuldade de aplicação para localizações geográficas mais extensas. 

Estes autores propuseram uma metodologia para o desenvolvimento de 

cartografia diária de risco de incêndio florestal em Portugal baseada na 

utilização de imagens de satélite e dados auxiliares tendo obtido uma boa 

correlação com os incêndios verificados. Apresentam também algumas 

sugestões para um aperfeiçoamento futuro nomeadamente ao nível de um 

maior conhecimento dos modelos de combustíveis e respectivos valores de 
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humidade, a utilização de plataformas de detecção remota com maiores 

resoluções espaciais e ainda a inclusão de variáveis representativas da 

componente humana do risco de incêndio. 

2.2.3. Integração das Variáveis na Modelação do Risco e Perigo 

de Incêndio 

Vimos até este momento muitas das variáveis relacionadas com a 

ignição, comportamento e propagação de incêndios florestais e a forma como 

poderão contribuir para a estimativa de um índice de risco e perigo, falta 

agora saber de que modo poderão ser integradas de maneira a reflectirem o 

real risco que lhes está associado. 

A análise deste risco está dependente de variáveis cartográficas em 

contexto geo-espacial, tornando assim o ambiente SIG na forma de 

tratamento por excelência para esta aplicação uma vez que estes 

proporcionam capacidades de criação, transformação, combinação e análise 

espacial ímpares aliadas ao facto de se encontrarem numa base comum de 

referenciação. 

Seguidamente e depois de partir do pressuposto que as variáveis se 

encontram identificadas, cartografadas e geo-referenciadas surge a 

dificuldade de estabelecer um critério na sua combinação. 

Dado o carácter multivariado dos dados geo-referenciados em análise e 

a inexistência de um modelo determinístico, e portanto de uma base teórica 

que os permita conjugar, ponderar e inter-relacionar, conforme tivemos já 

oportunidade de referir, ter-se-á de recorrer a modelos paramétricos. 

Esta parametrização no entanto deverá obedecer a critérios o mais 

objectivos possíveis evitando ponderações baseadas na percepção pessoal a 

qual, por mais adequada que seja, não deixa de se encontrar ferida de 

subjectividade. 

A integração das variáveis num único índice poderá ser efectuada 

recorrendo a diferentes técnicas com base na nas suas premissas e 

assumpções. Estes métodos poderão ser classificados de acordo com o tipo de 

equações envolvidas, as quais segundo (Weiss & Indurkhya, 1998) podem 

ser: a) matemáticas, b) distais ou c) lógicas. 
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As matemáticas e lógicas, conforme referem estes autores, são 

equações com operações directas de medição em novos casos enquanto as 

baseadas na distância obtêm respostas para novas situações através da 

medição da similaridade de casos que se encontrem armazenados. 

Relativamente às equações matemáticas subdividem-nas ainda em a.1) 

estatísticas lineares, a.2) redes neuronais e a.3) estatísticas não lineares ou 

avançadas. 

As lineares dizem respeito aos processos estatísticos clássicos, 

nomeadamente ao método dos mínimos quadrados, e se bem que o seu 

comportamento seja bom em situações de pequena complexidade e baixa 

dimensionalidade a sua performance é bastante afectada quando tais 

condições não se verifiquem. 

Neste contexto, quando a quantidade de dados e a dimensionalidade são 

elevadas, torna-se necessário, e por vezes mesmo imperativo, utilizar 

métodos não lineares, surgindo assim o recurso a redes neuronais e a 

estatísticas avançadas. 

As redes neuronais são frequentemente utilizadas em análise estatística 

e modelação de dados quando se entende que o seu papel é uma alternativa 

às regressões ou a técnicas de análise de clusters (Cheng & Titterington 1994 

in (Gurney, 1997)). 

As redes neuronais, conforme referem (Weiss & Indurkhya, 1998), 

providenciam uma abordagem elegante e simultaneamente poderosa, 

podendo teoricamente modelar mesmo as mais complexas funções, e isto 

com a vantagem da sua matemática ser apenas um pouco mais complexa que 

a das funções lineares, tendo no entanto como principal desvantagem o longo 

tempo que poderá demorar o seu treino e consequentemente a exigência 

computacional daí decorrente. Neste contexto a estratégia para a sua 

optimização é a utilização de uma rede de moderada complexidade e sua 

amostragem e avaliação em intervalos temporais bem definidos, dando-se o 

treino como concluído quando o erro parar de diminuir. 

As estatísticas avançadas, ainda de acordo com aqueles autores, ao 

contrário das redes neuronais, utilizam matemáticas de elevada complexidade 

e procedimentos de treino mais complicados, sendo uma combinação eclética 
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dos melhores conceitos dos métodos lógicos e matemáticos, e competem em 

termos de qualidade com as redes neuronais em aplicações de regressão mas 

são menos vantajosas na classificação de valores discretos. 

Vimos até ao momento como podem ser ordenados os diversos métodos 

de integração de variáveis sob o ponto de vista das equações envolvidas, 

subsistindo ainda por apurar em termos de modelação como pode ser esta 

classificada. 

(Chuvieco et al., 2003a) identificam cinco formas distintas de efectuar 

esta integração: 1) Modelos qualitativos; 2) Modelos quantitativos; 3) 

Regressões; 4) Modelos físicos e 5) Redes neuronais artificiais. 

2.2.3.1 Modelos Qualitativos 

Estes modelos assentam no conhecimento empírico dos especialistas que 

os constroem fundamentando-se na sua própria percepção do fenómeno em 

modelação. Tratam-se geralmente de índices baseados em categorias 

abrangentes que combinadas redundam numa classificação nominal 

representando atributos de descrição sem valor numérico nem outro que não 

seja a simples identificação ou descrição de uma classe, uma categoria ou o 

nome da entidade. 

Como se pode constatar estes modelos fornecem classes não 

providenciando assim gradientes que traduzam mais fielmente o grau de 

risco. Enfermam também de uma grande subjectividade a qual é fruto do 

conhecimento empírico específico aplicado a um fenómeno local pelo que, 

mesmo partindo do princípio que se encontram bem adaptados, a sua 

generalização e extrapolação para modelação de outros fenómenos ou em 

localizações distintas se encontra seriamente comprometida. 

2.2.3.2 Modelos Quantitativos 

Estes índices requerem o estabelecimento quantitativo prévio do risco de 

cada uma das variáveis e posteriormente a ponderação com a atribuição de 

pesos (Chuvieco et al., 2003a) relativos à sua suposta importância na 

modelação do risco e perigo de incêndio. 
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(Carvalho, 1996) efectuou uma modelação deste tipo para a área 

objecto de análise deste trabalho tendo ordenado cada uma das variáveis com 

base numa classificação ordinal do seu risco relativo e seguidamente efectuou 

a integração de todas as variáveis de forma ponderada com a atribuição de 

pesos específicos a cada uma delas segundo a sua importância (subjectiva). 

Estes modelos permitem já uma quantificação do risco ou perigo sendo 

portanto mais objectivos que os modelos qualitativos, no entanto esta 

quantificação deverá ser vista de forma relativa e não absoluta já que na sua 

determinação foram utilizadas classes ordinais e não racionais, e na sua 

integração foram também utilizados ponderações subjectivas. Como referem 

(Chuvieco et al., 2003a) estes índices quantitativos definem baixos ou altos 

níveis de perigo de incêndio mas não poderão ser utilizados para inferirem 

probabilidades de ocorrências de ignições ou de propagação do fogo. 

2.2.3.3 Regressões 

Esta técnica é utilizada para o cálculo de uma variável dependente (por 

exemplo o índice de perigo que pretendemos obter) mediante a determinação 

e atribuição de coeficientes (pesos) às variáveis independentes julgadas 

pertinentes. 

As regressões são utilizadas há já muito tempo nas mais variadas 

aplicações, designadamente nas ciências florestais onde são por exemplo 

utilizadas na determinação de alturas e volumes de árvores e povoamentos. 

Podem também ser utilizadas na determinação de índices sintéticos de perigo 

de incêndio. 

Uma vez que estes modelos são produzidos e ajustados com base em 

procedimentos estatísticos a sua precisão pode ser determinada de forma 

quantitativa conhecendo-se assim a percentagem de variância explicada pelo 

modelo e consequentemente um melhor conhecimento da importância de 

cada uma das variáveis poderá ser obtido, não sendo no entanto extrapolável 

para além da área e período de estudo (Chuvieco et al., 2003a). 

(Chuvieco et al., 1998) utilizaram regressões logísticas para estimar a 

ocorrência de grandes incêndios a partir de variáveis geográficas e estatísticas 

compiladas. 



Características do Problema 

 62 

2.2.3.4 Modelos físicos 

As variáveis utilizadas na modelação do risco de incêndio poderão 

também ser integradas recorrendo aos índices de perigo ou a programas de 

simulação do fogo existentes descritos no capítulo referente aos Modelos de 

Previsão do Comportamento do fogo. Esta integração é feita de forma 

hipotética reproduzindo vários cenários possíveis, atribuindo-se portanto 

diferentes valores às variáveis e observando o comportamento do modelo, 

podendo assim de forma indirecta avaliar-se a contribuição de cada uma das 

variáveis consideradas. 

2.2.3.5 Redes Neuronais Artificiais 

As redes neuronais artificiais, vulgarmente conhecidas pelo acrónimo 

ANN4, as quais são inspiradas no comportamento das redes neuronais 

biológicas, têm sido nos últimos anos bastante utilizadas na classificação de 

diversos tipos de dados, especialmente na procura de padrões ocultos ou de 

difícil percepção através da utilização de outros métodos. À semelhança das 

suas homólogas naturais, as ANN possuem capacidade de aprendizagem que 

lhes é conferida através dos exemplos que lhes são apresentados e o seu 

funcionamento baseia-se na existência de processadores simples (neurónios) 

dispostos em camadas e conectados entre si através de ligações (sinapses). 

Não apresentam algumas das restrições encontrada nos métodos 

estatísticos clássicos, no entanto as suas funções poderão ser muito 

complexas devido à existência de camadas escondidas e às relações não-

lineares entre elas, o que torna complexa a determinação da contribuição de 

cada uma das variáveis consideradas na variância total do fenómeno em 

modelação (Chuvieco et al., 2003a), levando alguns autores a considerar as 

redes neuronais uma espécie de caixa-negra com poucas possibilidades de 

determinação da influência das variáveis independentes na estimação 

(Chuvieco et al., 1998), (Cloete & Zurada, 2000). 

                                          

4 Do inglês Artificial Neural Network 
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As redes neuronais são muito entusiasmantes também sob a perspectiva 

geográfica devido à grande amplitude de potenciais utilizações que poderão 

ter (Openshaw & Openshaw, 1997). 

A sua aplicação no âmbito dos incêndios florestais ainda não é muito 

frequente e apenas nos foi possível encontrar referência à sua utilização neste 

contexto em (Vega-García et al., 1996), (Chuvieco et al., 1998), (Carvacho, 

1998), (Vasconcelos et al., 1998b), (Chuvieco et al., 1999), (Vasconcelos et 

al., 2001) e (Chuvieco et al., 2003a). 
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3. REDES NEURONAIS 

O termo “redes neuronais artificiais” é bastante insinuante à partida, 

parecendo sugerir máquinas dotadas de cérebros capazes de efectuar tarefas 

apenas reservadas a humanos tal-qualmente estamos acostumados a ver na 

ficção científica. A desmistificação deste conceito torna-se assim inevitável e 

se de facto as redes neuronais estão relacionadas com o cérebro biológico o 

seu estudo e desenvolvimento envolve, para além da neurobiologia, outras 

áreas do conhecimento tais como a matemática, a electrónica e a 

cibernética5. 

Os métodos de neuro-computação são estreitamente baseados num 

modelo artificial do cérebro como uma rede de elementos de processamento 

simples conectados entre si, correspondendo aos neurónios biológicos, mas 

cuja actuação colectiva lhes confere grande capacidade de processamento 

possuindo estes sistemas como principal vantagem o facto de poderem 

aprender e adaptar-se a alterações ambientais (Cloete & Zurada, 2000). 

Duas abordagens distintas poderão, segundo (Kohonen, 2001), ser 

discerníveis na modelação neuronal: por um lado esta pode ser efectuada 

como tentativa de descrição do fenómeno biofísico que tem lugar nos 

neurónios biológicos reais, sendo assim expectável que os elementos básicos 

de processamento da informação no cérebro sejam isolados e identificados, 

ou esta modelação pode ainda ser concretizada como tentativa de 

desenvolvimento de novos dispositivos baseados em concepções heurísticas, 

se bem que inspiradas em componentes biológicas. 

Qualquer que seja a filosofia subjacente à sua utilização (tentativa de 

melhor conhecimento do cérebro ou desenvolvimento de novas tecnologias) é 

conveniente compreender previamente alguns mecanismos básicos do modelo 

biológico. 

                                          

5 Cibernética é uma teoria da comunicação e controlo do feedback de regulação. O termo 
cibernética advém do grego Κυβερνήτης (significando condutor, governador, piloto). A cibernética 
é a disciplina que estuda a comunicação e o controlo nos seres humanos e nas máquinas 
construídas pelos humanos (http://pt.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica) 
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3.1 O Paradigma Biológico 

A curiosidade sobre o cérebro humano e os processos cognitivo e de 

coordenação há já muito tempo que intrigam o Homem. As primeiras 

tentativas de explicação de alguns aspectos teóricos, segundo (Kohonen, 

2001), foram encetadas por filósofos gregos como Aristóteles (384-322 AC), 

tendo já os filósofos empíricos do séc. XVI algumas visões do sistema 

nervoso, de onde se destaca a de Descartes (1596-1650). Mas foi 

verdadeiramente no séc. XX, principalmente a partir dos anos 60, que o 

desenvolvimento da ciência abriu as portas para uma melhor compreensão 

dos cérebro humano e dos mecanismos a ele associados, se bem que muito 

esteja ainda por compreender e decifrar. Uma das razões concretas para tal, 

segundo aquele autor, é o facto do sistema nervoso, com as suas diferentes 

fases de desenvolvimento filogenético e ontogenético, não ser descritível por 

modelos matemáticos tradicionais. 

O cérebro humano (Figura 5) é constituído primariamente por dois tipos 

de células: glia e neurónios. A função principal da glia é sustentar e proteger 

os neurónios. Os neurónios, por sua vez, transportam informações em forma 

de impulsos eléctricos conhecidos como potenciais de acção. Eles comunicam-

se com outros neurónios (do cérebro e do corpo) enviando várias substâncias 

químicas chamadas neurotransmissores, que atravessam espaços conhecidos 

como sinapses (Wikipedia, 2005). 
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Figura 5: Corte esquemático do cérebro humano (Vol. 21, No. 1, 1998 of the Journal 
Alcohol Health & Research World) 

O cérebro humano é constituído por mais de 1011 (100 biliões) de 

neurónios (Figuras 5 e 6) e as ligações existentes entre eles – os axónios – 

possuem um comprimento tal no seu conjunto que se fossem esticados daria 

para fazer duas vezes a viagem de ida e volta da Terra à Lua (Kohonen, 

2001). A complexidade dos neurónios é assustadora e a verdade é que ainda 

não se conhece com exactidão a estrutura e funcionamento deste tipo de 

células. Sabe-se no entanto que a sua singularidade reside nas propriedades 

electroquímicas ao nível da membrana. 
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Figura 6: Representação esquemática do neurónio 

(http://www.shriverstepp.org/activities/zone/brain_cell.html#. Data de acesso: 07-
05-2005) 

Os principais constituintes de um neurónio biológico incluem uma árvore 

dendrítica ramificada (Figura 7) que contacta e colecta sinais de outros 

neurónios, um corpo celular que recebe esses sinais e gera uma resposta, e 

um axónio ramificado que distribui essa resposta a outros neurónios (Reed & 

Marks II, 1999). 
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Figura 7: Rede neuronal 

(www.igc.gulbenkian.pt/webdocs/events/postersopenday/Neurociencias.pdf. Data de 
acesso: 23-05-2005) 

Os neurónios comunicam entre si através de sinais eléctricos de curta 

duração na voltagem da parede celular ou membrana, designados potenciais 

de acção. As interligações neuronais são mediadas por junções 

electroquímicas designadas sinapses (Figura 8), as quais se encontram nas 

ramificações da célula designadas dendrites. 
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Figura 8: Representação esquemática e microfotográfica de uma sinapse 

(www.igc.gulbenkian.pt/webdocs/events/postersopenday/Neurociencias.pdf. Data de 
acesso: 23-05-2005) 

Como refere (Gurney, 1997), cada um dos neurónios recebe 

normalmente muitos milhares de ligações provenientes de outros neurónios. 

Por este motivo encontra-se constantemente recebendo uma grande 

multitude de sinais eléctricos que eventualmente atingem o corpo celular ou 

soma onde são integrados e processados de alguma forma, de maneira a que 

se excederem um determinado valor limiar então o neurónio gerará um 

impulso voltaico como resposta, dizendo-se que o neurónio foi activado. Este 

impulso será transmitido a outros neurónios aos quais se encontre ligado por 

uma ramificação fibrosa designada axónio. 

Podemos concluir nesta fase que a cada soma do neurónio afluem várias 

dendrites, as quais actuam como canais de informação aferente, defluindo do 
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soma apenas um axónio o qual é o ducto da informação eferente. 

O axónio pode no entanto ramificar-se em vários colaterais permitindo 

desta forma o contacto com vários neurónios. 

Este contacto é efectuado através de estruturas localizadas nas 

extremidades do axónio, designadas membranas pré-sinápticas (ver 

ampliação no canto inferior esquerdo da Figura 9), as quais se aproximam de 

uma pequena estrutura localizada nas dendrites de outros neurónios 

designada membrana pós-sináptica. Entre estas duas estruturas existe um 

intervalo designado fenda sináptica com a dimensão da ordem de 2x10-8 m. 

 
Figura 9: Comunicação entre neurónios (Scientific American, September 1992, article 

by Gerald D. Fischbach, Mind and Brain, page 52) 
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Quando em equilíbrio a membrana mantém um balanço eléctrico 

relativamente à presença de iões negativos e positivos, com o interior da 

membrana mantendo-se polarizada negativamente relativamente ao exterior, 

com uma diferença de potencial de aproximadamente 70 mV, designando-se 

este estado de potencial de repouso (Gurney, 1997). 

Podemos então agora adicionar às nossas conclusões que as membranas 

dos neurónios podem suportar e propagar sinais eléctricos desde que a sua 

polarização, também designada potencial da membrana, seja dinamicamente 

alterada. 

O procedimento cognitivo dos humanos assenta na referenciação 

executada de forma associativa em relação a uma base de dados de 

conhecimento conforme refere (Kohonen, 2001), mas o mecanismo com que 

é feita esta associação não pode ser baseada em qualquer comparação lógica 

ou de simples similaridade, as condições de correspondência poderão estar 

relacionadas com diferentes níveis de abstracção, as quais se sabe existirem 

no cérebro humano mas que actualmente ninguém entende com detalhe. 

3.2 O Paradigma Artificial 

As redes neuronais artificiais são inspiradas no paradigma biológico das 

suas congéneres naturais conforme referem vários autores, nomeadamente: 

- As ANN são sistemas de mapeamento não-linear cuja estrutura é 

estreitamente baseada nos princípios observados no sistema nervoso dos 

humanos e em termos genéricos consistem num grande número de 

processadores simples interligados por conexões ponderadas a que por 

analogia se designaram neurónios (Reed & Marks II, 1999). 

- Trata-se de uma rede de elementos de processamento simples 

conectados entre si, designados neurónios, cuja funcionalidade é 

estreitamente baseada nos seus homólogos biológicos, residindo a sua 

capacidade de processamento na intensidade das conexões estabelecidas 

entre os neurónios, designadas pesos, as quais se implementam e fortalecem 

através de um processo de adaptação, designado aprendizagem, relativo a 

um dado conjunto de padrões de treino (Gurney, 1997). 

Apesar dos princípios básicos mencionados em capítulos anteriores, é 
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necessário afirmar que todo o processo é de facto muito mais complexo. 

Segundo (Kohonen, 2001) um dos equívocos mais importante das 

observações fisiológicas e que redunda numa simplificação é o princípio do 

“tudo ou nada” da resposta dos neurónios. Na realidade podemos encontrar 

potenciais lentos, respostas e frequências de activação graduais e descargas 

de potenciais de acção que contrariam aquele princípio, existindo ainda 

muitos tipos diferentes de neurónios e diversos transmissores químicos com 

diferentes efeitos e diferentes constantes temporais para cada um, existindo 

uma pletora de agentes químicos, mensageiros e moduladores que processam 

informação e controlam o nível de actividade e a taxa de aprendizagem em 

diferentes subsistemas do cérebro de forma frequentemente difusa e não 

específica. 

O sistema nervoso biológico humano tem inúmeras funções, 

nomeadamente a coordenação das funções sensoriais, motoras, cognitivas, 

etc. Quando se pretende modelar artificialmente, geralmente apenas se 

ambiciona reproduzir alguma destas funções pelo que por este motivo não é 

necessário (nem seria possível!) transportar para o modelo artificial toda a 

complexidade associada ao sistema biológico. 

Tem sido reivindicado, especialmente por alguns cientistas ligados à 

biologia, que as ANN não serão efectivas enquanto não reproduzirem 

fielmente o modelo natural. É certo que a natureza teve tempo e recursos 

para optimizar muitos mecanismos dos quais devemos estar cientes, no 

entanto é também certo que a tecnologia pode utilizar soluções impossíveis 

na natureza (por exemplo a roda não existe biologicamente devido ao facto 

de impossibilitar a existência de vasos sanguíneos) pelo que por vezes a 

evolução biológica teve de enveredar por soluções complexas para simples 

funções auxiliares tais como o fornecimento de energia, não parecendo assim 

razoável copiar todos os pormenores do modelo natural para o modelo 

artificial sem se saber exactamente a sua função (Kohonen, 2001). 

A complexidade dos modelos artificiais está infinitamente aquém da 

complexidade existente no modelo natural, no entanto a inspiração que este 

aporta e a extracção de linhas básicas do seu funcionamento tem sido sem 

dúvida o motor impulsionador do desenvolvimento do paradigma artificial e da 
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sua aplicação com êxito a tarefas antes impossíveis ou de difícil resolução. 

A razão pela qual as ANN gozam actualmente de grande popularidade 

reside na sua faculdade de aprendizagem a partir de exemplos (Openshaw & 

Openshaw, 1997), (Reed & Marks II, 1999), (Cloete & Zurada, 2000), e na 

sua generalização a novos conjuntos de dados, bem como na sua superior 

performance na resolução de problemas reais, quando comparada com outras 

abordagens tradicionais. É aplicada actualmente com sucesso em área tais 

como reconhecimento óptico de caracteres, robótica, reconhecimento e 

identificação de voz, detecção de uso fraudulento de cartões de crédito 

(Cloete & Zurada, 2000), detecção bem sucedida de incêndios florestais em 

imagens Lidar (Fernandes et al., 2004) entre outras aplicações. Estes autores 

alertam no entanto para o facto da representação do conhecimento interno 

desenvolvido por estas redes ser largamente incompreensível para os 

humanos e a assim não poder ser facilmente manipulado. 

Sempre que não haja possibilidade de uma abordagem baseada no 

conhecimento do processo em modelação, por este ser inexistente ou 

deficiente, as ANN podem constituir uma alternativa, e mesmo nas situações 

em que existe aquele conhecimento de forma a possibilitar uma abordagem 

convencional ou estatística, ainda assim as redes neuronais podem ser úteis 

dada a sua independência de assumpções, a sua não-linearidade bem como a 

sua habilidade em manipular dados com ruído (Openshaw & Openshaw, 

1997). 

3.3 A Correspondência Paradigmática 

É possível identificar, segundo (Kohonen, 2001), características comuns 

a ambos os paradigmas: 

1. Análogos mecanismos de representação e processamento da 

informação, baseados na computação paralela; 

2. Habilidade de ponderação condicional em diferentes conjuntos de 

dados (operações estatísticas); 

3. Tolerância a erros e capacidade de recuperação perante falhas; 

4. Adaptabilidade a alterações ambientais e emergência de funções 

inteligentes de processamento de informação por auto-organização como 
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resposta aos dados. 

Para finalização deste conclave consideramos pertinente nesta fase 

recordar os principais aspectos da funcionalidade dos neurónios biológicos 

citados por (Gurney, 1997) e a simplificação necessária à modelação pelos 

seus congéneres artificiais de modo a produzir-se a devida correspondência 

paradigmática: 

- Os sinais são transmitidos pelos neurónios biológicos por potenciais de 

acção com o seu perfil estereotipado e carácter de ”ou tudo ou nada”. Este 

comportamento é reproduzido artificialmente utilizando um domínio binário, o 

qual convencionalmente assume os valores de 0 ou 1; 

- Quando um potencial de acção atinge a sinapse de um neurónio 

natural o seu efeito é um PPS o qual é variável e dependente das 

propriedades físico-químicas da sinapse. Este procedimento é modelado 

artificialmente através da atribuição de pesos às diferentes variáveis de input; 

- Os PPS’s podem ser excitatórios ou inibidores. Esta conduta é 

facilmente moldada atribuindo respectivamente sinais positivos ou negativos 

aos pesos; 

- Os PPS’s são integrados e o seu resultado é expresso sob a forma do 

potencial da membrana. Da mesma forma, nos neurónios artificiais, os 

diversos valores serão multiplicados pelos respectivos pesos e somados 

posteriormente, conduzindo a um valor de activação; 

- Se o potencial da membrana exceder o valor limiar então um potencial 

de acção é disparado e conduzido ao longo do axónio. Na simulação artificial 

de um potencial de acção exige-se a definição de um valor limiar de maneira 

que se o valor de activação igualar ou exceder esse parâmetro o neurónio 

artificial produzirá como output o valor 1 se for menor então o output será 0. 

Finalmente gostaríamos de acrescentar que o estabelecimento de 

ligações entre neurónios biológicos e o seu arranjo espacial com base na 

recepção de estímulos exteriores e que definem no fundo a aprendizagem, 

conforme tivemos já oportunidade de referir, é imitado artificialmente no 

ajuste dos pesos e respectivos sinais de forma a que o neurónio artificial tente 

obter o output conhecido retirado de um conjunto de inputs de treino. Este 

processo de aprendizagem, quando o output é conhecido, designa-se por 
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supervisionado, no entanto as ANN podem também efectuar a aprendizagem 

por um processo de auto-organização, designando-se desta forma não-

supervisionado. 

3.4 Aprendizagem Supervisionada 

Nas redes neuronais, aprendizagem supervisionada tornou-se a 

designação do processo de ajustamento de um sistema de forma a que 

produza um determinado output, designado por este motivo de alvo, como 

resposta a determinados inputs, sendo a relação funcional existente entre as 

variáveis independentes e dependentes normalmente conhecida e 

designando-se por treino o processo pelo qual o sistema “aprende” esta 

relação (Reed & Marks II, 1999). 

Estes autores referem ainda que o processo é supervisionado uma vez 

que requer um “professor” externo que indique ao sistema o correcto 

resultado para cada padrão de entrada. Podendo este “professor” ser um 

humano, que especifica a correcta classe para cada padrão de entrada, ou um 

sistema físico cujo comportamento se pretenda modelar. 

Uma das vantagens da aprendizagem supervisionada é a de que o seu 

modelo é bem definido, apontando-se como principais críticas o artificialismo, 

a limitação do modelo de aprendizagem e a necessidade de professor (Reed & 

Marks II, 1999). 

3.5 Aprendizagem Não-supervisionada 

Um dos inconvenientes do treino supervisionado é a necessidade de 

“professor”. Suponhamos agora que também não conhecemos a priori o 

número nem as classes envolvidas. Como lidar com situações destas? Para 

fazer face a estas questões nasceu a necessidade de desenvolver uma 

aprendizagem e classificação não-supervisionada. 

Neste tipo de aprendizagem os dados de treino não se encontram 

legendados e não existem alvos a atingir, em vez disso o sistema adapta-se 

às suas idiossincrasias de acordo com os caracteres que possuem 

implicitamente. 
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Mesmo não conhecendo as classes envolvidas, se as amostras em 

análise caírem num número finito de categorias, digamos, com base nas suas 

relações de similaridade, então podemos estar perante um problema de 

classificação não supervisionada sendo assim necessário recorrer a métodos 

de agrupamento (clustering) (Kohonen, 2001). 

Este tipo de aprendizagem apresenta ainda a vantagem adicional de 

poder ser utilizada mais abrangentemente em virtude dos dados não 

legendados se encontrarem frequentemente em maior disponibilidade que os 

dados classificados (Reed & Marks II, 1999). 

Se uma rede tiver a habilidade de descobrir clusters com similaridade de 

padrões sem supervisão, i.e. sem possuir informação sobre o target, e a 

afectar neurónios a esses clusters, qualquer que seja o processo utilizado, 

diz-se que a rede, além de não ser supervisionada, possui capacidade de 

auto-organização (Gurney, 1997). 

Um tipo de redes deste tipo e que tem sido muito bem sucedida na 

resolução e modelação de vários sistemas são os Self-Organizing Maps 

(SOM), sendo também, por razões que veremos oportunamente, a adoptada 

neste trabalho, pelo que todo o próximo capítulo lhe será dedicado. 

3.6 Self-Organizing Maps (SOM) 

As três principais estratégias de modelação de redes neuronais são, 

segundo (Kohonen, 2001): 

Redes de transferência de sinal: Os valores dos sinais de output 

dependem exclusivamente dos sinais de input, sendo por este motivo estas 

redes desenhadas para transformação de sinais e utilizadas na identificação e 

classificação de padrões, no controlo de problemas, transformação de 

coordenadas e avaliação de dados de input; 

Redes de transferência de estado: Neste tipo de redes os feedbacks e as 

não-linearidades são tão fortes que o estado de actividade muito rapidamente 

converge para um dos seus valores estáveis através de efeitos de relaxe, 

sendo principalmente utilizadas em várias funções de memória associativa e 

em problemas de optimização. Têm sido também usadas em reconhecimento 

de padrões, mas a sua exactidão fica muito aquém da obtida por outras ANN; 
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Redes de aprendizagem competitiva ou auto-organização: Neste tipo de 

redes (pelo menos nas de estrutura mais simples) todos os neurónios 

recebem idêntica informação de input pela qual competem através de 

interacções laterais, positivas e negativas, tornando-se um deles vencedor e 

adquirindo por esse motivo plena actividade. Por sua vez, através de 

mecanismos de feedback negativo, suprime a actividade dos restantes 

neurónios. Para diferentes inputs os vencedores vão alternando. 

 

É nesta última classe de ANN, com aprendizagem auto-organizativa e 

não supervisionada, que se insere o SOM, o qual na sua pura forma, define 

uma rede elástica de pontos os quais são ajustados ao espaço de input para 

aproximar a sua função de densidade de uma forma ordenada, sendo as suas 

principais aplicações a visualização de dados complexos de elevada 

dimensionalidade num espaço bidimensional e a criação de abstracções como 

em muitos métodos de clusterig (Kohonen, 2001). 

A sua arquitectura e funcionamento foram inspirados em aspectos 

curiosos observados nos cérebros biológicos. 

3.6.1 Arquitectura e Funcionamento do SOM 

É possível demonstrar teoricamente que o SOM é implementado 

inspirado em processos essencialmente biológicos, se bem que seja 

irrealístico esperar que os mapas artificiais tenham a complexidade dos seus 

congéneres biológicos, é exequível no entanto produzir mapas similares aos 

biológicos através do algoritmo do SOM (Kohonen, 2001). 

Ao longo dos anos, biofísicos e biomatemáticos tentaram atingir um 

compromisso entre exactidão e simplicidade ao escreverem as equações 

neuronais, de facto, quando estamos lidando com amostras de dados 

espaço-temporais que constituam padrões necessitamos de um 

enquadramento matemático para a descrição das suas inter-relações 

quantitativas, o enquadramento é proporcionado neste caso pela teoria 

vectorial e portanto pela álgebra matricial (Kohonen, 2001). 

Sai fora do âmbito deste trabalho a demonstração matemática teórica do 

SOM (esta pode ser encontrada de forma pormenorizada na última referência 
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citada), abordaremos no entanto alguns conceitos que nos parecem essenciais 

para a sua compreensão. 

Na teoria dos processos de informação sinais temporais ou espaciais 

adjacentes são pensados como formando padrões, podendo ser considerados 

como conjuntos ordenados de pontos, pontos estes expressos por números 

reais usualmente representados por vectores. 

Matematicamente estes números podem ser considerados como 

coordenadas num espaço com n dimensões sendo denotado por Rn e tendo 

como amplitude os valores no intervalo (-∞, +∞). Um vector x é um ponto 

em Rn (expresso como x є Rn) sendo as suas coordenadas (ξ1, ξ2, …, ξn) e a 

sua visualização ser imaginada como uma linha desde a origem até ao ponto 

em questão (se bem que esta seja difícil de conceber num espaço 

multidimensional). Na álgebra matricial, contudo, o vector é tratado como 

uma matriz de números. 

Os vectores são normalmente utilizados como representações de 

quantidades que tenham magnitude e direcção. A magnitude ou comprimento 

de um vector x é normalmente denotada como llxll, ou de forma mais simples 

em itálico como x. A direcção é definida como sendo um ângulo θ que o 

vector faz com uma superfície de referência. Estas componentes distinguem 

assim os vectores de outros números ou escalares, os quais têm magnitude 

mas não direcção. 

Referimos anteriormente que um vector pode ser definido pelas suas 

coordenadas (ξ1, ξ2, …, ξn). No que diz respeito às ANN dois vectores nos 

interessam particularmente, o vector de input x (x1, x2,…, xn) e o vector de 

peso w (w1, w2,…, wn). Não gostaríamos de ser exaustivos neste momento 

com a explicação das operações que poderão ser executadas sobre estes 

vectores, pelo que remetemos o leitor interessado neste aspecto para o Anexo 

1 onde existe informação mais detalhada. 

O processo de auto-organização, baseado numa aprendizagem 

competitiva, é descrito esquematicamente por (Kohonen, 2001) assumindo 

apenas algumas condições operacionais básicas: 

Por uma questão de simplicidade consideraremos que os elementos 

(neurónios ou grupos de neurónios próximos cooperantes) formam uma 
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grelha regular e plana (Figura 10) e que cada um desses neurónios 

represente um conjunto de valores Mi, designado modelo e correspondendo 

estes valores a parâmetros do sistema neuronal. 

Cada neurónio contém assim um vector de igual dimensão à do espaço 

original do problema, sendo o objectivo dos SOM conseguir posicionar esses 

vectores de cada neurónio no espaço do problema, de forma a reflectir no 

mapa final as estruturas (vizinhanças) presentes no espaço inicial (Bandeira, 

2001). 

Figura 10: Comparação de cada sinal de input com todos os neurónios existentes na 
grelha (Vesanto & Alhoniemi, 2000) 

Assume-se assim que cada um destes neurónios mi possa 

eventualmente ser modificado por uma mensagem x que receba através de 

um mecanismo que a permita comparar com todos os neurónios mi (utiliza-se 

a distância Euclidiana llx – mill, mas pode também ser utilizado o produto 

interno). Por este motivo denomina-se “competição” sendo seleccionado 

(activado) aquele que menor distância (mais semelhança) apresente (Figura 

11), designando-se por esse motivo por “vencedor” ou BMU6, sendo então 

denotado por mc, tal que: 

                                          

6 Do inglês Best Match Unit 
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c= argmini { llx – mill } 

O que significa o mesmo que: 

llx – mc ll = mini { llx – mill } 

 Figura 11: Aproximação do neurónio vencedor ao sinal de input (Vesanto & Alhoniemi, 
2000) 

Outro dos requerimentos do processo de aprendizagem e 

auto-organização, na qual a projecção não linear é formada, é a de que os 

neurónios apenas poderão ser modificados na vizinhança do “vencedor”, ou 

seja todos os neurónios topologicamente próximos na grelha e até uma certa 

distância serão também activados de modo a aprenderem algo com o mesmo 

sinal x. 

O neurónio vencedor mc (BMU) é ajustado pelo maior valor (Figura 12), 

tornando os seus pesos mais próximos aos valores dos dados de input, os 

restantes neurónios vizinhos são ajustados por valores menores e 

inversamente proporcionais à distância do neurónio vencedor (Taner, 1997): 
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Figura 12: Actualização do neurónio vencedor (BMU) e seus vizinhos em direcção ao 
vector de entrada x. As linhas sólidas e tracejadas correspondem respectivamente à 

posição anterior e posterior à actualização (Vesanto et al., 1999). 

Este aspecto resulta num efeito local de suavização dos pesos dos 

vectores dos neurónios nesta vizinhança. Desta forma todos os vectores 

modificados deverão tornar-se mais semelhantes entre si e a mensagem 

recebida do que eram inicialmente. 

Diferentes mensagens em diferentes tempos afectam partes distintas do 

modelo e assim os neurónios mi vizinhos, após muitos destes passos de 

aprendizagem, começam a adquirir valores que melhor os relacionam entre si 

do que em relação aos restantes, começando a emergir mapas 

topologicamente relacionados com os padrões de informação que recebem, 

como (Kohonen, 2001) provou matematicamente. 

O processo de aprendizagem pode assim ser descrito por: 

mi (t+1) = mi (t) + hci (t)[x (t) – mi (t)] 

Onde t representa o índice temporal discreto, podendo assumir valores 

inteiros t= 0, 1, 2, …. 

O termo hci é a função que define a vizinhança e que por uma questão 

de convergência tenderá para 0 à medida que t tende para +∞. Esta função 

de vizinhança é frequentemente definida como: 

hci(t)= h(llrc – rill,t) 

Onde rc є R2 e ri є R2 são os vectores de localização na grelha dos 
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neurónios c e i respectivamente, tendendo hci para 0 com o incremento de 

llrc - rill. 

A função de vizinhança define, como vimos, quais os neurónios próximos 

de mc que irão também sofrer alguma aprendizagem, representando-se esta 

vizinhança por Nc. Esta aprendizagem, aplicada apenas aos neurónios 

localizados em Nc, é assim definida pela taxa de aprendizagem (cujos valores 

variam entre 0 e 1) e simbolizada por α (t). Podemos então concluir que: 

hci(t)= α (t) se i є Nc 

hci(t)= 0 se i ∉є Nc 

A taxa de aprendizagem α (t) e vizinhança Nc são funções monótonas 

decrescentes no tempo durante todo o processo. 

A vizinhança de um neurónio deve ser inicializada com valores que 

permitam cobrir praticamente todo o mapa decrescendo seguidamente para 

zero ao longo do processo de treino do mapa de forma a garantir um 

ordenamento global. 

A taxa de aprendizagem começa normalmente por valores elevados que 

decrescem linearmente para 0 ao longo das iterações indicadas. A iniciação do 

mapa com parâmetros que permitem uma grande oscilação no 

posicionamento dos neurónios (no espaço de entrada), tem como objectivo 

orientar as diferentes regiões do mapa para os aglomerados mais 

significativos, supostamente presentes nos dados iniciais. Conforme avançam 

as iterações, os neurónios vencedores passam a ter uma vizinhança muito 

mais reduzida e a beneficiarem de maior estabilidade pela redução da taxa de 

aprendizagem. Consequentemente o mapa tende a estabilizar e a refinar as 

fronteiras entre os diferentes aglomerados que foram sendo formados 

(Bandeira, 2001). 

O SOM é assim mais que uma técnica de agrupamento (clustering) de 

dados, tem simultaneamente a propriedade apelativa de proporcionar a 

visualização de espaços multidimensionais num espaço uni ou bidimensional 

preservando o mais possível a estrutura e a topologia dos dados, sendo a 

escolha do número de neurónios decisiva na sua aplicabilidade (Flexer, 2000). 

Apresenta-se agora e em síntese o pseudocódigo do algoritmo de treino 

do SOM (Bação et al., 2005): 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ANÁLISE E DADOS 

DISPONÍVEIS 

A área objecto de análise deste trabalho corresponde aos limites do 

Parque Natural de Montesinho (PNM). Uma caracterização geral do PNM pode 

ser encontrada no Anexo 1. É importante no entanto descrever aqui o regime 

do fogo existente bem como os dados disponíveis para análise. 

4.1. Caracterização do Regime de Fogo 

O regime de fogo no PNM é bastante preocupante, sendo actualmente 

uma das mais sérias ameaças à conservação da natureza deste parque. Os 

relatórios produzidos anualmente por esta AP têm permitido caracterizar o 

regime do fogo desde 1994, altura em que deu início à recolha sistemática de 

dados dos incêndios: 

4.1.1 Distribuição Anual 

Entre 1994 e 2004 (Figura 13) registaram-se, 1119 incêndios que 

percorreram 19 861 hectares na área do PNM, o equivalente a cerca de 27% 

da superfície total desta AP. 

Evolução da Área Ardida e do Nº de incêndios no PNM
1994 - 2004
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Figura 13: Evolução da área ardida e número de incêndios no PNM 

A análise da distribuição mensal dos incêndios, entre 1994 e 2003, 
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permite identificar a existência de duas épocas propícias à ocorrência de 

incêndios florestais, embora com impactos distintos: 

- A primeira ocorre entre Fevereiro e Abril com 12.7% do total ardido (2 

492 ha) e 19.2% do total de incêndios (162); 

- A segunda época ocorre entre Agosto e Setembro, mais concretamente 

entre a segunda quinzena de Agosto e a primeira de Setembro com 73.4% da 

área ardida (14 358 ha) e 56% dos incêndios (474). 

 

A primeira época pode verifica-se durante os meses de Fevereiro, Março 

e Abril, sendo os factores que propiciam estas ocorrências os dias 

consecutivos sem precipitação (+ de 8), com ventos fortes, especialmente de 

leste (+ de 20 km/h) acompanhados com baixos teores de humidade relativa 

(- de 35%). 

Coincidente com o final da ceifa dos cereais, a qual ocorre em meados 

de Agosto, dá-se o início da segunda época de incêndios. 

4.1.2 Distribuição Semanal 

Em termos de distribuição semanal a tendência que se vinha registando 

para uma maior incidência de incêndios e de área ardida aos sábados e aos 

domingos tem vindo a diluir-se. Contudo, a análise do gráfico revela que 

entre 1994 e 2003: 

- Os fins-de-semana representam cerca de 38.6% da superfície ardida 

(7 373 ha) e 27.9% do total de incêndios (238); 

- As quintas e as sextas-feiras são os dias que apresentam os valores 

mais baixos de área ardida e de incêndios com 14.5% (2 786 ha) e 21.7% 

(185) respectivamente. 

A área média ardida é maior aos sábados e o número médio de 

incêndios é maior ao domingo. Também se constata que o sábado é o dia da 

semana que regista a área média por incêndio mais elevada. 

4.1.3 Distribuição Diária 

No que diz respeito à distribuição diária dos incêndios entre 1994 e 2003 
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a análise do gráfico permite verificar as seguintes tendências: 

- É a partir das 10:00 horas que se regista uma significativa subida do 

número de incêndios; 

- O período mais crítico, em termos de número de incêndios, encontra-

se compreendido entre as 12:00 e as 16:59 horas com 47.8% do total 

registado; 

- É a partir das 16:59 horas que se regista uma significativa descida no 

número de incêndios; 

- O período compreendido entre as 00:00 e as 09:59 horas representa 

7.2% do total de incêndios registados. 

A análise da casuística dos incêndios por classe horária poderá ajudar a 

revelar que situações ou motivações se encontram subjacentes à distribuição 

diária das deflagrações. Contudo, a distribuição diária acompanha, sob o 

ponto de vista meteorológico, o período do dia mais propício à deflagração de 

incêndios. É de notar que a descida do número de deflagrações registada a 

partir das 16:59 é contrariada em três períodos sendo o das 20:00 – 20:59 

horas o que possui consequências significativas em termos de área ardida. 

As tendências registadas na distribuição diária da área ardida entre 1994 

e 2003 indica que: 

- É a partir das 10:00 horas que a área ardida começa a ser 

significativa; 

- O período mais crítico decorre dos incêndios deflagrados entre as 

15:00 – 15:59 horas com 22.8% do total ardido; 

- O segundo período crítico decorre dos incêndios deflagrados entre as 

20:00 - 20:59 horas com 13.8% do total; 

- Os incêndios registados entre as 21:00 e as 09:59 horas representam 

cerca de 11.2% do total ardido. 

A análise comparativa entre o gráfico da distribuição dos incêndios e o 

da área ardida por classe horária indica que o período crítico, para os meios 

de combate, ocorre entre as 15:00 – 15:59 horas coincidindo, sob o ponto de 

vista meteorológico, com o período do dia mais propício à propagação de 

incêndios. 

A partir da análise da distribuição diária da área ardida por incêndio 
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entre 1994 e 2003 é possível verificar as seguintes tendências: 

- É no período das 10:00 – 10:59 horas que a área ardida por incêndio é 

maior com 66.6 ha/incêndio; 

- O segundo período mais crítico, em termos de área ardida por 

incêndio, ocorre entre as 15:00 – 15:59 horas com 49.4 ha/incêndio; 

- O terceiro período ocorre entre as 20:00 e as 20:59 com 48.1 

ha/incêndio 

4.1.4 Causalidade dos Incêndios 

Os factores que estão por detrás da ocorrência de incêndios são vastos e 

complexos. 

A determinação das causas dos incêndios em Portugal não têm sido alvo 

de um trabalho sistemático de investigação. Os corpos especializados na sua 

averiguação não são representativos nem em termos numéricos nem 

espaciais. Daqui redundando uma grande lacuna no conhecimento deste 

fenómeno, e às instituições e organismos com responsabilidades nesta 

matéria não resta mais que avançar suposições. 

Seria desejável que todas as ignições fossem objecto rigoroso de 

investigação. Na sua ausência resta apenas emitir aquilo que são convicções, 

baseadas não em dados objectivos mas sim empíricos. 

Quer sejam por negligência ou intencionais estamos convictos que a 

quase totalidade das ignições nesta Área Protegida são de origem humana. Os 

locais e as condições em que ocorrem permitem afirmá-lo com baixa 

probabilidade de erro. 

4.2 Dados Disponíveis 

A pré-selecção das variáveis incluiidas na modelação é um aspecto de 

primordial importância. Diversas variáveis com suposta relevância na 

ocorrência de incêndios e comportamento do fogo foram extensamente 

abordadas no capítulo 2.1. Interesse agora efectuar um ponto da situação de 

quais as que foram seleccionadas (tentando sempre manter ao máximo a 

simplicidade) e a forma com as iremos obter para a prossecução desta 
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análise: temos assim variáveis relativas a factores abióticos e bióticos. Do 

primeiro tipo seleccionaram-se a altitude, a insolação e o declive. A vegetação 

é o parâmetro considerado no que diz respeito ao factor biótico. Apresenta-se 

na Figura 14 o fluxograma das variáveis seleccionadas e do processamento 

respectivo (o qual se encontra descrito de forma pormenorizada no Anexo 2) 

para ambas as modelações, bem como o exclusivo a cada uma delas: 



Caracterização da Área de Análise e Dados Disponíveis 

 89 

 

Figura 14: Fluxograma das variáveis seleccionadas e do seu processamento 

Os temas base de informação geográfica utilizados sintetizam-se na 

Tabela 4: 

Tabela 4: Resumo dos temas base de informação geográfica. 

* - Usados apenas na modelação com redes neuronais 

As transformações que foram necessárias efectuar para serem obtidos 

os raster correspondentes explicitam-se no campo Estruturas de dados na 

Tabela 5: 

Tema Modelo 

de dados 

Estrutura Sistema de 

ficheiros 

Escala Atributos 

Img. satélite Superfície Raster Grid 1/25000 Reflectância 
Altimetria Linha Vectorial Shapefile 1/25000 Cota altimétrica (m) 
Altimetria Ponto Vectorial Shapefile 1/25000 Cota altimétrica (m) 
Hidrografía Rede Vectorial Shapefile 1/25000 Identificação; Extensão (m) 
Rede viária Rede Vectorial Shapefile 1/25000 Identificação; Extensão (m) 
Ignições* Ponto Vectorial Shapefile 1/25000 Identificação; Data 
Incêndios* Área Vectorial Shapefile 1/25000 Identificação; Área; Data 

Reclassificação 
e 

Normalização 

Conversão: 
Vector → Raster 

Uso do solo 

Reclassificação 

Inflamabilidade 
da vegetação 

Combustibilidade 
da vegetação 

Conversão: 
Vector → Raster 

Reclassificação 
e 

Normalização 

Reclassificação 
e 

Normalização 

Inflamabilidade (VI) Combustibilidade (VC) 

Altimetria 
(linha) 

Altimetria 
(ponto) 

Hidrografia Rede 
viária 

Interpolação 

TIN 

Declive 

Processamento 
e 

Conversão: 
Vector → Raster 

Insolação Altitude 

Média 
e 

Normalização 

Reclassificação 
e 

Normalização 

Declive (D) Insolação (I) Altitude (A) 

Processamento de dados comuns 
a ambas modelações 

Processamento de dados relativo à 
modelação linear 

Imagem de 
satélite 

Imagem 
georreferenciada 

Composição: 
imagem falsa cor 

Vegetação (V) 

Georreferenciação 

Dados comuns às 
duas modelações 

Correcção de efeitos de 
iluminação 

Processamento de dados relativo à 
modelação com redes neuronais 
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Tabela 5: Temas finais de informação geográfica a utilizar 

* - Usados apenas na modelação com redes neuronais 

Para analisar de forma mais pormenorizada os componentes utilizados 

na modelação com redes neuronais e a existência de correlações entre eles 

construíram-se gráficos de correlação cruzada (Figura 15). 

 
Figura 15: Histogramas dos componentes e respectivas correlações 

Através da análise dos histogramas conseguimos perceber as 

distribuições dos vários componentes. A altitude apresenta uma distribuição 

Tema Modelo 

de dados 

Estrutura de dados Resolução 

(m) 

Escala Atributos 

Vegetação Superfície Raster 50 1/25000 Reflectância do solo 
Insolação Superfície TIN → Raster 50 1/25000 Valor médio de insolação 
Declive Superfície TIN → Raster 50 1/25000 Valor do declive (%) 
Altitude Superfície TIN → Raster 50 1/25000 Altitude (m) 
Ignições* Superfície Vectorial → Raster 50 1/25000 Identificação 
Incêndios* Superfície Vectorial → Raster 50 1/25000 Identificação 
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aproximadamente gaussiana na área de análise mas bem distribuída em todo 

o seu domínio. O declive e a insolação apresentam uma distribuição 

aproximadamente exponencial e muito concentrada nos valores iniciais, no 

declive, e concentrada nos valores finais no caso da insolação. 

Através dos gráficos das correlações existentes entre componentes 

conseguimos verificar a elevada correlação negativa existente entre declive e 

insolação, bem como uma certa correlação positiva entre a altitude e a 

insolação. Quanto às correlações com a vegetação apenas é possível observar 

o seu padrão cíclico e repetitivo com a variação dos demais componentes. 
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5. MODELAÇÃO 

5.1 Modelação Linear de Previsão do Perigo de Incêndio  

O conceito de Perigo de Incêndio deverá englobar as duas componentes 

directamente associadas a este perigo: a maior ou menor probabilidade de 

ocorrência de um foco de incêndio (Risco de Ignição), e a gravidade que esse 

foco poderá vir a constituir (Risco de Comportamento). Para o cálculo destes 

riscos deverão ser tidos em conta os parâmetros (modeláveis) que maior 

influência têm na definição destes riscos. 

5.1.1 Parâmetros Determinantes do Risco de Ignição 

1. Vegetação (VI): Cada estrato de vegetação foi reclassificado de 

acordo com o seu grau de inflamabilidade conforme os critérios a seguir 

descritos: 

a) Sem inflamabilidade: inclui todos aqueles estratos que não 

apresentam qualquer risco em termos de inflamabilidade, como por 

exemplo solos sem vegetação e zonas de soutos, pomares, olivais 

e áreas agrícolas de regadio. 

b) Baixa probabilidade de ignição: constituídos por estratos de 

lameiros de regadio e folhosas higrófilas e caducifólias, uma vez 

que mantêm alto teor de humidade, mesmo durante os meses de 

verão. 

c) Moderada probabilidade de ignição: formado pelos estratos de 

lameiros de secadal e zonas arbustivas de menor inflamabilidade 

que, secando durante o período estival, não apresentam no entanto 

elevado risco de ignição. 

d) Alta probabilidade de ignição: agrupa classes de matorrais 

altamente inflamáveis e espécies arbóreas de folha perene bem 

como restolhos e pousios. 

2. Insolação (I). 

3. Altitude (A): O risco associado à altitude foi determinado com base 

nas áreas ardidas por classes de altitude, sendo o resultado contraditório ao 
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que normalmente se assume de o risco diminuir com o aumento da altitude. 

5.1.2 Parâmetros Determinantes do Risco de Comportamento 

Os factores considerados são basicamente os mesmos do que para o 

caso do risco de ignição, no entanto existem algumas diferenças que 

passaremos a explicar: 

1. Vegetação (VC): Cada estrato de vegetação reclassificado de acordo 

com o seu grau de combustibilidade conforme os critérios a seguir descritos: 

a) Zonas não combustíveis 

b) Zonas onde a propagação do fogo é a folhada: as velocidades de 

propagação são baixas ou moderadas, a intensidade do fogo varia de 

baixa a alta. 

c) Zonas onde a propagação do fogo é feita por pastagens: a 

velocidade de propagação do fogo é moderada a alta, com uma baixa 

a moderada intensidade de fogo. 

d) Zonas onde a propagação do fogo é feita por matorral baixo: 

velocidades de propagação e intensidades de fogo de moderadas a 

altas. 

e) Zonas onde a propagação do fogo é feita por matorral médio: 

velocidades de propagação e intensidades de fogo de altas a muito 

altas. 

f) Zonas onde a propagação do fogo é feito por matorral alto denso 

e/ou arborizado: corresponde à situação extrema de propagação e 

intensidade de fogo. 

2. Declive (D): este parâmetro não foi considerado no risco de ignição, 

no entanto em termos de comportamento do fogo é um factor muito 

importante como tivemos oportunidade de referir em 2.1.3.2. 

3. Insolação (I): o peso atribuído aqui à insolação é superior ao que foi 

atribuído no risco de ignição, pois considera-se que a insolação afecta de 

forma mais decisiva o comportamento e propagação do fogo. 

4. Altitude (A). 
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5.1.3 Modelação do Perigo de Incêndio 

A modelação espacial a efectuar será do tipo linear de previsão com 

coeficientes empíricos. Efectua-se a normalização de cada um dos parâmetros 

para poderem ser comparáveis entre si bem como a atribuição de importância 

relativa específica a cada um deles. A modelação será efectuada em estrutura 

de dados matricial (raster) uma vez que esta estrutura é para a maior parte 

dos casos a que melhor retrata a natureza sendo a mais adequada para o 

desenvolvimento (concepção e implementação) de um modelo. Além deste 

aspecto a álgebra de mapas e as diversas operações de reclassificação 

necessárias nesta modelação são também melhor executada nesta estrutura 

de dados. A abordagem a efectuar será a seguinte: 

1. Selecção de dados relevantes para o problema; 

2. Normalização dos dados; 

3. Ponderação de cada uma das variáveis segundo a sua importância 

relativa; 

4. Aplicação da expressão de modelação; 

 

1. Os critérios seleccionados são os que foram já referidos: 

a) Inflamabilidade; 

b) Combustibilidade; 

c) Insolação; 

d) Declive; 

e) Altitude. 

 

2. Normalização dos critérios. 

A normalização efectuada é do tipo Min-Máx. Esta normalização opera uma 

transformação linear da amplitude dos valores de input para uma amplitude 

predeterminada (Bação, 2002), sendo no presente caso uma amplitude entre 

0 e 1. A fórmula aplicada é a seguinte: 

222
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Onde y’ é o valor normalizado, y o valor original, min1 e max1 

respectivamente o mínimo e o máximo da distribuição inicial e min2 e max2 o 

mínimo e o máximo da nova escala de valores.  

 

3. Ponderação de cada um dos critérios segundo a sua importância relativa: 

Como nem todas as componentes determinantes referidas na questão anterior 

têm a mesma importância no Risco de ignição e no Risco de Comportamento 

torna-se necessário proceder a uma ponderação desses factores com base na 

sua importância relativa atribuindo-lhes um peso específico baseado em 

aspectos empíricos. Este procedimento é altamente subjectivo e muito 

discutível, sendo resultado de uma percepção pessoal sobre o fenómeno em 

análise na área de estudo e sem qualquer base científica. A ponderação 

atribuída será efectuada de acordo com as seguintes expressões (Figuras 16 e 

17): 

Risco de Ignição (RI) ⇒ RI = 0.6 VI + 0.25 I + 0.15 A 

 
Figura 16: Risco de Ignição (RI) 
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Risco de Comportamento (RC) ⇒ RC = 0.4 VC + 0.3 D + 0.2 I + 0.1 A 

 
Figura 17: Risco de Comportamento (RC) 

4. Aplicação da expressão de modelação linear: 

A carta de perigo de incêndio (Figura 18) é resultante da conjugação das 

duas cartas de risco anteriores, respectivamente Risco de Ignição e Risco de 

Comportamento. Como o comportamento de um incêndio é um factor muito 

mais decisivo nas consequências e proporções que este pode vir a tomar e 

como esta Carta se destina a hierarquizar os incêndios segundo a 

perigosidade que poderão assumir, este risco deverá ter obviamente um 

maior peso específico na carta final de perigo de incêndio resultante. Assim 

sendo foi atribuído maior peso a este factor de acordo com a seguinte 

expressão: 
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Perigo de Incêndio (PI) = 0.4 RI + 0.6 RC 

 
Figura 18: Perigo de Incêndio (PI) 

A modelação encontra-se ilustrada no seguinte fluxograma da Figura 19: 
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Figura 19: Fluxograma da modelação linear com parâmetros empíricos 

5.2 Modelação Com Redes Neuronais Artificiais - SOM 

Como pudemos constatar, na modelação anterior é necessário efectuar 

diversas assumpções sobre a importância de cada uma das variáveis e a 

forma como se conjugam. Estas assumpções apresentam obviamente uma 

subjectividade evidente a qual irá influenciar decididamente o resultado final 

da modelação. Normalmente neste tipo de modelação deve efectuar-se a 

aplicação de diferentes ponderações de forma a afinar o modelo e efectuar a 

sua validação. 

Como forma de ultrapassar aquelas desvantagens propomo-nos agora 

utilizar as redes neuronais e mais especificamente o SOM. A ideia que preside 

a esta aplicação é, além das já mencionadas, tornar esta modelação o mais 

simples possível de forma a poder ser aplicada em termos práticos e 

expeditos. 

Perigo de Incêndio 

Reclassificação 
e 

Normalização 

Altimetria 
(linha) 

Altimetria 
(ponto) 

Hidrografia Rede viária 

Interpolação 
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e 
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da vegetação 

Combustibilidade 
da vegetação 

Conversão: 
Vector → Raster 
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Álgebra de mapas: 
0.6VI + 0.25I + 0.15A 

Risco de Inflamabilidade (RI) 
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0.4VC + 0.3D + 0.2I + 0.1A 

Risco de Combustibilidade (RC) 

Álgebra de 
mapas: 

0.4RI + 0.6RC 
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5.2.1 Etapas da modelação 

As redes neuronais não são automáticas ou mágicas: se se colocar lixo 

como variável independente obter-se-á lixo como variável dependente 

(Openshaw & Openshaw, 1997). Estes autores aconselham a incluir as 

variáveis consideradas mais apropriadas para o problema em modelação, quer 

seja por opinião pessoal ou pelo conhecimento prévio teórico que se dispõe, 

testando e experimentando os seus efeitos, sem no entanto haver a 

preocupação da estrutura matemática ou estatística do modelo: a rede 

neuronal irá fazer o seu melhor para modelar os dados mediante aquilo que 

lhe é fornecido. 

Este processo de descoberta de conhecimento encontra-se bem 

esquematizado na Figura 20: 

 
Figura 20: Passos que compõem o processo de descoberta de conhecimento (Fayyad et 

al., 1996) 

5.2.1.1 Selecção de Variáveis 

O primeiro passo será a selecção de variáveis. Para este efeito 

seleccionámos todas as variáveis de factores abióticos e bióticos já 

consideradas na modelação anterior. A diferença aqui reside no facto de não 

se ter utilizado o parâmetro vegetação resultante de uma classificação do solo 

mas sim os valores de reflectância proveniente de imagens de satélite. 

Depois de obtidos todos os temas em estrutura raster é necessário 

proceder à sua conversão novamente para vectorial para intercepção com 
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uma matriz vectorial contendo polígonos com a dimensão de 50x50 metros e 

de cobertura igual à da área de análise, de modo a que cada um destes 

polígonos venha a adquirir as variáveis seleccionadas para análise, contidas 

na respectiva tabela de atributos. Estes polígonos totalizam 299 791 e 

constituem os registos utilizados na análise. 

Atingida esta fase tem de se proceder à exportação da tabela de 

atributos para formato de texto para poder ser lido pelo algoritmo do SOM. 

5.2.1.2 Preprocessamento dos Dados 

Tem sido sugerido por diversos autores que os dados de entrada sejam 

normalizados antes de utilizados no algoritmo SOM. Sgundo (Kohonen, 2001) 

a normalização não é necessária no SOM mas poderá implementar a 

exactidão numérica uma vez que os vectores resultantes têm tendência a 

possuir a mesma amplitude dinâmica. Por este motivo optou-se pela 

normalização dos dados nesta análise, constituindo esta etapa um 

preprocessamento. 

5.2.1.3 Transformação de Dados 

A transformação dos dados pode ser utilizada, por exemplo, para 

introduzir e/ou incrementar na análise a autocorrelação espacial e os efeitos 

de vizinhança. Estes aspectos são os que distinguem a análise de dados 

geográficos de outras análises fora deste contexto espacial. 

A autocorrelação espacial e os efeitos de vizinhança podem ser 

adicionados através da adição de valores computacionais para cada uma das 

variáveis, incluindo por exemplo na análise o valor médio de X1 da zona 

contígua de 1.ª ordem, do mesmo modo da 2.ª e 3.ª (Openshaw & 

Openshaw, 1997). 

5.2.1.4 Processamento 

Chegados a esta fase encontramo-nos em condições de iniciar o 

processo de análise, para posteriormente se proceder à sua interpretação com 

vista a uma eventual descoberta de conhecimento. Obviamente que isto 
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apenas se consegue se todos os integrantes do processo a montante assim o 

permitirem. 

Delineamos 3 abordagens para treino e aprendizagem do SOM: 

1. Utilização das variáveis seleccionadas e posterior legendagem do 

mapa do SOM tomando os pontos de início dos incêndios da última década 

como legenda. Procura-se encontrar alguma relação entre o pool de dados e a 

deflagração de incêndios; 

2. Utilização das variáveis seleccionadas e posterior legendagem do 

mapa do SOM neste caso utilizando como legenda as áreas ardidas da última 

década, procurando encontrar também neste caso qualquer relação entre 

estes factores; 

3. Repetição do caso anterior mas utilizando não o valor original de cada 

uma das células mas sim a média da sua vizinhança com base numa matriz 

3x3 (filtro passa-baixo), procurando desta forma contabilizar não apenas as 

características intrínsecas a cada uma das células mas também o efeito da 

sua vizinhança, assente na hipótese da probabilidade de cada uma ser 

percorrida por incêndio ser condicionada não só pelas suas características mas 

também pelas características da sua vizinhança. 
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6. O SOMTOOLBOX 

O SOM utilizado nesta análise é o SOMToolbox (Vesanto et al., 1999) o 

qual é uma implementação do algoritmo para ambiente Matlab. O Matlab é 

um ambiente de programação para computação técnica da autoria da 

MathWorks Inc. 

O Matlab possui uma linguagem de programação de alto nível, 

poderosas capacidades de visualização, ferramentas de interface gráfico e 

uma eficiente implementação de cálculo matricial, tornando-o assim muito 

vantajoso em investigações de data mining pois permite um rápido desenho, 

teste e personalização de algoritmos (Vesanto et al., 2000). 

Este ambiente de programação possui diversas capacidades de 

personalização e de desenvolvimento de ferramentas de modelação e análise, 

as quais são designadas por ToolBoxes. O SOMToolbox é uma dessas 

ferramentas, desenvolvida pela SOM Toolbox Team da Universidade de 

Helsínquia na Finlândia. Possui capacidades e funções para a criação, 

visualização e análise de SOM’s encontrando-se intimamente relacionada com 

o SOM_PAK, o programa para implementação do algoritmo SOM em C. 

O SOMToolbox pode assim ser usado no pré-processamento dos dados, 

iniciação e treino do SOM usando uma grande diversidade de topologias, 

visualização do SOM de diversas formas, bem como na análise das 

propriedades dos dados e do SOM, nomeadamente da sua qualidade, 

visualização de clusters e correlações existentes entre variáveis. 

6.1 Construção do SOM 

Vimos em 3.6.1 que o SOM consistia em neurónios organizados numa 

grelha regular de baixa dimensão, cada um dos quais representado por um 

vector de ponderação com a mesma dimensão dos vectores de entrada. Estes 

neurónios encontram-se conectados aos neurónios adjacentes por uma 

relação de vizinhança, a qual define a topologia do mapa de neurónios 

resultante. 
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6.1.1 Topologia e Forma 

Esta topologia pode ser vista segundo a sua estrutura local e global. Na 

estrutura local optou-se pela forma hexagonal pois esta é preferível para 

inspecção visual uma vez que não favorece tanto as direcções horizontais e 

verticais como a rectangular, sendo mais isotrópica (Kohonen, 2001). 

Relativamente à estrutura global, os limites da grelha, qualquer que ela 

seja, deverão ser rectangulares em vez de quadrados uma vez que a rede 

elástica formada dos vectores mi de referência deverá ser orientada de acordo 

com p(x) e estabilizada durante o processo de aprendizagem, daí ser 

desejável uma investigação visual prévia da forma aproximada de p(x), 

utilizando por exemplo a projecção de Sammon (Kohonen, 2001). O mesmo 

procedimento deve também ser aplicado às dimensões do mapa de maneira a 

que este corresponda o mais possível à maior dimensão de p(x). 

6.1.2 Vizinhança e Taxa de Aprendizagem 

Vimos também em 3.6.1 que a vizinhança Nc e taxa de aprendizagem 

α (t) são funções monótonas decrescentes no tempo durante todo o 

processo. 

Independentemente da função de vizinhança escolhida o importante é 

iniciar o processo de treino com um raio inicial amplo, em que a sua 

magnitude seja maior que pelo menos metade da maior das dimensões do 

mapa, não existindo assim o risco do processo terminar numa configuração 

metaestável e não existir um ordenamento global (Kohonen, 2001). Segundo 

afirma este autor o raio poderá decrescer linearmente nesta primeira fase até 

1, posteriormente durante a fase de ajustamento o raio poderá apenas conter 

os vizinhos de cada uma das células. 

A escolha da função da taxa de aprendizagem α (t) também não é 

crucial segundo (Kohonen, 2001), importante é a escolha dos seus valores: se 

a iniciação do mapa foi aleatória, durante aproximadamente as primeiras 

1000 iterações, α (t) deverá apresentar valores elevados, próximos de 1, 

decrescendo em seguida monotonamente. Após esta fase inicial de 
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ordenamento, α (t) deverá apresentar valores baixos, por exemplo menores 

que 0.2. 

Com mapas muito grandes no entanto torna-se importante minimizar o 

tempo total de aprendizagem pelo que é crucial uma selecção óptima de α (t) 

(Kohonen, 2001). 

6.1.3 Tipo de Treino 

Optou-se por utilizar o treino Batch, pois é quase sempre mais rápido 

que o treino sequencial (até 20x), sendo mesmo mais rápido que o algoritmo 

de treino em C-Code (até 11x), segundo testes efectuados por (Vesanto et 

al., 2000). 

6.1.4 Iniciação do Mapa 

Determinaram-se os dois vectores próprios7 da autocorrelação de x que 

possuam os maiores valores próprios. Posteriormente utilizam-se estes 

valores para definir um sub-espaço linear bidimensional, sendo a matriz 

rectangular colocada ao longo deste sub-espaço, com o seu centróide 

coincidindo com a média de x(t) e as sua principais dimensões coincidentes 

com os dois maiores valores próprios (Kohonen, 2001). Desta forma o 

processo de auto-organização decorre de forma mais célere. 

6.1.5 Critérios de qualidade na obtenção de mapas 

Não existindo receitas mágicas predefinidas o segredo é sem dúvida 

experimentar diferentes processos de aprendizagem com diferentes valores 

iniciais mi (0) e aplicando diferentes sequências de vectores de treino x (t) 

com distintos parâmetros de aprendizagem, sendo assim óbvio que possa 

existir um mapa óptimo para um determinado conjunto de dados (Kohonen, 

2001). 

Este mapa deverá possuir, continuando a seguir o raciocínio do mesmo 

autor, o mais baixo erro de quantização já que foi o que melhor se ajustou ao 

                                          

7 Em álgebra linear, um escalar λ é valor próprio de um sistema linear A se existir um 
vector x diferente de zero tal que Ax=λx. O vector x é chamado vector próprio (Wikipedia 2005). 
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mesmo conjunto de dados. Pelo que a média de ||x - mc|| será assim um 

óptimo índice de performance. 

Outro aspecto importante tem a haver com a preservação da topologia 

ou relações de vizinhança, a qual pode ser avaliada de duas formas (Kohonen, 

2001): 

1. Comparar a posição relativa dos vectores de referência com a posição 

relativa das unidades correspondentes no mapa, medindo por exemplo o 

número de vezes que uma região Voronoi de outra unidade no mapa se 

introduz no meio de vectores de referência de duas unidades vizinhas; 

2. Considerar para cada vector de input a distância entre a 1ª e 2ª BMU 

no mapa. Se as unidades não forem vizinhas a topologia não foi preservada. 

Este autor conclui que não sendo possível presentemente indicar a 

melhor medida da qualidade de um mapa, estas medidas podem no entanto 

ser úteis na escolha de parâmetros de aprendizagem ajustados e na escolha 

dos tamanhos do mapa. 

Não se deve contudo confiar cegamente nas medidas de qualidade 

apontadas anteriormente, uma vez que os melhores resultados são atingidos 

quando o mapa se ajustou demasiado aos dados, podendo isto acontecer, por 

exemplo, sempre que o número de unidades do mapa é maior ao número de 

unidades das amostras de treino. 

Nas várias análises que se seguem procuraram-se seguir todos estes 

princípios optando-se, para o mesmo conjunto de dados, por aquelas que 

apresentavam resultados mais consentâneos com os princípios de qualidade 

aqui delineados. 

6.2 Análise 

Os códigos de programação criados e utilizados nesta análise 

apresentam-se como referência no Anexo 3. 

6.2.1 Entrada de Dados 

O primeiro passo será importar os dados para o SOMToobox em formato 

de texto. Ao proceder-se a esta operação constrói-se uma estrutura de dados 
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(Data Struct - sD) a qual é destinada a albergar informação relativa ao 

conjunto de dados (Figura 21). 

 
Figura 21: Janela da estrutura de dados 

Como podemos constatar esta estrutura é constituída por 299 791 

registos, cada um dos quais correspondente a uma das células de 50x50 m da 

área de análise e possuindo quatro atributos, que no SOM são designados por 

componentes. Podemos ainda observar que possuímos dois atributos para os 

labels, sendo um o identificador de cada célula (chave primária) e o outro o 

correspondente ao atributo a utilizar depois do mapa construído para a sua 

legendagem: na primeira abordagem pontos de início de incêndios e na 

segunda número de vezes que a célula foi percorrida por incêndios na última 

década. 

Outro campo a destacar desta estrutura é o referente à normalização 

(comp_norm) onde são guardadas todas as informações respeitantes ao 

processo de normalização operado sobre os componentes, nomeadamente 

para se poderem reverter. 

Cinco diferentes tipos de normalização podem ser aplicados (z-score, 

logarítmica, logística, histograma discreto e contínuo). Depois de testar várias 

optou-se pelo ZScore por ser a que consuz a uma melhor definição de 

clusters. 



O SOMToolbox 

 107 

6.2.2 Elaboração do Mapa 

Depois de se proceder à iniciação linear do Mapa, apresenta-se na Figura 

22 a estrutura (sM) resultante: 

 
Figura 22: Janela da estrutura do mapa 

Dos vários campos destacamos o codebook com 2769 registos para as 4 

componentes. O campo trainhist é o local da estrutura onde se encontram 

guardados todos os parâmetros relativos ao início e treino deste mapa. Para 

controlar os parâmetros de treino foram criados rotinas de programação 

(Anexo 3), onde se pode explicitar como o algoritmo deverá proceder para 

treinar o mapa, quer na fase inicial de ordenamento, quer na fase de 

ajustamento. Para estes parâmetros não existem valores predefinidos ideais, 

existem no entanto alguns princípios que ajudam a que o treino se realiza de 

forma satisfatória, como fomos já desenvolvendo ao longo deste trabalho. 

Depois de experimentadas várias combinações de parâmetros 

seleccionou-se a que apresentava melhores critérios de qualidade, ou seja 

com os menores erros de quantização e topográfico. Nesta fase estão 

reunidas as condições para dar início à visualização da análise. 
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6.2.3 Visualização e Análise do Mapa 

O mapa treinado pode ser utilizado como uma conveniente plataforma 

de visualização das diferentes características do SOM e dos dados. 

A primeira visualização útil é a Matriz-U (Matriz de Distância Unificada) a 

qual mostra a distância existente entre neurónios vizinhos no mapa (Figura 

23), ajudando a identificar a estrutura de clusters eventualmente existentes. 

Valores elevados (azul claro a vermelho) indicam distâncias grandes entre 

neurónios e como tal sugerem a existência de fronteiras de clusters. 

Inversamente regiões uniformes com baixos valores (azul escuro) indicam 

tratar-se de um cluster. 
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Figura 23: Matriz-U 

Pela observação da matriz-U é fácil verificar a existência de clusters bem 

identificados. 

As barreiras existentes entre clusters e a sua separação podem ainda ser 

visualizadas de forma mais perceptível colocando os neurónios numa matriz 

tridimensional (Figura 24). Neste caso as distâncias entre neurónios e 
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portanto as fronteiras entre clusters são representadas por elevações. As 

áreas aplanadas correspondem a neurónios pertencentes a um mesmo 

cluster. 

 
Figura 24: Matriz tridimensional de distâncias 

Pode-se em seguida visualizar os planos das variáveis ou componentes 

(Figura 25). Estes planos mostram a distribuição das variáveis utilizadas na 

construção do SOM. 
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Figura 25: Planos das componentes 

Através da observação dos planos das componentes, facilmente se 

depreende que a separação de clusters observada na Matriz-U é 

principalmente influenciada pela vegetação. A altitude, o declive e a insolação 
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não exercem uma influência tão nítida, aparecendo estes dois últimos 

também com uma correlação negativa evidente entre si. 

Procedamos agora à legendagem do mapa com os pontos de início de 

incêndio. Relembramos que esta variável não entrou na análise, o que se 

pretende é constatar se o SOM consegue encontrar alguma relação entre os 

locais onde se verificaram ignições e os componentes utilizados. O processo 

consiste em encontrar para cada um dos protótipos dos vectores dos dados o 

vector no mapa que maior semelhança apresente com aquele, calculando 

cumulativamente os hits, ou seja, o número de vezes que cada neurónio foi 

BMU. Este valor é reflectido pelo tamanho dos hits que surgem no mapa 

(Figura 26): 
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Figura 26: Mapa legendado com hits dos pontos de início 

Se bem que é possível encontrar no mapa agrupamentos de neurónios 

que foram BMU bastantes vezes, constata-se uma distribuição bastante 

homogénea dos hits por toda a extensão e clusters do mapa. À luz desta 

análise e dos componentes utilizados, o SOM não encontrou relações muito 

sólidas entre as variáveis utilizadas e os pontos de início de incêndio. As 

variáveis utilizadas não contêm em si um factor explicativo óbvio para a 

ocorrência de pontos de início de incêndio. 
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Este aspecto leva-nos a encetar de imediato a segunda abordagem 

delineada: tentar estabelecer uma relação entre os componentes e as áreas 

percorridas por incêndios, desta vez efectuada com recurso à informação do 

número de vezes que as células presentes nos dados foram percorridas por 

incêndios. 

Vejamos agora se é possível estabelecer qualquer relação entre estes 

componentes e as áreas percorridas por incêndios efectuando a legendagem 

do mapa com os hits respectivos (Figura 27): 
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Figura 27: Mapa legendado com hits das áreas ardidas 

Repare-se que desta vez é bastante evidente a existência de 

agrupamentos de neurónios com hits de grande tamanho. Por sua vez 

observa-se através da matriz-U que muitos destes neurónios se encontravam 

já reunidos nos mesmos clusters. O SOM conseguiu encontrar uma relação 

topológica entre os neurónios e as áreas percorridas por incêndios. 

Podemos então concluir que é possível estabelecer uma relação de 

afinidade entre as variáveis utilizadas e a ocorrência de incêndios, e que o 
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conjunto de dados contém em si informação passível de ser utilizada como 

explicativa das áreas ardidas. 

Sabendo onde se localizam os neurónios correspondentes a áreas 

ardidas (Figura 27) pode efectuar-se a sua comparação com os vários 

componentes (Figura 25). De forma a facilitar esta análise e para 

compreender melhor qual a contribuição de cada um dos componentes na 

definição de cada neurónio, ou seja os protótipos de cada um dos vectores 

presentes no mapa, podemos visualizar no lugar dos neurónios gráficos que 

nos facilitem essa interpretação como os gráficos de barras (Figura 28). Cada 

uma das barras representa o valor duma componente, respectivamente a 

altitude, declive, insolação e vegetação. 
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Figura 28: Protótipos dos neurónios com gráficos de barras 
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O elevado número de neurónios presente neste mapa não facilita a sua 

leitura. É no entanto perceptível, na região onde se localizam os neurónios 

correspondentes às áreas percorridas por incêndios (localizados 

principalmente nos cantos inferior e superior direito), aquilo que foi possível 

observar anteriormente: estes neurónios apresentam de uma forma geral 

elevadas altitudes, baixos a médios declives, elevados valores de insolação e 

baixos valores de reflectância da vegetação. 

De forma inversa é possível observar que praticamente não existem 

áreas ardidas em zonas com vegetação de elevada reflectância. Os altos 

índices de reflectância estão associados a valores elevados de reflectância no 

infravermelho que, por sua vez, se encontra associada a vegetação com 

elevados níveis de humidade na sua estrutura foliar. Este elevado índice de 

humidade torna em princípio essas espécies menos susceptíveis não 

favorecendo a ocorrência e propagação do fogo. É assim natural que não  

existam incêndios nas células correspondentes a estes neurónios. 

Resta-nos agora efectuar a terceira abordagem delineada no início deste 

capítulo analisando o efeito de vizinhança. Repetiu-se todo o processo 

anterior e apresenta-se de seguida a Matriz-U resultante (Figura 29): 
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Figura 29: Matriz-U da análise com vizinhanças 

Como se pode constatar os resultados são idênticos à abordagem 

anterior. As diferenças parecem residir na suavização das fronteiras entre 

clusters, o que parece lógico ao tratar-se de dados que foram submetidos a 

uma suavização por filtragem. 

Uma explicação possível para esta similaridade é o facto dos efeitos de 

vizinhança se encontrarem já implícitos na abordagem anterior, não nos 
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esqueçamos que as células com 50x50 metros são já uma média dos 

atributos encontrados no seu interior. 

6.3.Aplicação dos Resultados à Área de Análise 

Nesta fase possuímos um mapa treinado com os componentes 

seleccionados, possuímos também esse mesmo mapa legendado com base no 

atributo correspondente às áreas ardidas ao longo da última década. Falta 

aplicar e verter este conhecimento na área de análise, de maneira a tornar 

possível localizar geograficamente as áreas que apresentam maior risco de 

incêndio, com base nos pressupostos delineados ao longo desta análise e 

modelação. 

Para este efeito aplica-se o mesmo princípio que esteve subjacente na 

legendagem do mapa a partir da estrutura de dados, mas agora a 

legendagem vai processar-se de forma inversa, ou seja, procede-se à 

legendagem da estrutura de dados com base nos neurónios legendados no 

mapa. 

À primeira vista este passo pode parecer inútil e desprovido de sentido 

uma vez que temos já os dados legendados com as células que foram 

percorridas por incêndio. Mas de facto o que se pretende aqui é aplicar o 

resultado da aprendizagem obtido com o SOM, classificando as células 

originais com base na análise efectuada e na relação entre componentes e 

incêndios encontrada pelo SOM. 

Neste caso o objectivo consiste em tentar generalizar o conhecimento 

produzido pelo SOM. Assim, o nosso princípio será o de que células (dos 

dados de origem) que foram classificadas em neurónios de risco serão 

também consideradas de risco. Um neurónio será considerado um neurónio de 

risco caso tenha sido o BMU para várias células percorridas por incêndios. 

Com esta abordagem podemos considerar e criar diversos níveis de risco. Se, 

por exemplo, 30% das células classificadas num determinado neurónio X 

tiverem sido percorridas por incêndios este neurónio só será considerado de 

risco se o limite imposto for 30%. Com um limite de 30% todas as células 

classificadas em X seriam consideradas células de risco. Apresenta-se na 

Figura 30 o Mapa de risco de ignição determinado com o SOM: 
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Figura 30: Mapa de risco de ignição determinado com o SOM 

Como se pode observar as probabilidades de risco são muito baixas 

(valor máximo de 0.04) derivando isto do facto da não haver neurónios com 

grande representatividade na correspondência com as ignições. Outro aspecto 

observável no mapa é a dispersão das células com maior risco por toda a área 

de análise, com excepção de uma ou outra aglomeração pontual. 

Estes aspectos podem ser devidos a muitos factores, nomeadamente a 

imprecisões na sua determinação já que nem sempre é possível apurar com 

rigor o local da ignição dum incêndio. Poderá também ser devido ao facto da 

sua localização pontual se diluir aquando da sua passagem para células de 

2 500 m2 usadas em toda a análise. Pode também ser devida à pouca 

representatividade das células com ignições (780) no contexto global 

(299 791). Poderá ainda ser devido à não existência efectiva de qualquer 

correlação entre estes pontos e as variáveis utilizadas no âmbito deste 

trabalho. 

Apresenta-se de seguida na Figura 31 o mapa de risco de incêndio 

determinado com o SOM. 
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Figura 31: Risco de incêndio determinado com o SOM 
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Neste caso as probabilidades de risco máximas são extremamente 

elevadas (0.91) sendo também perceptível uma boa representatividade e 

distribuição de células com riscos elevados por toda a área de análise. 

Verifica-se ainda a sua aglomeração em zonas específicas. Quando comparado 

este risco de incêndio com o número de vezes que as células arderam no 

período e área de análise (Figura 32), observa-se que practicamente todas as 

áreas nevrálgicas de incidência e recorrência de incêndios (vermelho mais 

escuro) se encontram previstas no mapa de risco (Figura 31). Havendo ainda 

outras que apesar de não terem ardido apresentam características similares e 

portanto elevado potencial de poderem vir a ser percorridas por incêndios. 

 
Figura 32: Áreas percorridas por incêndios 

De igual forma quando comparado este mapa de risco (Figura 31) com o 

mapa determinado com a modelação linear (Figura 18) são patentes as 

semelhanças existentes na delimitação das áreas de maior risco, o que supõe 

uma coerência evidente apesar dos distintos métodos de implementação. O 

mapa determinado com o SOM, no entanto, não necessita de classificações 

prévias e assumpções, sendo mais objectivo, simples e rápido de construir. 
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6.4.Validação da Modelação 

A única forma de nos podermos aproximar de uma validação deste 

modelo é a utilização de áreas ardidas ocorridas fora do período considerado 

nesta análise (1994-2003). Assim sendo tem de se recorrer aos incêndios de 

2004 como forma de produzir esta validação. 

Antes de iniciar a validação é importante efectuar o enquadramento dos 

incêndios de 2004. Em termos de ocorrência de incêndios este ano não foi 

significativo e representativo daquilo que é o normal em termos de 

ocorrências de incêndios nesta AP. Relembramos aqui que apesar de 2004 ter 

sido um ano com pouca pluviosidade houve a ocorrência de precipitações na 

área de estudo no final de Agosto e Setembro, que como foi já referido é 

normalmente a época de ocorrência de maior número de incêndios e de área 

ardida, o que obviamente teve consequências no regime de fogo. 

Este aspecto, se bem que bastante desejável em termos de prejuízos 

causados por incêndios, não permite contudo uma validação consistente do 

modelo produzido. Esse ano foi mesmo aquele em que se registaram menos 

incêndios e área ardida no PNM, apenas 14 incêndios e 403 hectares, 

afastando-se bastante da média da década imediatamente anterior 

correspondente a 110 incêndios por ano e 1 946 hectares ardidos 

anualmente. 

Os valores do ano de 2004 correspondem assim a apenas 20% da média 

de área ardida anualmente e a cerca de 13% do número de incêndios. 

Apresenta-se na Figura 33 o mapa das áreas ardidas em 2004: 
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Figura 33: Áreas ardida no PNM em 2004. 

Para se produzir a validação proceder-se-á à intercepção destas áreas 

ardidas com o mapa de risco produzido através do SOM. Desta intercepção 

resulta o mapa que se segue (Figura 34): 

 
Figura 34: Mapa de risco interceptado com áreas ardida no PNM em 2004. 

Da intercepção pode-se concluir que dos 403 hectares ardidos em 2004, 
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132 hectares arderam em áreas determinadas pelo SOM como possuindo um 

risco de arderem superior a 50%. Este valor corresponde a 33% da área 

ardida desse ano. Se se considerar no entanto um risco de arder superior a 

33%, as áreas ardidas em 2004 com este risco passam a representar 67% da 

área total ardida. 

Apesar do ano de 2004 não ter sido suficientemente expressivo em 

termos estatísticos para se efectuar uma validação consistente, ainda assim 

constata-se uma boa previsão conseguida pela modelação. Gostariamos de 

salientar mais uma vez que o ano de 2004 foi muito incaracterístico em 

termos de incêndios no PNM, o que pode estar a prejudicar a performance do 

modelo. Assim, só nos próximos anos se poderá confirmar realmente a 

qualidade do modelo produzido. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Neste trabalho procedeu-se à elaboração de mapas de risco de incêndio 

recorrendo para isso à utilização de um SOM. A ideia fundamental consistiu 

em processar um conjunto de variáveis relevantes para o fenómeno em 

estudo (altitude, declive, insolação e vegetação) e confrontar os resultados do 

processamento com a distribuição das células percorridas por incêndios. Esta 

é uma metodologia não-supervisionada que pressupõe que padrões com 

características semelhantes tenderão a apresentar comportamentos idênticos. 

Com esta abordagem foi possível criar um mapa de risco de incêndio, 

utilizando o pressuposto de que células localizadas nos mesmos neurónios 

apresentarão, potencialmente, comportamentos semelhantes. Esta 

ferramente permite ainda identificar as células com diferentes níveis de risco 

de incêndio. 

A principal vantagem relaciona-se com a possibilidade de identificar 

áreas que apesar de nunca terem ardido possuem um perfil de risco 

semelhante às áreas ardidas. Adicionalmente esta abordagem permite o 

cálculo do risco de incêndio de forma automática assim que existam novos 

dados actualizados referentes à vegetação. 

As variáveis seleccionadas e respectivos dados mostram-se 

fundamentais na qualidade dos resultados obtidos. A modelação do terreno 

(DTM) da área de estudo foi um aspecto de primordial importância, dele 

derivaram a maioria das variáveis seleccionadas. Daí nos ter parecido que a 

abordagem utilizada, se bem que mais trabalhosa, produziu resultados 

bastante interessantes. A criação de uma TIN e posterior conversão para 

estrutura raster, conseguiu atingir o melhor de dois mundos: qualidade na 

modelação e rapidez de processamento. 

Na área da determinação do perigo de incêndio a detecção remota 

revelou-se uma estratégia acertada. Não só porque é facilmente integrável na 

análise mas também porque não é necessária a sua prévia classificação: os 

valores de reflectância entraram directamente no processamento. As imagens 

de satélite são uma fonte de dados cada vez menos dispendiosa e 

progressivamente possuidoras de melhores resoluções temporais, espectrais e 

espaciais. 
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A modelação linear, apesar de ser uma ferramenta de trabalho útil 

fornecendo pistas e indicações das áreas de maior risco, assenta em 

assumpções e premissas que lhe conferem grande subjectividade, a par do 

intenso processamento que exige. Como tal torna-se necessário precorrer 

novos caminhos na procura de soluções para os problemas que se colocam na 

hierarquização do risco de incêndio. Esta modelação linear foi aqui utilizada 

para ilustrar a dificuldade da sua elaboração e a necessidade de assumpções 

quando comparada com a modelação efectuada com o SOM. Apesar dos 

resultados muito idênticos das duas, a última é mais objectiva, mais fácil e 

menos morosa de executar. 

A modelação com SOM e com a linguagem de programação, neste caso 

o SOMToolbox, exige um árduo e moroso trabalho de aprendizagem. No 

entanto, depois da familiarização com este ambiente de programação, as 

possibilidades são quase inesgotáveis, permitindo a sua utilização em 

praticamente todos os domínios do saber. 

É um facto que as redes neuronais artificiais têm permitido novas 

fronteiras na prossecução de soluções para vários problemas. Neste caso 

concreto do risco de incêndio espacial, o SOM revelou resultados muito 

interessantes, todavia com os necessários desenvolvimentos e 

aprofundamentos na sua aplicação. 

Um dos aspectos que nos merece talvez uma maior crítica, e que uma 

vez ultrapassado dará com certeza resultados ainda mais interessantes na 

modelação do risco de incêndio, é a utilização de dados actualizados no que 

diz respeito à variável com mais dinamismo e importância desta análise, a 

vegetação. Este facto é cada vez mais fácil de atingir em face da crescente 

disponibilidade de imagens de satélite. 

Na abordagem aqui desenvolvida utilizaram-se imagens de satélite de 

1993, ano imediatamente anterior ao período de análise (1994-2003), 

partindo-se do princípio que esta vegetação, através da sua reflectância, 

contivesse implicitamente o potencial que iria condicionar na década seguinte 

a ocorrência e comportamento do fogo. Se bem que esta hipótese possa ser 

parcialmente correcta, não nos devemos esquecer que, após uma área ser 

percorrida por incêndio, se pode dar na maioria das vezes uma alteração 
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extremamente importante na sua cobertura vegetal. Esta alteração pode 

influenciar decididamente o comportamento em relação ao fogo. Como 

atenuante deste aspecto salienta-se o facto das comunidades vegetais mais 

pirófitas, e em princípio as mais percorridas por incêndios, serem também 

frequentemente as que possuem mais rápida resposta pós-fogo. 

Seria desejável utilizar nesta análise sequências anuais de imagens de 

satélite, as quais no entanto não se encontravam disponíveis. Desta forma 

garantia-se maior fidelidade em relação à realidade, não se introduzindo ruído 

e imprecisões na modelação. 

Uma das grandes vantagens das redes neuronais, no entanto, é 

precisamente a sua capacidade de lidar com este tipo de anomalias e, mesmo 

na sua presença, o seu comportamento ser ainda assim aceitável. Pensamos 

que nesta análise tal se tenha verificado: ainda que na presença de uma 

variável desactualizada como foi a vegetação, apesar desta ser a que mais 

importância teve na análise como ficou provado na definição de clusters, 

mesmo assim, os resultados alcançados foram em nossa opinião bastante 

interessantes e animadores para continuar a utilizar esta técnica na 

identificação de áreas de risco de incêndio em face das vantagens referidas. 

Apesar de todas as tecnologias ao serviço da modelação do fogo nunca 

nos podemos esquecer no entanto que a maioria dos incêndios têm a sua 

causa no Homem e que estes são maioritariamente devidos à sua 

inconsciência (Allgower et al., 2003). 

Como tal pode tornar-se muito difícil afinar estes modelos, assumido que 

o desencadeador do fogo, o comportamento humano, é regido por factores 

muito diversos, complexos e de difícil antevisão. 

Vários autores têm tentado incluir na análise este comportamento 

através de métodos indutivos e dedutivos, associando-as a infra-estruturas 

com suposta afinidade antrópica, nomeadamente à rede viária. Optou-se por 

não se utilizar aqui estes aspectos por três motivos: em primeiro lugar pelo 

conhecimento empírico que temos dos locais de início de incêndios permitir 

supor não haver relação com aquelas infra-estruturas. Em segundo lugar por 

esses locais de início estarem mais associados a determinados tipos de 

vegetação que o Homem deliberadamente pretende queimar, nomeadamente 
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áreas de pastoreio, e assim supostamente encontrar-se-iam implícitos na 

variável vegetação. Finalmente e em terceiro lugar, ao proceder-se desse 

modo, estar-se-ia a introduzir subjectividade na análise. 

Em relação à modelação dos pontos de início dos incêndios não foi 

possível encontrar uma relação sólida. Uma possível explicação é a baixa 

representatividade das células com ignições no contexto geral. Uma 

possibilidade para uma futura abordagem será aumentar de forma artificial o 

número destas células na análise. 

A inclusão da componente geoespacial, através da integração na análise 

da influência da vizinhança, revelou resultados praticamente idênticos aos da 

sua não inclusão. Pensamos que este facto derivará também do facto das 

células serem já uma ponderação daquilo que existe no seu interior, e 

implicitamente conterem já de certa forma o contributo da sua vizinhança. 

A validação efectuada, apesar dos dados de validação disponíveis serem 

ainda em número insuficiente e pouco representativos, demonstrou que este 

modelo teve um comportamento bastante eficiente, conseguindo localizar 

praticamente todas as zonas nevrálgicas em termos de ocorrência e 

recorrência de incêndios, identificando ainda outras com o mesmo potencial. 

A não necessidade de assumpções em relação ao problema em análise, 

a facilidade de processamento dos dados e a capacidade de generalizar e 

actualizar os resultados obtidos são, em síntese, as grandes vantagens da 

utilização das redes neuronais e mais concretamente do SOM na modelação 

do risco de incêndio florestal. 
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Anexo 1 - Caracterização Geral da Área de Análise 

1. Considerações Gerais 

O PNM foi criada em 1979 pelo Decreto-Lei Nº 355/79 de 30 de Agosto e 

reclassificado em 1997, pelo Decreto-Regulamentar N.º 5-A/97 de 4 de Abril. 

Com uma área de 74 229 hectares, constitui uma das maiores Áreas 

Protegidas (AP) de Portugal, incluindo cerca de 8 000 habitantes distribuídos 

por 88 localidades, 36 freguesias e 2 concelhos. 

Possui elevados valores faunísticos, florísticos e ambientais, resultante 

de uma grande e invulgar variabilidade de habitats, apresentando uma das 

mais elevadas taxas de biodiversidade a nível nacional e europeu, o que lhe 

confere por si só o estatuto de protecção que possui, sendo por este motivo 

fundamental a preservação destas condições. 

É ainda possível observar no PNM um rico património sócio-cultural com 

práticas quotidianas vindas de usos e costumes ancestrais, embora já 

marcadas pela crescente mobilidade das gentes e pelas inovações 

tecnológicas. São notáveis ainda os exemplos de arquitectura popular, que 

utilizando os materiais característicos de cada região, resultam de milhares de 

anos de aperfeiçoamento e adaptação ao meio ambiente (ICN & ESAB, 2005). 

2. Localização 

O PNM localiza-se no extremo Nordeste de Portugal (Figura A1.1), 

repartido pelas zonas Norte dos concelhos de Bragança e Vinhais, na 

designada Terra Fria Transmontana. A fronteira entre Portugal e Espanha 

limita o PNM a Norte, Oeste e Este. As estradas nacionais EN-218 entre 

Bragança e Quintanilha, e EN-103 entre Bragança e Vinhais constituem, 

grosseiramente, o limite Sul do Parque. Em termos de Nomenclatura de 

Unidade Territoriais (NUT) o PNM encontra-se na NUT III do Norte de 

Portugal. 



Anexos 

 145 

 
Figura A1.1:Localização do PNM em Portugal 

Geograficamente localiza-se entre as Latitudes Norte 41º43´47’’ e 

41º59´24’’, e as Longitudes Oeste 6º30´53’’ e 7º12´9’’ (WGS84). 

3. Geomorfologia, Geologia, Orografia e Solos 

O PNM insere-se no Nordeste de Portugal sendo este habitualmente 

associado a uma vasta área planáltica, prolongamento natural do Planalto de 

Castela-a-Velha, a qual constitui uma superfície poligénica de aplanamento 

também designada por peneplanície da Meseta Norte ou Superfície 

Fundamental (Pereira et al., 2003). 

No final do Mesozóico o soco hercínico profundamente alterado sob 

condições climáticas tropicais húmidas encontrar-se-ia arrasado (Martin-

Serrano, 1994). Ainda segundo este autor a paisagem geomorfológica actual 

teria começado a tomar a sua configuração no início do Cenozóico através de 
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tectónica compressiva e mudança climática, em que, para além das 

superfícies herdadas e relevos residuais, aparecem as morfoestruturas em 

blocos e os encaixes fluviais. 

A zona onde se insere o PNM, com altitudes predominantemente acima 

dos 800 metros, apresenta sectores que preservam restos desse 

aplanamento, no entanto os relevos de maior expressão do PNM, Serras de 

Montesinho (1 486 metros) e Coroa (1 273 metros) não são mais, segundo 

(Martin-Serrano, 1994), que a terminação meridional das montanhas Galaico-

leonesas. É também referido que a deformação Alpina da região e o seu 

levantamento orogénico, durante o Paleocénico - Eocénico, resultou da 

compressão provocada pela convergência entre as placas Europeia e Ibérica. 

Constata-se assim que o PNM se localiza entre os domínios 

geomorfológicos de montanha e planalto, apresentando desta forma 

particularidades de ambos, o que lhe confere também a este nível uma 

variabilidade notável. 

De facto o PNM localiza-se numa área geologicamente muito variada e 

complexa (Figura A1.2) compreendendo várias unidades autóctones da Zona 

Centro Ibérica, parautóctones e alóctones da Zona Galiza Trás-os-Montes, 

depósitos aluviais Cenozóicos e intrusões graníticas Variscas (Meireles et al., 

2003). Durante esta orogenia Varisca verificou-se ainda a instalação do 

maciço alóctone, máfico/ultramáfico, polimetamórfico de Bragança e a 

complexa imbricação de mantos de carreamento (Ribeiro (1974) in (Meireles 

et al., 2003)), que no seu conjunto se traduzem num importante e variado 

património geológico. 
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Figura A1.2: Geologia do PNM (Dados digitais cedidos pelo IGM) 

No PNM foram já identificados, segundo referem (Meireles et al., 2003), 

vários locais de interesse geológico (alguns mesmo de interesse mundial) de 

onde se destacam: 

- Ocorrência de barite associada a sulfuretos maciços, vulcano-

sedimentares; 

- Metacarbonatos associados à presença de fluidos ricos em CO2 dos 

granulitos máficos do maciço de Bragança; 

- Presença de icnofósseis de Daedulus labechei (ROUAULT) na formação 

do Quartzito Armoricano; 

- Minas de Ouro e Prata e Conheiras de exploração mineira romana; 

- Falha do Portelo, acidente de orientação NNE-SSW, desligamento 

esquerdo; 

- Graben de Baçal, bloco abatido controlado por falhas NNE-SSW e 

NNW-SSE, com formação de uma escarpa pelo abatimento a leste e 

soerguimento do bloco ocidental. 
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O relevo do PNM, segundo (Figueiredo, 1990), desenvolve-se em 

litologia de variada natureza e idade, sendo na sua maioria rochas Paleozóicas 

(570-255 milhões de anos) e Pré-câmbricos (com idades superiores a 570 

milhões de anos). De origem Paleozóica são as rochas Silúricas e Ordovícicas, 

mostrando a predominância de Xistos e Quartzitos, que envolvem as 

formações Pré-câmbricas. O complexo das rochas metabásicas e ultrabásicas 

de Bragança e Vinhais, com as rochas verdes características dos 

Serpentinítos, é constituído pelas formações Pré-câmbricas e algumas 

formações de ultrabasitos (Ante-hercínicos) de origem eruptiva. Também de 

origem eruptiva são os granitos, predominantemente alcalinos (Koe, 1988), 

constituindo um sistema montanhoso quase contínuo, que se inicia no sentido 

Este – Oeste nos Pirinéus, passando pelos picos da Europa, Serra da Sanábria 

e entrando em território Português na zona de Montesinho, Moimenta da Raia 

e Pinheiros no PNM (Aguiar et al., 1992). 

No que diz respeito aos solos (Tabela A1.1), as unidades pedológicas 

mais representadas, segundo (Agroconsultores & Coba, 1991), são os 

leptossolos e os cambissolos: 

Tabela A1.1: Frequência das unidades pedológicas no PNM (Agroconsultores&Coba, 
1991) 

Unidade Pedológica Frequência (%) 

Leptossolos Dístricos 22 

Leptossolos Êutricos 18 

Leptossolos Líticos 2 

Leptossolos Úmbricos 24 

Regossolos * 

Fluvissolos Dístricos 2 

Paracambissolos Úmbricos 2 

Cambissolos Dístricos 6 

Cambissolos Úmbricos 13 

Luvissolos Crómicos 8 

Alissolos Háplicos 3 

* - Nenhuma unidade deste grupo está identificada como dominante 

Os luvissolos, alissolos, paracambissolos, fluvissolos e regossolos, têm 
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uma representação muito mais restrita. Trata-se portanto de uma zona de 

solos delgados, resultado possível do balanço metereorização-erosão nas 

condições topográficas dominantes (Figueiredo, 1990). 

De um modo geral, nas áreas de xisto observamos um modelado suave, 

fruto de uma erosão linear e acentuada regularização das vertentes, sendo a 

morfologia controlada pela estrutura conferida pela orientação da xistosidade 

(Pereira et al., 2003). Este autor refere ainda a presença pontual de cristas, 

que se destacam nas vertentes e nos topos, devida à presença de 

metassedimentos mais quartzosos. 

O Parque possui uma altimetria compreendida entre os 438 metros no 

leito do Rio Mente a Oeste, e os 1 486 metros no topo da Serra de 

Montesinho. A maior parte da área do PNM situa-se no entanto entre as cotas 

dos 700 e 1 000 metros, em correspondência com superfícies planálticas das 

quais emergem os maciços montanhosos de Montesinho e Coroa, surgindo 

assim a cota dos 1000 metros a delimitar as áreas de carácter montanhoso 

mais acentuado. As cotas inferiores com 700 metros correspondem aos 

encaixes fluviais e portanto às zonas de desenvolvimento dos principais troços 

dos cursos de água mais importantes. 

5. Climatologia 

A existência de cordilheiras orientadas no sentido NE-SW confere ao 

Nordeste Transmontano a peculiaridade de ser uma zona de transição entre a 

influência atlântica e influência continental, pois constituem barreiras naturais 

à progressão das massas de ar marítimas. Assim, segundo (Gonçalves, 1985), 

a orientação e localização dos relevos principais a Norte do Douro são 

determinantes para as características climáticas de toda a região, sendo a 

área do PNM exemplar a este respeito. Efectivamente, os dois factores de 

clima mais influentes regionalmente – a altitude e a continentalidade, 

persistem no PNM, afectando os regimes térmicos e pluviais da área. A 

grande heterogeneidade orográfica, associada ao afastamento do oceano, 

bem como às altitudes, conferem ao Parque uma grande diversidade 

climática, proporcionando a formação de microclimas. 

A precipitação total no PNM diminui de uma forma geral de Oeste para 
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Este, desde os 1200 até 800 mm/ano (Figura A1.3). 

 
Figura A1.3: Precipitação no PNM (Dados: Atlas do Ambiente) 

Pode ainda verificar-se que às Serras da Coroa e Montesinho, 

correspondem precipitações acima dos 1200 mm devido à altitude que 

possuem. A temperatura aumenta, de um modo geral, de Oeste para Este – 

10º C nos Pinheiros e 12,5º C na Alta Lombada, e decresce com a altitude. 

Assim, (Gonçalves, 1985), identifica na área de PNM, quatro grandes 

domínios climáticos distintos: 

1- Terra fria de planalto (F), que é a mais extensamente representada; 

2- Terra fria de montanha (M), nas serras de Montesinho e Coroa; 

3- Terra Fria de Alta montanha (A), localizada numa área restrita do 

planalto de Montesinho; 

4-Terra de transição (T), pouco representada, penetrando na área do 

Parque pelos encaixes dos cursos de água principais (como por exemplo 

Maçãs, Sabor e Mente). 

Ainda segundo o mesmo autor, as quedas de neve são frequentes entre 

Dezembro e Março, podendo registar-se 40 a 50 dias com precipitação de 

neve nas zonas altas, observando-se nas restantes áreas uma média de 10 a 

20 dias de precipitação de neve. A precipitação média nos meses de Inverno é 

significativamente maior nas zonas altas do centro do Parque (> 220 
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mm/mês), relativamente ao planalto oriental (< 120 mm/mês), no entanto, 

estas diferenças atenuam-se bastante no Verão, 20 mm/mês e menos de 15 

mm/mês respectivamente para aquelas zonas consideradas. Este último 

aspecto contribui decididamente para a qualificação genérica de mediterrâneo 

para o clima da região (Gonçalves, 1980). É a relativa escassez estival em 

precipitação, que permite afirmar aquele facto, por este motivo, e de acordo 

com a classificação de Koppen, o clima da área do PNM é considerado Csb 

(Agroconsultores & Coba, 1991), ou seja, mesotérmico húmido, com a 

temperatura do mês de ordem 9 no rank das temperaturas médias mensais 

superiores a 10º C e a do mês mais quente igual ou inferior a 22º C, 

correspondendo à Terra Fria. 

Pela classificação de THORNTHWAITE, o PNM encontra-se diferenciado 

em Super-húmido (A), nas zonas mais elevadas (Montesinho e Coroa), e 

Húmido (B) em quase toda a restante área com os sub-tipos B4 (Muito 

húmido), B3 (Húmido), e B2 (Pouco húmido), surgindo sucessivamente de 

Oeste para Este (Figueiredo, 1990). 

6. Hidrografia 

O PNM é atravessado por uma rede hidrográfica bastante densa e bem 

distribuída por toda a sua área (Figura A1.4). A rede de drenagem do PNM 

insere-se na sua totalidade na rede hidrográfica do Douro. Com orientação 

predominante Norte - Sul, destacam-se, de Este para Oeste, os Rios: Maçãs, 

Onor, Igrejas, Sabor, Baceiro, Tuela, Rabaçal e Mente. O Rio Maçãs, Igrejas e 

Onor confluem no Sabor, os restantes dão origem ao Tua, este por sua vez, 

juntamente com o Sabor constituem dois dos principais afluentes da margem 

direita do Douro. 
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Figura A1.4: Hidrografia Principal do PNM 

O facto da formação litológica desta área ser predominantemente o 

xisto, muito impermeável, associado a grandes declives, torna o regime dos 

rios bastante irregular, sendo o escoamento das águas rápido. Assim, o 

período de fortes precipitações, corresponde a um quase imediato aumento 

do nível do caudal dos rios, reflectindo deste modo a irregularidade interanual 

e de distribuição espacial das chuvas, fazendo com que os rios sejam bastante 

caudalosos no Inverno, e transportem pouca água durante o período estival, 

chegando mesmo alguns a dar a impressão de estagnação. 

7. Flora e Vegetação 

No PNM é possível assistir a uma grande diversidade florística, 

consequência parcial da enorme heterogeneidade edafo-climática aí existente. 

Além disso, como refere (Koe, 1988), o Norte de Portugal nunca foi coberto 

por gelos permanentes, tendo possibilitado a persistência de espécies 

terciárias até aos nossos dias, incluindo-se neste grupo muitas das espécies 

endémicas. 

Além da grande variabilidade geológica e climática, já referida, a posição 

geográfica particular do PNM, situado na extremidade de um sistema 
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montanhoso quase contínuo que se inicia nos Pirinéus e tem continuidade no 

sentido Este - Oeste pelos Montes Cantábricos, Picos da Europa, inflectindo 

depois para Sul e prolongando-se pelos Montes Aquilianos, Montes de Leon, 

Serra da Sanábria e entrando em Portugal pelas Serras de Montesinho e 

Nogueira, permite encontrar várias espécies vegetais, cuja distribuição 

termina precisamente nestas serras, não se estendendo mais para Sul, 

provavelmente devido à barreira climática imposta pelos vales Meso-

mediterrâneos que sulcam o Nordeste Transmontano (Aguiar et al., 1992). 

Segundo (Koe, 1988), esta região encontra-se no limite Sul da Província 

Atlântica da Região Eurosiberiana, e no limite Noroeste da região 

Mediterrânica, não estando contudo este limite bem definido. Assim, Rikli 

(1942-1946 in (Koe, 1988)) inclui toda a Península Ibérica na região 

Mediterrânea, embora se encontrem incluídos numa Província Ibero-Atlântica. 

Rivas Martinez (1973, in (Koe, 1988)) que dá a subdivisão mais 

pormenorizada da Península, inclui todo o Nordeste de Portugal na região 

Mediterrânea (Província Carpetano-Ibérico-Leonesa), enquanto Polunin (1973 

in (Koe, 1988)) considera a presença da influência atlântica mais para Este, 

ficando assim todo o PNM incluído na Província Atlântica da região 

Eurosiberiana. De facto, o PNM insere-se numa enorme zona onde é possível 

observar simultaneamente diferentes associações fito-climáticas, tornando 

bastante complexa a tarefa de classificação, pois por vezes uma pequena 

mudança na exposição, ou a simples variação de alguns metros em altitude, é 

suficiente para ocasionar uma transição florística. 

7.1. Bosques Climatófilos 

Bosques de Quercus pyrenaica 

Os bosques de Quercus pyrenaica constituem a vegetação climácica do 

PNM. 

Têm-se admitido duas associações: a Genisto-Quercetum pyrenaicae 

(Rivas Martinez, 1984 in (Aguiar et al., 1992)), localizada em cotas mais 

baixas e com um carácter termófilo mais acentuado, e a Holco-Quercetum 
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pyrenaicae (Br.-Be, P. Silva & Rozeira, 1956 in (Aguiar et al., 1992)), a 

maiores altitudes (600-1400 metros) e com um carácter menos termófilo. 

Nos carvalhais é frequente a presença de espécies vasculares tais como 

o Pilriteiro (Crataegus monogyna) e a Urze branca (Erica arborea), e 

herbáceas como Melompyrum pratense e Festuca elegans. 

A área de carvalhal tem diminuído drasticamente nos últimos séculos. A 

sua destruição para posterior ocupação agrícola, a errada política florestal 

com introdução de resinosas e mais recentemente a corrida desenfreada à 

sua madeira para combustão, tem contribuído para tal diminuição. Na maior 

parte da área ocupada outrora por imensos carvalhais, ocupada 

posteriormente por uso agrícola e depois do seu abandono (devido à queda de 

fertilidade, depois de alguns anos de óptimas produções), verifica-se uma 

enorme degradação destas zonas, pelo que se encontram actualmente 

ocupadas por espécies arbustivas. Assim, e segundo (Aguiar et al., 1992), 

como primeiro estádio de regressão dos carvalhais, encontram-se matos 

constituídos por Giestas das vassouras (Cytisus scoparius), Giesta negral 

(Cytisus striatus), Giesta branca (Cytisus multiflorius) e Giesta piorneira 

(Genista florida). A etapa seguinte da regressão são os urzais, sendo as 

comunidades vegetais mais vulgares no Parque, com as espécies Erica 

australis e Erica umbellata, a Torga (Calluna vulgaris), o Sargaço (Halymium 

alyssoides) e a Carqueja (Chamaespartium tridentatum). 

Bosques Higrófilos 

Nas orlas ribeirinhas do PNM, surgem comunidades onde o principal 

representante é o Amieiro (Alnus glutinosa). Nos rios e ribeiros de caudal 

muito variável, nas linhas de água que secam no período estival, surgem as 

comunidades de salgueiros (Salix spp.). Um pouco mais afastados das linhas 

de água surgem os Freixiais (Fraxinus angustifolia), no entanto estes foram 

sendo substituídos pelo homem ao longo de séculos, dando lugar a lameiros - 

prados permanentes sempre húmidos, pelo que freixiais são bastante raros. 

Como espécies higrófilas aparecem ainda o Choupo (Populus nigra), o 

Ulmeiro (Ulmus spp.), este último bastante difícil de encontrar com porte 

arbóreo devido à mortalidade causada pela Grafiose, no entanto sob a forma 
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arbustiva é bastante frequente, a avelaneira (Corylus avellana) e outros. 

Estes bosques desempenham um papel importantíssimo na fixação das 

margens dos cursos de água onde se encontram implantados. 

7.2. Bosques Edafoxerófilos - Bosques de Quercus rotundifolia 

Os bosques de azinheira (Quercus rotundifolia), mais conhecida no 

Parque por Sardão, enquadram-se na associação Genisto-Quercetum 

rotundifoliae. A característica mais evidente na composição florística destes 

bosques é a presença de Genista hystrix, conhecida na zona por Tojo. Além 

desta surgem muitas outras comuns noutros azinhais um pouco por toda a 

Península, como o Trovisco (Daphne gnidium), o Espargo-bravo (Asparagus 

acutifolius), o Asplenium onopteris, etc. 

No PNM, e segundo (Aguiar et al., 1992), os sardoais subsistem em dois 

tipos de condições: 

- Em áreas ultra-básicas, pois estas rochas acentuam o carácter 

xerofítico da vegetação, surgindo a azinheira normalmente com porte 

ananicado; 

- Em zonas declivosas, provavelmente devido à pouca espessura dos 

solos e ao acentuado escorrimento superficial, que em conjunto diminuem a 

disponibilidade de água, provocando uma subida em altitude dos 

ecossistemas xerofíticos. A maioria destas zonas encontram-se bastante 

alteradas e invadidas por espécies arbustivas, principalmente a Esteva (Cistus 

ladanifer). A acompanhar os sardoais sobressaem por vezes arbustos 

mediterrâneos, tais como o Medronheiro (Arbutus unedo). 

7.3. Vegetação das Rochas Ultra-básicas 

Estas rochas apresentam a peculiaridade de albergarem algumas 

espécies únicas no mundo. Deve-se este facto à elevada toxicidade do solo, 

por conter elevados teores de magnésio, níquel e crómio, como foi já referido, 

e sendo tóxicos para a maior parte das plantas. Constituem assim autênticas 

“ilhas” florísticas que seguiram um rumo evolutivo diferente da demais flora 

envolvente. 
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Da flora serpentinícola destacam-se a Salgadeira (Alyssum lusitanicum), 

o Tojo gadanho (Genista hystrix),e a Santolina (Santolina semidentata). 

Segundo (Aguiar et al., 1992), a conservação da flora e vegetação ultra-

básica é bem mais simples que a de formações arbóreas climácicas, pois 

conforme refere Sequeira (1968 in (Aguiar et al., 1992)), nas áreas ultra-

básicas o solo é normalmente esquelético devido ao seu processo de 

formação e à erosão a que está sujeito. Dada a sua elevada toxicidade, a 

vegetação que aí predomina é escassa, aumentando ainda mais os riscos de 

erosão. Na ausência de erosão, desenvolvem-se solos mais férteis e 

evoluídos, e as características serpentiníticas da vegetação atenuam-se, por 

uma diminuição do efeito tóxico do níquel (Sequeira & Pinto da Silva, in 

(Aguiar et al., 1992). Assim, conclui-se que a conservação destas zonas passa 

pela manutenção das condições actuais. 

7.4. Lameiros 

Os lameiros são pastagens semi-naturais muito características do 

Nordeste Transmontano, em parte dependentes da intervenção humana pois 

a sua manutenção implica o corte cíclico da vegetação para produção de feno, 

ou o pastoreio por bovinos e corte em verde. Tradicionalmente, e consoante a 

disponibilidade em água para rega, os lameiros são denominados por lameiros 

de regadio ou de secadal. Os lameiros de regadio, ou simplesmente lameiros, 

situam-se no fundo dos vales sobre aluviões fluviais, ou mais raramente 

coluviões. Estes terrenos estavam no passado ocupados com freixiais, no 

entanto, alguns exemplares muito velhos podem ainda ser observados de 

uma forma dispersa ao longo dos lameiros da região, contribuindo para o 

ensombramento durante o período mais seco e para um maior teor em 

humidade ao nível do solo. 

A biodiversidade dos lameiros é tanto maior quanto maior for a 

intensidade do pastoreio pelos ovinos, e a não aplicação de adubos químicos 

nem de herbicídas. Normalmente existem várias espécies codominantes, 

variando a sua abundância com o tipo de maneio. Entre as espécies mais 

comuns encontram-se o Trifolium repens, Trifolium pratense, Cynosurus 

cristatus, Festuca rothmaleri, Hypochaeris radicata, Rhinanthus minor, etc. 
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O outro tipo de lameiro (secadal) é dominado pela gramínea Agrostis 

castellana, acompanhada por numerosas espécies de plantas, na sua maioria 

anuais. Estes lameiros desenvolvem-se em solos oligotróficos e dispõem de 

menor humidade, secando durante o período estival e sendo menos 

produtivos. Fisiograficamente encontram-se mais afastados das linhas de 

água, muitas das vezes a meia encosta. 

8. Fauna 

A grande diversidade orográfica e climática tem como consequência uma 

grande diversidade de habitats naturais, que aliada à pouca perturbação 

humana torna o PNM um “santuário” ecológico para as espécies faunísticas. 

De facto, das 462 espécies de vertebrados terrestres que ocorrem em 

Portugal continental (SNPRCN, 1991), foram inventariadas 248 espécies de 

vertebrados, sendo 49 espécies de mamíferos, 160 espécies de aves, 18 

espécies de répteis, 13 de anfíbios e 8 de peixes (não considerando as 

espécies exóticas) (ICN & ESAB, 2005). 

De entre aquelas espécies, são de salientar pela sua raridade, valor 

científico e necessidade de conservação, a Salamandra-de-costas-salientes 

(Pleurodeles waltl), o Tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), a Rã-ibérica 

(Rana iberica) e o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), para o caso dos 

anfíbios e répteis e por se tratarem de endemismos ibéricos (Castro et al., in 

(Farinha, 1995)). A Águia-real (Aquila chrysaetos), existindo no PNM mais de 

10% da população nacional, a Cegonha-negra (Ciconia nigra), o Falcão-

peregrino (Falco peregrinus), o Bufo-real (Bubo bubo), a Petinha-ribeirinha 

(Antus spinoleta), que em Portugal apenas foi observada neste Parque, o 

Dom-fafe (Pyrrula pyrrula) e o melro-de-água (Cinclus cinclus) para o caso 

das aves. 

O PNM possui de facto particularidades que o colocam numa situação 

privilegiada no que respeita à avifauna: a situação orogeográfica e algumas 

particularidades do habitat contribuem decisivamente para a ocorrência de 

algumas espécies com distribuição limitada no nosso país como por exemplo o 

pisco-de-peito-azul (Luscinia svecica) o cruza-bico (Loxia curvirostra) ou a 

perdiz-cinzenta (Perdix perdix) (ICN & ESAB, 2005). 
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Entre os mamíferos são de destacar a Toupeira-de-água (Galemys 

pyrenaicus), o Morcego-de-ferradura-grande e pequeno (Rhinolophus 

ferrumequinum e hipoposideros), o Gato-bravo (Felis silvestris), a Marta 

(Martes martes), a Lontra (Lutra lutra), o Corço (Capreolus capreolus) e o 

Veado (Cervus elaphus) (Moreira, 1992). 

No PNM ocorrem populações sustentáveis de espécies que em alguns 

casos já estão praticamente extintas no restante território português. É de 

salientar o lobo-ibérico (Canis lupus signatus), espécie emblemática desta AP. 

No que à ictiofauna diz respeito foram confirmadas a presença das 

seguintes espécies: Salmo trutta (truta-de-rio; truta-fário), Squalius 

carolitertii (escalo-do-norte), Chondrostoma duriensis (boga-do-norte), 

Barbus bocagei (barbo-do-norte), Squalius alburnoides (bordalo) e 

Chondrostoma arcasii (panjorca). Estas duas últimas espécies têm o estatuto 

de conservação vulnerável e em perigo, respectivamente, no entanto, ambas 

as populações ainda parecem apresentar efectivos consideráveis no PNM (ICN 

& ESAB, 2005). 

Relativamente aos invertebrados aquáticos o lagostim-de-patas-brancas 

(Austropotamobius pallipes) encontra-se dado como extinto nos cursos de 

água do PNM e inclusive na região transmontana. Nos últimos anos tem-se 

registado uma expansão do lagostim-da-luisiana (Procambarus clarkii) e do 

lagostim-de-sinal (Pacifastacus leniusculus), duas espécies originárias da 

América do Norte, e que foram introduzidas em Espanha, tendo começado a 

colonizar os cursos de água da bacia hidrográfica do rio Maçãs (ICN & ESAB, 

2005). 

Em relação aos bivalves, foram recentemente detectadas nos rios Mente 

e Rabaçal populações de duas espécies muito ameaçadas Margaritifera 

margaritifera e Unio crassus. Estas espécies são muito sensíveis a alterações 

da qualidade da água e necessitam de populações sustentáveis de 

salmonídeos para completarem o seu ciclo de vida. 

9. Ocupação Humana 

O aspecto paisagístico do PNM é-lhe conferido por um conjunto de 

paisagens naturais, semi-naturais e humanizadas, onde é aparentemente 
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harmoniosa a integração do homem no meio ambiente. 

Esta região encontra-se povoada desde há milénios, sendo possível 

encontrar diversos vestígios arqueológicos que remontam à Idade da Pedra, 

do Metal e mais recentemente da ocupação Romana e dos colonizadores 

Visigodos. A maior parte das povoações integradas na área do Parque teve a 

sua origem em grandes propriedades agrícolas (Villas) do período romano e 

visigodo. Contudo, só depois da formação da nacionalidade e, 

particularmente, dos reinados de D. Sancho I e D. Dinis, se assistiu a um 

povoamento e colonização mais intensa destas distantes terras 

transmontanas (Gonçalves, 1980). 

A população residente no PNM atingia em 2001 os 7 984 habitantes 

(INE, 2001). Esta população distribui-se pelo território do Parque segundo um 

padrão espacial que reflecte, simultaneamente, a relação com os recursos 

naturais e a proximidade aos aglomerados urbanos (ICN & ESAB, 2005). 

A taxa de actividade da população do Parque era cerca de 31% em 

2001, que comparado com a média do país (48,4%), ou mesmo da região de 

Alto Trás-os-Montes (37,4%), revela uma população fortemente envelhecida e 

com uma elevada taxa de dependência, com a proporção de reformados a 

crescer a um ritmo muito intenso (14% em 1981 para 35% em 2001), sendo 

acompanhada por uma diminuição contínua da proporção de activos (ICN & 

ESAB, 2005). 

A população do PNM, para além de uma forte quebra demográfica, está 

a experimentar uma profunda mudança na sua estrutura etária (Figura A1.5), 

marcada por um envelhecimento acelerado (ICN & ESAB, 2005): 
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Figura A1.5: Estrutura etária da população do Parque Natural de Montesinho em 2001 

Esta população rural, dedica-se essencialmente a actividades agrárias e 

pecuárias. A agricultura é dominada pelo cereal de Inverno (trigo ou centeio), 

em rotação com alqueive anual ou pousio mais longo, o qual serve também 

de pastagem. Em zonas de solos mais profundos e com possibilidades de 

rega, o cereal pode alternar com a cultura da batata. Eventualmente esta 

aparece no seguimento de uma terceira cultura - o nabal. 

O gado bovino, na sua maioria de raça Mirandesa, é de aptidão mista, e 

como foi já referido, é sustentado pela vegetação existente nos lameiros e 

pousios. Ultimamente tem-se assistido à sua substituição por ovinos de raça 

Frísia, com aptidão leiteira (Figueiredo, 1990). 

Os ovinos, cabra e ovelha, encontram alimento nas zonas de arbustivas, 

nos pousios, e nas zonas abandonadas pela agricultura. 

Como pode ser constatado, é forte a influência humana no uso do solo e 

consequentemente na paisagem desta Área Protegida, sendo importantíssimo 

ter em conta este aspecto no delineamento de acções de ordenamento e 

planeamento, tendo em vista o impacte negativo do homem hodierno sobre o 

meio ambiente. 
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Anexo 2 - Recolha e Pré-processamento dos Dados 

Apresentam-se os métodos utilizados na obtenção e pré-processamento 

dos dados e das variáveis seleccionadas. As variáveis abióticas (Altitude, 

declive e insolação) foram obtidas a partir da modelação digital do terreno da 

área de estudo. A variável biótica (vegetação) foi obtida tendo em 

consideração duas abordagens independentes: a primeira das quais consistiu 

na utilização de uma cartografia com valores de classes representando os 

tipos de vegetação (esta abordagem foi utilizada na modelação linear). Na 

segunda abordagem optou-se pela utilização de uma superfície de variação 

contínua em que os valores da vegetação presente não são mais que os 

valores da sua reflectância captada por satélite, não necessitando de estarem 

classificados (esta abordagem foi utilizada com as redes neuronais artificiais). 

1. Construção do Modelo Digital do Terreno e Temas Derivados 

Os Modelos Digitais do Terreno (MDT) são usados na modelação de 

superfícies topográficas, tratando-se obviamente de aproximações ao modelo 

real uma vez que, sendo impossível determinar com exactidão o conjunto 

infinito de pontos de uma superfície, torna-se necessário utilizar um número 

limitado de observações e a partir destas interpolar o valor dos restantes. 

Para a construção destes modelos existem as abordagens raster e 

vectorial. Na primeira, o MDT é uma grelha regular de células contendo o 

valor de altitude correspondente a essa célula. A exactidão de representação 

da superfície através deste modelo está dependente da complexidade dessa 

superfície e da resolução espacial da grelha utilizada (Heywood et al., 2002). 

Na abordagem vectorial é possível construir um MDT através de uma 

rede irregular de triângulos (TIN - Triangular Irregular Network). A TIN é um 

modelo alternativo ao raster e foi desenvolvido nos anos 1970 como forma de 

construção de uma superfície a partir de um conjunto de pontos espaçados, 

tendo sido posteriormente adoptada em inúmeros SIG’s (NCGIA, 2000). 

A TIN utiliza como método a junção dos pontos cotados através de 

linhas criando assim um mosaico de triângulos irregulares, cada um 
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representado por uma face (Figura A2.1), sendo assim possível derivar para 

cada uma das superfícies destes triângulos valores para a sua área, declive e 

orientação (Heywood et al., 2002). 

  

Figura A2.1: Conjunto de Pontos cotados e linhas (direita) acrescidos das faces 
(esquerda) de uma TIN (ESRI, 2002) 

A grande vantagem deste modelo, segundo aqueles autores, é a sua 

eficácia de armazenamento uma vez que usa apenas o número de pontos 

significativos suficiente para representar a superfície: maior densidade de 

pontos onde as variações de altitude são maiores e menos em áreas planas 

ou com pouca irregularidade (ver figura A2.1). 

As TIN’s são tipicamente utilizadas em modelações de grande precisão 

de pequenas áreas, tais como em aplicações de engenharia, uma vez que 

permitem efectuar cálculos de áreas em planimetria, superfícies e volumes. 

As suas grandes desvantagens residem no facto de serem mais difíceis de 

construir e processar devido à sua complexa estrutura de dados (ESRI, 2002). 

A área objecto de análise deste trabalho apresenta grande variabilidade 

de altimetria e orografia o que nos leva a adoptar o modelo vectorial. No 

entanto é necessário ponderar nesta fase o elevado processamento que esta 

estrutura acarreta. 

A técnica que se optou por seguir foi em primeiro lugar a construção de 

uma TIN devido às vantagens anteriormente apontadas e por ser possível a 

inclusão como pontos de massa não só de pontos cotados mas também de 

curvas de nível. É ainda possível a inclusão de outros itens nomeadamente a 

rede viária e hidrografia de forma a aumentar a fidelidade do modelo (Figura 

A2.2). 
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Figura A2.2: Diferença de fidelidade do modelo com informação vectorial auxiliar (rede 

viária, hidrografia, edificações, etc.) (ESRI, 2002). 

Em segundo lugar efectuou-se a transformação deste modelo em 

estrutura de dados vectorial para estrutura raster, incidindo portanto toda a 

análise e processamento sobre este último, em face das vantagens de 

processamento anteriormente apontadas. 

O Modelo TIN resultante é o seguinte (Figura A2.3): 

 
Figura A2.3: TIN da área de análise 

A partir deste MDT foram derivados directamente os temas contendo 

informação relativa à altimetria (Figura A2.4) e ao declive (Figura A2.5), 

tendo ainda sido utilizada como base para efectuar o cálculo da insolação 

como veremos oportunamente. 
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Figura A2.4: Altimetria do PNM 

 
Figura A2.5: Declives do PNM 

A insolação aqui utilizada diz respeito a uma quantificação relativa do 

efeito cumulativo de exposição solar que as várias células da área de estudo 

recebem. O seu cálculo foi derivado do MDT e efectuado tendo como base o 

azimute e elevação do sol de hora a hora desde o orto até ao ocaso 
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correspondentes ao maior dia do ano (21 de Junho), o qual corresponderá à 

situação máxima em termos de insolação, utilizando os valores descritos na 

Tabela A2.1: 

Tabela A2.1: Elevação e azimute do sol 

ALTURA e AZIMUTE do SOL (BRAGANÇA) 
21 de Junho   Hora legal Altura  Azimute 
Orto às 5h 52m ........ 123o (a) 
  » 6h 29m 5o   117o 
  » 7h 29m 15o  108o 
  » 8h 29m 26o  99o 
  » 9h 29m 37o  89o 
  » 10h 29m 49o  79o 
  » 11h 29m 59o 63o 
  » 12h 29m 68o  39o 
Meio-dia solar » 13h 29m  72o  0o (b) 
  » 14h 29m 68o  39o 
  » 15h 29m 59o  63o 
  » 16h 29m 49o  79o 
  » 17h 29m 37o  89o 
  » 18h 29m 26o  99o 
  » 19h 29m 15o  108o 
  » 20h 29m 5o   117o 
Ocaso » 21h 05m ........ 123o 

(a) O azimute é contado de Sul para Este (antes da passagem meridiana) e de Sul para Oeste 
(depois da passagem meridiana). (b) Passagem meridiana: o Sol atinge a sua altura máxima - 

está exactamente na direcção S. 



Anexos 

 166 

O tema resultante apresenta-se na Figura A2.6: 

 
Figura A2.6: Insolação do PNM 

2 A Vegetação 

A variável respeitante à vegetação foi integrada neste trabalho de duas 

formas: classes de uso do solo para o caso da avaliação multi-critério e 

valores de reflectância não classificados para o caso das redes neuronais. 

2.1 Carta de Ocupação do Solo 

A carta de ocupação do solo aqui utilizada foi produzida por 

reclassificação, com base na inflamabilidade e combustibildade das unidades 

presentes, da nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo de 1990 (COS’90). 

Tendo-se observado erros de diversa ordem nesta carta para a área de estudo 

deste trabalho, no que diz respeito à geometria e classificação de polígonos, 

foi efectuada a sua correcção. 

A COS'90 foi elaborada pelo Centro Nacional de Informação Geográfica 

(CNIG), actual Instituto Geográfico Português (IGP), em associação com a 

Associação das Empresas Produtoras de Pasta de Celulose (ACEL), actual 

Associação Nacional da Indústria Papeleira (CELPA). A sua elaboração foi 

efectuada através da interpretação visual de fotografia aérea de 
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infravermelho do voo da ACEL de 1990, seguida de digitalização no monitor. 

Este produto tem, segundo o produtor, uma escala nominal de 1/ 25 000 e 

área mínima cartografável de 1 hectare. 

A nomenclatura da COS’90 foi estabelecida de acordo com os objectivos 

inerentes à sua produção, designadamente a produção de cartografia digital 

para o suporte à exploração florestal, uma vez que se tratou de um projecto 

conjunto com a ACEL (Carrão et al., 2002). A sua nomenclatura apresenta 

informação bastante pormenorizada no que respeita às espécies florestais 

ocorrentes no território nacional, nomeadamente acerca do seu estado de 

desenvolvimento e conservação, o que para o presente trabalho constitui uma 

mais-valia. 

2.2 Imagens de Satélite 

As imagens utilizadas são provenientes do Satélite SPOT. O programa 

SPOT de satélites de observação da Terra foi desenvolvido pela França com a 

participação da Suécia e Bélgica. O principal impulsionador do programa é o 

CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). 

Das características técnicas deste satélite, indicadas em (SPOTImage, 

1989), gostaríamos de salientar as mais relevantes. 

O Spot 1 é uma fonte permanente de dados para a informação 

geográfica, possuindo capacidades únicas em detecção remota, como sejam 

resoluções espaciais de 20 metros em modo multi-espectral e 10 metros em 

pancromático, possibilidade de pesquisar qualquer ponto da superfície 

terrestre, capacidade de visão estereoscópica e ainda uma elevada precisão 

geométrica, tornando-o um excelente sistema para ser utilizado em todas as 

áreas que necessitem de informação geográfica. 

A órbita foi especialmente escolhida de modo a proporcionar uma 

perfeita sincronização com o sol. Assim, as condições de luminosidade são 

idênticas para todas as imagens adquiridas à mesma latitude, num mesmo 

período. Apesar do azimute e da elevação solar variarem ao longo do ano, o 

ângulo entre o sol, o centro da Terra e o plano orbital, mantêm-se constantes. 

O SPOT orbita a uma altitude média de 830 Km, numa órbita circular, 

inclinada a 8º com o verdadeiro Norte. O SPOT completa 14 (14 e 5/26, mais 
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precisamente) revoluções em torno da Terra em cada 24 horas, isto é, uma 

em cada 101 minutos. O percurso seguido pelo satélite em cada passagem 

situa-se a 2 832 Km da passagem anterior, passando verticalmente por cima 

de um dado ponto da superfície terrestre, uma vez em cada 369 revoluções, 

ou seja uma vez cada 26 dias. 

Esta resolução temporal pode ser aumentada através das capacidades 

de observação oblíqua do SPOT (Figura A2.7), permitindo observar uma área 

com uma largura de 950 Km. 

 
Figura A2.7: Área observável pelo SPOT (Spot Image) 

A frequência de observações varia com a latitude (Figura A2.8): no 

equador um mesmo ponto na superfícies pode ser observado 7 vezes durante 

o mesmo ciclo de 26 dias, correspondendo a 98 vezes anualmente, com uma 

média de 3.7 dias entre observações. 

 
Figura A2.8: Frequência de observações conforme a latitude (Spot Image) 

Para a latitude de 45º, uma dada área poderá ser observada 11 vezes 

durante o mesmo ciclo, ou seja, 157 vezes anualmente, correspondendo a 

uma média de 2.4 dias entre observações, com um intervalo que poderá ir 
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desde o máximo de 4 dias até ao mínimo de 1 dia. 

2.2.1 Importação das Imagens 

As imagens são distribuídas no formato BIL (Band-Interleaved-by-Line). 

Este sistema arquiva todas as bandas da imagem multi-espectral num mesmo 

ficheiro. A 1ª linha do ficheiro corresponde à 1ª linha da banda 1, a 2ª linha 

corresponde à 1ª da banda 2 e assim sucessivamente até perfazer todas as 

linhas das três bandas presentes na imagem. 

O programa de computador IDRISI foi o software utilizado na área dos 

SIG para o processamento de imagens. 

Este Programa foi desenvolvido pela Graduate School of Geography da 

Universidade de Clark (EUA). Segundo refere (Eastman, 1995) foi 

especialmente concebido para proporcionar ferramentas de investigação 

geográfica, de nível profissional. 

O módulo do IDRISI utilizado na importação de imagens deste tipo é o 

BILIDRIS. 

2.2.2 Georreferenciação 

Para realizar a correcção geométrica das imagens em relação à 

cartografia é necessário conhecer uma relação funcional entre coordenada da 

imagem e geográficas ou cartográficas respectivas, podendo esta relação 

funcional ser obtida por dois métodos distintos (Fonseca & Fernandes, 2004): 

- Utilizar um modelo da geometria de aquisição da imagem para 

estabelecer a relação entre coordenadas; 

- Utilizar pontos de controlo geométricos para estabelecer a relação 

existente entre geometria da imagem e geometria de referência. 

Ainda segundo estes autores o primeiro método é utilizado geralmente 

pelas agências de aquisição das imagens para eliminar as distorções devidas a 

perturbações orbitais do satélite. O utilizador utiliza o segundo método para 

transformar geometricamente a imagem, para a sobrepor a cartografia ou a 

imagens adquiridas em datas distintas, e ainda para eliminar algumas 

distorções residuais. 
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Mesmo que o distribuidor disponha já de imagens georreferenciadas, é 

preferível, segundo (Eastman, 1995), comprar sempre as imagens por 

referenciar por dois motivos: poder-se-á monitorizar o erro introduzido 

aquando da georreferenciação e poderá ser escolhido o sistema de 

coordenadas a utilizar. 

As imagens utilizadas são fornecidas com as correcções do primeiro tipo 

sendo portanto necessário efectuar agora as do segundo tipo. 

Para proceder à georreferenciação recorreu-se ao módulo RESAMPLE do 

IDRISI. Este módulo regista a imagem num dado sistema de coordenadas. O 

processo consiste em determinar por regressão os coeficientes de equações 

polinomiais que estabelecem a relação entre a geometria da imagem e de 

uma geometria de referência, pelo método dos mínimos quadrados. De 

seguida usa-se a função inversa para reamostrar a imagem para a geometria 

pretendida (Fonseca & Fernandes, 2004). 

Esta operação necessita que se localizem pontos notáveis facilmente 

identificáveis nas imagens e nas cartas que irão servir de base no 

estabelecimento do novo sistema de coordenadas. Bons pontos notáveis são 

geralmente aqueles que resultam da intercepção de estradas, rios, etc. Em 

primeiro lugar é necessário identificar um ponto na imagem e o 

correspondente ponto na carta anotando-se ambas as coordenadas. De 

seguida repete-se este procedimento para uma série de pontos 

homogeneamente distribuídos por toda a imagem, de modo a garantir um 

mais perfeito ajustamento. 

A escolha do número e distribuição dos pontos de controlo deverá 

obedecer aos seguintes critérios (Fonseca & Fernandes, 2004): 

a) Do ponto de vista numérico o número de pontos deverá ser no 

mínimo igual ao número de coeficientes a determinar. Do ponto de vista 

estatístico sugere-se a utilização de cerca de 30 pontos por imagem, ou a 

recolha de pontos até o valor da precisão da transformação estabilizar; 

b) A distribuição dos pontos deve obedecer a um padrão bidimensional, 

tendo em conta que os sistemas de coordenadas também são. Maior 

concentração de pontos em determinadas zonas da imagem em detrimento de 

outras iria contribuir para uma correcção não uniforme. 
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2.2.3 Produção de Imagens de Falsa Cor 

As três imagens georreferenciadas correspondem às três bandas típicas 

de uma imagem de falsa cor: verde, vermelho e infravermelho. O passo 

seguinte será a produção de uma imagem composta de falsa cor que irá ser 

utilizada na análise a realizar em seguida. 

O módulo do IDRISI utilizado para produzir imagens de falsa cor chama-

se COMPOSIT. Este módulo requer, como foi referido, três imagens, cada uma 

delas com informação de uma das bandas. De seguida é necessário escolher o 

tipo de contraste pretendido, normalmente o contraste utilizado em imagens 

para visualização é de cerca de 5%, no entanto na criação de imagens 

destinadas a análise, como é o caso, é a opção linear com saturação a 1% 

que produz melhores resultados. 

2.2.4 Correcção dos Efeitos de Iluminação 

A área de estudo é maioritariamente abrangida por apenas uma 

imagem. No entanto, esta não assegura a sua cobertura completa 

necessitando de ser completada com mais duas imagens. Como é necessário 

proceder à junção destas três imagens existem alguns problemas que será 

necessário atenuar, uma vez que diferentes condições de luminosidade 

poderão levar a diferentes níveis de reflectância mesmos dentro dos mesmos 

estratos. 

Quando o processamento incide sobre imagens adquiridas em condições 

de iluminação diferentes, é por vezes necessário reduzir os dados a um 

mesmo ângulo de inclinação solar (Fonseca & Fernandes, 2004): se o ângulo 

zenital solar da imagem for θ, o o ângulo para o qual se pretende reduzir a 

imagem θ’, então baseando-nos na Lei dos Cosenos de Lambert, a correcção 

multiplicativa a efectuar é igual a: 

K = cos (θ’) / cos (θ) 

Esta correcção aplica-se quando se ligam imagens contíguas para 

construir mosaicos ou quando se comparam imagens de data diferentes. 

Depois de efectuados todos os procedimentos supra-mencionados 
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apresenta-se a imagem resultante (Figura A2.9): 

 
Figura A2.9: Imagem de satélite composta do PNM 
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ANEXO 3 - CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO DE MATLAB E 

SOMTOOLBOX 

 

% Batch file para incendios 

 

load sDadiv_ini         % Carrega uma variavel chamada sD 

 

sD=som_normalize(sD,'range'); 

 

mapysize=77; 

mapxsize=36; 

sM=som_lininit(sD,'msize',[mapysize mapxsize],'hexa','sheet'); 

 

%sM1=som_batchtrain(sM,sD,'radius_ini',10,'radius_fin',2.5,'trainlen',1,'neigh','gaussian'); 

%sM2=som_batchtrain(sM1,sD,'radius_ini',2.5,'radius_fin',1,'trainlen',1,'neigh','gaussian'); 

 

save sM sM 

save sM2 sM2 

 

t1=clock; 

sM3=som_batchtrain(sM,sD,'radius_ini',15,'radius_fin',1,'trainlen',4,'neigh','bubble'); 

sM4=som_batchtrain(sM3,sD,'radius_ini',5,'radius_fin',0,'trainlen',8,'neigh','bubble'); 

t2=clock; 

 

som_show(sM4); 

save sM4 sM4 

save original 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 

clear all 

load sDadiv_ini         % Carrega uma variavel chamada sD 

 

sD=som_normalize(sD,'histC'); 

mapysize=77; 

mapxsize=36; 

sM=som_lininit(sD,'msize',[mapysize mapxsize],'hexa','sheet'); 

save sMH sM 

t3=clock; 

sM3=som_batchtrain(sM,sD,'radius_ini',15,'radius_fin',1,'trainlen',4,'neigh','bubble'); 

sM4=som_batchtrain(sM3,sD,'radius_ini',5,'radius_fin',0,'trainlen',8,'neigh','bubble'); 

t4=clock; 
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som_show(sM4); 

save original2 

 

sM2L=som_autolabel(sM2,sD,'vote',[1]); 

 

som_show(sM2L,'empty'); 

som_show_add('label',sM2L); 

 

%%%%%% 

%%% 

ht=som_hits(sM2,sDinicios); 

hg=som_hits(sM2,sD); 

hg=som_hits(sM2,sD); 

hp=ht./hg; 

 

som_show(sM2L,'empty','Locais de inicio') 

som_show_add('hit',hp) 
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% Batch file para incendios. (versao 2) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% COM FILTROS PASSA-BAIXA NORMALIACAO POR Z-SCORE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

t1=clock; 

 

load sDadiv3b                       % Carrega uma variavel chamada sD 

sD=som_normalize(sDadiv3b,'var');         % Normalizar por Z-score 

 

mapysize=77; mapxsize=36; 

sM=som_lininit(sD,'msize',[mapysize mapxsize],'hexa','sheet'); 

 

sM1=som_batchtrain(sM,sD,'radius_ini',15,'radius_fin',1,'trainlen',8,'neigh','bubble'); 

sM2=som_batchtrain(sM1,sD,'radius_ini',5,'radius_fin',0,'trainlen',16,'neigh','bubble'); 

 

t2=clock; 

save ZscorePB 

clear all 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% COM FILTROS PASSA-BAIXA NORMALIACAO POR Z-SCORE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

t1=clock; 

 

load sDadiv3b                       % Carrega uma variavel chamada sD 

sD=som_normalize(sDadiv3b,'histC');         % Normalizar por histograma 

 

mapysize=77; mapxsize=36; 

sM=som_lininit(sD,'msize',[mapysize mapxsize],'hexa','sheet'); 

 

sM1=som_batchtrain(sM,sD,'radius_ini',15,'radius_fin',1,'trainlen',8,'neigh','bubble'); 

sM2=som_batchtrain(sM1,sD,'radius_ini',5,'radius_fin',0,'trainlen',16,'neigh','bubble'); 

 

t2=clock; 

save HistPB 



Anexos 

 176 

% Batch file para incendios. (versao 3) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% NORMALIACAO POR Z-SCORE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

t1=clock; 

 

load sDadiv_ini                     % Carrega uma variavel chamada sD 

sD=som_normalize(sD,'var');         % Normalizar por Z-score 

 

mapysize=77; mapxsize=36; 

sM=som_lininit(sD,'msize',[mapysize mapxsize],'hexa','sheet'); 

 

sM1=som_batchtrain(sM,sD,'radius_ini',15,'radius_fin',1,'trainlen',8,'neigh','bubble'); 

sM2=som_batchtrain(sM1,sD,'radius_ini',5,'radius_fin',0,'trainlen',16,'neigh','bubble'); 

 

t2=clock; 

save Zscore 

 

%% fazer o labeling 

 

load sDi 

sM2i = som_autolabel(sM2,sDi,'vote'); 

 

ht=som_hits(sM2i,sDi); 

hg=som_hits(sM2i,sDi); 

hg=som_hits(sM2i,sDi); 

hp=ht./hg; 

 

som_show(sM2L,'empty','Locais de inicio') 

som_show_add('hit',hp) 
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% Incendios 

% 

 

% ficheiro incendios.mat 

% 

% Coluna 1 - Altitude em m 

% Coluna 2 - Declive em % 

% Coluna 3 - Insolacao (entre 1326 e 2261) 

% Coluna 4 - Vegetacao (reflectancia, entre 1 e 255) 

% Coluna 5 - Coordenada x (Gauss militar) 

% Coluna 6 - Coordenada y (Gauss militar) 

% Coluna 7 - ID da celula (0 a 299791) 

% Coluna 8 - Nºde vezes que ardeu (0,1,2, ou 3) 

% Coluna 9 - Nºde vezes que houve ignicoes (0 ou 1) 

 

load incendios_original; 

nome_componentes=cell(4,1); 

nome_componentes(Agroconsultores & Coba)='Altitude';nome_componentes(Aguado et 

al.)='Declive'; 

nome_componentes(Aguado et al.)='Insolacao';nome_componentes(Aguado et 

al.)='Vegetacao'; 

sD=som_data_struct(data(:,1:4),'name','incendios','comp_names',nome_componentes); 

 

%% Labels de inicio de incendio 

sDi=sD; 

sDi.labels=num2cell(data(:,9)); 

 

sDp=sD; 

sDp.labels=num2cell(data(:,8)); 

 

 

function sD_select=incendios_separate(sD,mlab,lab) 

% sD_select=incendios_separate(sD,mlab,lab) 

% 

% Selecciona os registos que tem uma dada label 

% 

% sD - estrutura de SomToolbox com os dados 

% mlab - matriz numerica com os labels correspondentes a sD 

% lab - label que se pretende seleccionar 

% 
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tirar=find(mlab==lab); 

dados=sD.data(tirar,:); 

sD_select=sD; 

sD_select.data=dados; 

sD.labels=[]; 
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 % Batch file para incendios. (versao 4) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% COM FILTROS PASSA-BAIXA NORMALIACAO POR Z-SCORE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

t1=clock; 

 

load incendios                      % Carrega uma variavel chamada sD 

sD=som_normalize(sD,'var');         % Normalizar por Z-score 

 

mapysize=77; mapxsize=36; 

sM=som_lininit(sD,'msize',[mapysize mapxsize],'hexa','sheet'); 

 

sM1=som_batchtrain(sM,sD,'radius_ini',15,'radius_fin',1,'trainlen',8,'neigh','bubble'); 

sM2=som_batchtrain(sM1,sD,'radius_ini',5,'radius_fin',0,'trainlen',16,'neigh','bubble'); 

 

t2=clock; 

save Zscore 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Fazer o mapa de HITS de INICIOS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

load incendios_original 

mlabi=data(:,9); 

sDi=incendios_separate(sD,1,mlabi); % pontos onde houve inicios 

sDo=incendios_separate(sD,0,mlabi); % pontos onde nao houve inicios 

hi=som_hits(sM2,sDi); 

%ho=som_hits(sM2,sDo); 

hg=som_hits(sM2,sD); 

hp=hi./hg; 

 

figure; 

som_show(sM2,'empty','inicios (%)'); 

som_show_add('hit',hp); 

 

bmui=som_bmus(sM2,sD); 

classi=hp(bmui); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Fazer o mapa de HITS de ARDIDOS 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

mlaba=data(:,8); 

%sDa=incendios_separate(sD,1,mlaba); % pontos onde ardeu 1 vez 

sDna=incendios_separate(sD,0,mlaba); % pontos onde nao ardeu 

 

hna=som_hits(sM2,sDna); 

%ho=som_hits(sM2,sDo); 

hg=som_hits(sM2,sD); 

hpa=1-(hna./hg); 

 

figure; 

som_show(sM2,'empty','Zona Ardida'); 

som_show_add('hit',hpa); 

 

bmua=som_bmus(sM2,sD); 

classa=hpa(bmua); 
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