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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver de uma proposta de zoneamento 
de risco de incêndios para o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros (PNCV) e seu 
entorno (5 Km), localizado no Nordeste do estado de Goiás, abrangendo regiões dos 
municípios de Cavalcante e Alto Paraíso. Foram utilizadas variáveis físicas associadas 
às fontes de ignição e aos fatores de ocorrência e propagação dos incêndios florestais. 
As variáveis foram representadas em mapas do uso e cobertura da terra, da 
declividade, da altitude, da orientação do terreno e da distância da malha viária para a 
área de estudo. Para cada variável utilizada foi atribuído um coeficiente de influência, 
variando de 1 a 5, sendo 1 a menor influência e 5 a maior influência para a ocorrência 
de incêndios florestais. Adicionalmente, foram atribuídos pesos para cada variável do 
estudo, sendo 15%, 15%, 20%, 25% e 25%, para altitude, declividade, aspecto, 
estrada, uso e cobertura da terra, respectivamente. A partir da integração dos 
coeficientes de influência de cada variável e seus respectivos pesos foi gerado o 
zoneamento de risco de incêndios para toda área de estudo. Os maiores valores de 
risco de ocorrência de incêndios foram observados nas áreas das bordas, 
concentradas, em especial, na região norte do Parque. A presença de fazendas 
extensivas de gado e pastagens naturais nas áreas de entorno do Parque Nacional 
parece ter sido os principais fatores que contribuíram para o elevado índice de risco de 
incêndio nestas áreas. Tais áreas devem ser objeto de cuidados especiais em anos e 
períodos mais secos, de forma a evitar a ocorrência de incêndios no interior do PNCV. 
PALAVRAS-CHAVE:  Incêndios florestais; Parque Nacional Chapada dos Veadeiros; 
Sistema de Informação Geográfica; Zoneamento de risco. 
 

FOREST FIRE RISK ZONE MAPPING IN CHAPADA DOS VEADEI ROS NATIONAL 
PARK  

 
ABSTRACT  

This research intended to develop a forest fire risk zoning of the Chapada dos 
Veadeiros National Park (PNCV) and its surrounding areas (5 Km), located in the 
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Northeastern State of Goiás, Brazil. The study site encompasses part of the 
municipalities of Cavalcante and Alto Paraíso. It was used physical variables linked to 
sources of forest fire ignition and propagation. Thematic maps were prepared for the 
study area, including land use and land cover, slope, aspect, altitude. Each studied 
variable was assigned with an fire influence coefficient, ranging from 1 to 5, 1 for the 
lowest and 5 to the highest influence. Additionally, weights were assigned to each 
studied variable (15%, 15%, 25%, 25%, and 20% for altitude, declivity, road use and 
land coverage and appearance, respectively). The fire risk zoning map was generated 
by integrating all variables with their fire influence coefficients and their weights for the 
study area. The highest fire risk zones observed in the Park borders is likely due to the 
presence of extensive livestock farms and rangeland in the surrounding areas of the 
PNCV. Special attention should be dedicated to those highest fire risk zones in the 
driest period of each year. This action would help to reduce fire occurrence and spread 
within the Park.  
KEYWORDS: Fire risk map, GIS, forest fire, Chapada dos Veadeiros National Park.   
 
 

INTRODUÇÃO 
O cerrado está entre as mais ricas savanas do mundo (RIBEIRO & WALTER, 

2008). Devido à riqueza, à quantidade de espécies endêmicas e ao elevado grau de 
destruição atual, esse bioma foi incluído na lista dos 34 hot spots da biodiversidade 
mundial (MITTERMEIER et al., 2005). A ocupação desordenada de várias áreas do 
Brasil, com o intuito de expandir a produção agrícola e pecuária, tem sido considerada 
a principal causa de degradação no cerrado (FIEDLER et al., 2006). Essas 
modificações na paisagem natural, em especial na região do Brasil Central, entre outros 
fatores, têm contribuído ao aumento da frequência de fogo neste bioma. 

O fogo é considerado um importante fator modificador ambiental (MIRANDA et 
al., 1996) e apresenta consequências tanto positivas quanto negativas. Dentre as 
vantagens estão o desbaste natural de gramíneas e a quebra de dormência de 
sementes (LEMES et al., 2014). Já as desvantagens estão relacionadas principalmente 
ao incêndio florestal, que é definido como fogo descontrolado que incide sobre a 
vegetação e pode ser causado tanto de forma antrópica quanto natural. Para 
VETTORAZZI & FERRAZ (1998), o fogo que ocorre nas bordas de fragmentos da 
vegetação é capaz de alterar significativamente a dinâmica local. Para ASSIS et al., 
(2014), há vários fatores que estão ligados diretamente à ocorrência de incêndios 
florestais: as variáveis climáticas, a composição vegetal representado pelo material 
combustível e o relevo são alguns destes. Assim, a utilização de técnicas e manejos 
com a finalidade de prevenção de incêndios, bem como o seu plano de prevenção e 
combate, torna-se necessário para a redução de ocorrência desse fenômeno. 

Existem diversos métodos de detecção de incêndios florestais. Como exemplo, 
destacam-se os sistemas de vigilância móvel, os sistemas de vigilância fixa, entre 
outros. Com o desenvolvimento de tecnologias de satélites nas últimas décadas, o 
sensoriamento remoto vem ganhando espaço como uma técnica que auxilia na 
detecção mais eficiente de incêndios e de focos de calor, permitindo, desta forma, 
ações mais rápidas e auxiliando na tomada de decisão (OLIVEIRA, 2006). Segundo 
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RIBEIRO et al., (2008), uma ferramenta muito eficiente para auxiliar nesse estudo é o 
mapa de índice de Risco de incêndios, no qual indicará os locais onde haverá maior 
probabilidade de ocorrer focos de calor, auxiliando assim no plano de prevenção e de 
combate. Sendo assim, presume-se que a tomada de decisão seja mais rápida, que a 
área devastada seja menor e que a perda de fauna e flora local seja reduzida, bem 
como os custos de operação de combate. 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um 
mapa de zoneamento de risco de incêndios florestais para o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, utilizando ferramentas de geoprocessamento e considerando 
variáveis físicas de influência direta na ocorrência de incêndios florestais. Os resultados 
deste estudo contribuem para a definição de estratégias para prevenção e combate aos 
incêndios florestais naquela Unidade de Conservação e seu entorno. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo:  
A área de estudo compreende o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e 5 

km do seu entorno, com a finalidade de agregar informações sobre as áreas vizinhas de 
influência (Figura 1). Segundo ALVES et al. (2013), ICMBio (2009) e FIEDLER et al.,  
(2006), o entorno do PNCV é caracterizado, em sua maioria, por fazendas extensivas 
de gado e pastagens naturais. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está 
localizado a nordeste do Estado de Goiás com seus limites entre os paralelos 13º51’ e 
14º10’ de latitude sul e os meridianos 47º25’ e 47º42’ de longitude oeste (Figura 1; 
ALVES et al., 2013). 

 

 
FIGURA 1. O mapa acima ilustra a localização da área 

de estudo (Parque Nacional Chapada dos 
Veadeiros e seu entorno) no contexto do 
estado de Goiás e  Brasil. 
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A área do Parque Nacional Chapa dos Veadeiros abrange uma área de 65.514 
hectares, compreendendo regiões dos municípios de Cavalcante, ao norte e oeste, e 
Alto Paraíso de Goiás, ao sul e leste. (ICMBio, 2009). A Figura 2 mostra a área do 
Parque e seu entorno (5 Km). 

 
FIGURA 2. Área de estudo: limite do Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros e o entorno de 5 Km.  
 

O PNCV apresenta altitude média variando de 650 a 1.650 metros (FELFILI, 
2007). Segundo BRASIL (1982) citado por FELFILI, (2007), o relevo é de chapada com 
solos, normalmente, rasos e composição vegetal em mosaicos que abrigam muitas 
fitofisionomias do bioma cerrado, como campos limpo, sujo e rupestre, mata de galeria 
e cerrado sensu (FELFILI, 2007). Existem algumas raras manchas de cerradão que 
ocorrem, normalmente, em associações ao cerrado sensu stricto, compondo a 
fitofisionomia de menor expressão na Unidade de Conservação em termos de área 
ocupada, possivelmente em função da degradação causada pelo uso do fogo, corte 
seletivo e conservação de áreas naturais em pastagens (ICMBio, 2009).  
 
Histórico do Fogo no PNCV:  
 O Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 
(PREVFOGO), sob a coordenação do IBAMA, é responsável pelo monitoramento e 
combate aos incêndios florestais no Brasil (ALVES et al., 2013). Este programa prevê a 
emissão de Relatórios de ocorrência de incêndios em Unidades de Conservação (ROI). 
Pode-se aferir que este instrumento é de grande importância para a conservação 
ambiental, mas ainda está sendo aplicado de forma ineficaz. Entretanto, a partir de 
análise dos registros foi observado que cerca de 70% do PNCV já sofreu alterações 
devido à presença do fogo (ALVES et al., 2013). 

No período entre 1998 a 2001, foram registradas as maiores concentrações de 
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focos de calor, tanto na parte sul e sudoeste como ao norte da unidade. Para ARAÚJO 
& NASCIMENTO (2003), esses incêndios podem ser justificados devido à região sul e 
sudeste do parque serem áreas de intensa visitação pública e à existência de fazendas 
que utilizam as queimadas para renovação e limpeza de plantios. Já pelo norte, a 
entrada do fogo está relacionada à proximidade com fazendas associadas ao 
direcionamento dos ventos. 
 FIEDLER et al. (2006) observaram, entre os anos de 1992 a 2003, a ocorrência 
de incêndios florestais, por meio de dados de focos de calor, Registro de Ocorrência de 
Incêndios (ROI’s) e entrevistas. O ano de maior ocorrência foi 2002, com 11 casos 
registrados e 184 focos de calor identificados por imagens do satélite NOAA-12. No ano 
de 2003, foi observado incêndio que atingiu cerca de 80% da área do PNCV. 
 
Obtenção dos Dados:  

Os arquivos vetoriais, em formato vetorial, utilizados estão descritos na Tabela 1.  
 
TABELA 1 -  Dados vetoriais utilizados no trabalho e sua fonte. 

Dado Fonte 
Limite do PNCV ICMBio - Plano de Manejo do PNCV 
Uso da Terra Alves et al., 2013  
Estradas ICMBio -Plano de Manejo do PCNV, e IBGE 
Declividade, altitude e aspecto INPE – Topodata 

 
Desenvolvimento do Índice de Risco de Incêndios:  

Tendo como base os parâmetros escolhidos como preponderantes para o risco 
de incêndios florestais, foram produzidos os seguintes mapas temáticos: uso do solo, 
altitude, declividade, aspecto e distância de estrada. Dentro destes parâmetros os 
fatores analisados receberam coeficientes de influência, variando de 1 a 5, sendo 5 
usado para os fatores com alta suscetibilidade de ocorrência de incêndio. 

A seguir são apresentadas as variáveis utilizadas que afetam a ocorrência e 
propagação do fogo na área de estudo: 

 
Uso do Solo 

O conhecimento do uso do solo e da cobertura vegetal é de fundamental 
importância para o mapeamento do risco de incêndios, já que estes fatores influenciam 
diretamente no comportamento do fogo, além de determinar o tipo de material 
combustível presente no local (PRUDENTE, 2010). As áreas antropizadas receberam o 
maior peso (5) devido às práticas de queimadas no entorno do PN, e o segundo maior 
peso (4) foi aplicado nas regiões que são predominantemente do estrato herbáceo-
gramíneo, que são a fonte principal de combustível.  

 
Altitude 

A influência da altitude se dá de acordo com a umidade relativa do ar, já que com 
o aumento da altitude observa-se um decréscimo da temperatura e, consequentemente, 
um maior valor  de umidade relativa (RIBEIRO et al., 2008). Assim, o mapa de altitude 
representa indiretamente a umidade do material combustível. 
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Declividade 
As áreas de maiores declividades são consideradas de maior suscetibilidade ao 

fogo devido à transferência de calor que é facilitada no sentido do aclive, aumentando a 
velocidade de propagação do incêndio. 

 
Aspecto 
 O aspecto é determinado pela orientação da encosta (azimute) em que o terreno 
está localizado, podendo variar de 0 a 360 graus, onde  0º indica a direção norte. A 
orientação das encostas indica indiretamente o conteúdo de umidade do material 
combustível devido à iluminação do sol, que influencia, consequentemente, na taxa de 
propagação dos incêndios florestais (PRUDENTE, 2010). Assim, no Hemisfério Sul, os 
raios solares incidem mais diretamente sobre as faces voltadas para o norte, garantindo 
a elas maior suscetibilidade ao fogo. 
 
Distância das estradas e trilhas 

As áreas que circundam as rodovias foram consideradas mais susceptíveis ao 
fogo devido ao fluxo intenso de veículos que nelas transitam. Do mesmo modo,  as 
trilhas foram consideradas susceptíveis ao fogo, presumindo que impactos humanos 
nesses caminhos são mais difusos. Assim as áreas mais próximas das estradas e 
trilhas foram classificadas com os maiores coeficientes, decrescendo  com a distância  
das estradas.  

 
Índice de Risco de Incêndio  

Para a elaboração do mapa de risco de incêndios foram integrados cinco planos 
de informação referentes às características gerais da área: altitude, declividade, 
distância das estradas, uso da terra e a cobertura vegetal, aspecto. Os valores dos 
coeficientes foram atribuídos em suas tabelas como pesos que todos os parâmetros 
possuem em relação à sua suscetibilidade ao fogo, estes mesmos valores descritos em 
cada mapa foram agrupados com a ferramenta “Calculadora de Imagens matriciais”, 
sendo que cada mapa recebeu um peso específico gerando assim o índice de fogo, 
descrito na equação abaixo.  
 

 
Onde, IR é o Índice de Risco de Incêndios e os pesos de cada variável de 

influência para ocorrência e propagação do fogo foram ajustadas de forma empírica, 
tomando como base a importância observada em estudos prévios para o Parque 
Nacional Chapada dos Veadeiros. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3 mostra a distribuição espacial o índice de risco de incêndios florestais 
segundo o tipo de uso e cobertura da terra. Neste caso, a susceptibilidade ao fogo varia 
de acordo com a área e a quantidade de material combustível disponível em cada tipo 
de uso e cobertura identificado na área de estudo. Pode-se observar na Tabela 2, que 
as áreas de Cerrados são predominantes na área de estudo (47,1%), seguida pelos 
campos (37,9%). A soma das duas classes de maior suscetibilidade ao fogo (campos e 
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áreas antropizadas) correspondem a 50,8% da área total, ou seja, pouco mais da 
metade de toda a extensão de área estudada.  

 
 

 
 
 

FIGURA 3. Distribuição espacial do coeficiente de risco de 
incêndio para a variável “uso e cobertura da 
terra” para a área de estudo. Foi utilizado o peso 
de 25% para esta variável, sendo atribuídos os 
seguintes coeficientes de risco de incêndios 
para cada uso e cobertura da terra: Mata galeria 
e veredas (1), Cerrado (2), Mata Seca (3), 
Campos (4) e Área antropizada (5).  

 
 

TABELA 2 – Área ocupada e coeficientes de risco de incêndios florestais atribuídos 
para cada classe de uso e cobertura da terra. 

Uso da Terra e Cobertura 
Vegetal 

Área (%) Coeficientes Suscetibilidade ao Fogo 

Mata de galeria e vereda 1,9% 1 Muito baixo 
Cerrados (todos) 47,1% 2 Baixo 
Mata seca 0,2% 3 Médio 
Campos (todos) 37,9% 4 Alto 
Área antropizadas 12,9% 5 Muito alto 

 
Quanto às características do aspecto, dizem respeito aos direcionamentos das 

encostas, que influenciam na ocorrência dos incêndios devido ao tempo de exposição 
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do material combustível à luz solar (Figura 4). Conforme o apresentado na Tabela 3, a 
área estudada apresenta 54,2% em coeficientes indicando a baixa, 23,3% média, e 
22,5% alta suscetibilidade ao fogo. A partir da observação das condições do aspecto 
(orientação das encostas) da área de estudo, nota-se que a maior parte da área é 
considerada de baixa suscetibilidade ao fogo. 

 
 

 
FIGURA 4. Distribuição espacial do coeficiente de Risco de 

incêndio para o aspecto (orientação das encostas) 
de acordo com a classificação  da criticidade aos 
incêndios florestais dos intervalos do aspecto na 
área estudada. O peso utilizado para esta variável foi 
de 25%. Sendo estas as categorias: 157, 5–202,5 º 
(1); 135–157,5º, 202,5-225º (2); 90-135º, 225-270º 
(3); 45-90º, 270-315º (4) e 0-45º, 315-360º (5). 

 
TABELA 3 – Área ocupada pelas classes de aspecto e seus respectivos coeficientes de 

criticidade aos incêndios florestais. 
Aspectos Área (%) Coeficientes Suscetibilidade ao F ogo 

0 - 45º 
315 - 360º 27,39% 5 Muito Alto 

45 - 90º 
270 - 315º 26,84% 4 Alto 

90 - 135º 
225 - 270º 

23,28% 3 Médio 

135 - 157, 
202, 5 - 225º 

11,66% 2 Baixo 

157,5 - 202,5º 10,83% 1 Muito Baixo 
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A declividade tem relação direta com a velocidade, direção e propagação dos 
incêndios florestais. A Figura 5 apresenta os coeficientes de criticidade da ocorrência 
do fogo por classes de declividade. A maior parte da área de estudo (51,8%) apresenta 
declividade menor que 5%, o que implica em predominância de áreas consideradas de 
baixa suscetibilidade ao fogo no contexto da análise desta variável. Já as áreas de 
maiores suscetibilidade (alta e muito alta), ocupam menos que 10% da área total 
(Tabela 4). 
 
 

 
 

FIGURA 5. Distribuição espacial do coeficiente de Risco 
de incêndios florestais de acordo com a 
declividade da área estudada. O peso 
utilizado para este parâmetro foi de 15%. 
Sendo estas as classes de declividade: < 5m 
(1), 5-10m (2), 10-20m (3), 20-30m (4), > 
50m (5). 

 
         TABELA 4 – Área ocupada pela classe de declividade 

Declividade (%) Área (%) Coeficiente Suscetibilidad e ao Fogo 
< 5% 51,8% 1 Muito Baixo 

5 -10% 20,8% 2 Baixo 
10 - 20% 18,0% 3 Médio 
20 - 30% 7,0% 4 Alto 

> 30 2,4% 5 Muito Alto 
  

A distância de estradas é um fator que determina o comportamento do incêndio, 
incluindo a sua provável ocorrência e, a partir dai, também a sua propagação. A Figura 
6 apresenta os coeficientes de criticidade de ocorrência dos incêndios florestais para a 
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variável “distância de estradas” na área de estudo. A densidade das estradas tem 
grande influência na definição dos valores deste coeficiente. As áreas de até 100 
metros de distância das estradas ou trilhas correspondem a apenas 6,8%, e são foram 
consideradas as de maior suscetibilidade ao fogo (Tabela 5). 
 
 

 
FIGURA 6. Distribuição espacial do coeficiente de Risco de 

incêndio de acordo com a distância das estradas 
e trilhas na área estudada. O peso utilizado para 
este parâmetro foi de 25%. Sendo estas as 
categorias de distância das estradas: 0-100m (5); 
100-500m (4); 500-1.000m (3); 1.000-5.000m (2); 
> 5.000m (1). 

 
TABELA 5 - Área ocupada pela classe de proximidade das estradas e trilhas.  

Distância das estradas (m) Área (%) Coeficientes Su scetibilidade ao Fogo 
0 - 100 m 6,8% 5 Muito Alto 

100 - 500 m 15,8% 4 Alto 
500 - 1000 m 16,1% 3 Médio 

1000 - 5000 m 55,9% 2 Baixo 
> 5000 m 5,4% 1 Muito Baixo 

 
 A altitude tem relação com a umidade do material combustível disponível, assim 
área de baixa elevação tem a tendência de apresentar estações de risco mais longas 
que as áreas de alta elevação. As áreas com alta suscetibilidade ao fogo, como mostra 
a Tabela 6, variam de 600 a 900 metros de altitude, correspondendo a 40,52% da área. 
Tal classe se concentra na borda norte da área de estudo e corresponde, 
predominantemente, a região do entorno do PNCV (Figura 7).  
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FIGURA 7. Distribuição espacial do coeficiente de risco de 
incêndio de acordo com a variação da altitude da 
área estudada. As classes de altitude e seus 
respectivos coeficientes foram: <600m (5); 600-
900m (4), 900-1.200m (3); 1.200-1.500m (2), 
>1.500m (1). Adotou-se o peso de 15% para a 
variável altitude no contexto geral das demais 
variáveis consideradas neste estudo. 

 
TABELA 6 – Área ocupada pelas classes de altitude. 

Altitude (m) Área (%) Coeficiente Suscetibilidade a o Fogo 
> 600 m 33,9% 5 Muito Alto 

600 - 900 m 6,7% 4 Alto 
900 -1200 m 25,9% 3 Médio 

1200 - 1500 m 12,9% 2 Baixo 
> 1500 m 20,6% 1 Muito Baixo 

 
A Figura 8 ilustra zoneamento de Risco de Incêndio para o PNCV e seu entorno, 

estimado a partir de coeficientes atribuídos às variáveis (altitude, a declividade, o uso 
da terra, o aspecto e a distância das estradas) utilizadas neste estudo. Nesta Figura é 
possível observar que as áreas da borda e as que estão próximas às trilhas e estradas 
produziram as zonas de maior risco de ocorrência de incêndios florestais. Tais zonas de 
alto risco de incêndios estão associadas à também maior concentração de atividades 
antrópicas nesses locais. Já a região central e ao sul, apresentam menor risco de 
incêndios, por serem mais protegidas. Embora a região sul seja abrangida pelas 
rodovias GO-239 e GO-118, não foi estimado alto risco de incêndios. Isso pode estar 
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relacionado ao fato que, ao serem agregadas, todas as variáveis do estudo, em 
especial a declividade e o uso da terra, resultou em valores médios de índice de risco 
de incêndios. As demais áreas antropizadas apresentaram maior risco de incêndios. 
Vale dizer que a área do PNCV como um todo apresenta risco de ocorrência de 
incêndios florestais variando de médio a muito alto (entre 2,5 a 5). Embora existam 
áreas de menor risco, os incêndios podem ocorrer na maior parte do Parque e se 
propagar para estas áreas de menor risco inicial. 

 

 
FIGURA 8. Distribuição espacial do Índice de Risco de Incêndio agregado 

(todas as variáveis e seus respectivos pesos) do PNCV e no 
seu entorno (5 km). 

 
O zoneamento de risco proposto neste estudo não levou em conta  fatores 

climáticos. Portanto, não foram aqui consideradas as variações que ocorrem ao longo 
de cada ano no clima e que podem ser associadas ao índice proposto nesta pesquisa 
e, com isso, indicar o Perigo de Incêndio de forma temporal, no decorrer de cada ano. 
Do ponto de vista de aplicação prática deste índice, dever ser considerado que o 
controle dos incêndios florestais depende fundamentalmente de maiores esforços 
direcionados para a prevenção, ou seja, a atuação nas causas do problema (PEREIRA 
et al. 2004). Este mesmo autor sugere que os investimentos direcionados a 
preservação, devem ocorrer sempre se antecipando à época de estiagem com as 
etapas que podem se iniciar com ações de educação ambiental nas comunidades e 
rodovias próximas à área protegida. Dentro de uma Unidade de Conservação, o 
sistema de preservação e combate de incêndios deve, sempre, investir em manutenção 
de aceiros, campanhas educativas de conscientização, sistemas de fiscalização, 
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comunicação, ferramentas e equipamentos de combate e treinamento dos brigadistas 
(FIEDLER et al., 2000). É possível que ainda sejam necessárias adequações de valores 
e pesos das variáveis aqui utilizadas e, eventualmente, a agregação de mais variáveis. 
O fato é que, tal ferramenta pode contribuir com a definição de estratégias, como a 
alocação de torres de vigilância e de brigadas de incêndios, mais eficientes de 
prevenção e combate ao fogo no PNCV. 
 

CONCLUSÃO 
 Os parâmetros analisados neste estudo foram suficientes para amostrar a 
importância desta ferramenta na conservação e preservação ambiental. Vale ressaltar 
que as variáveis escolhidas, os pesos para as classes dentro desses fatores, e o peso 
do próprio fator são cruciais para a análise do risco de incêndios na área estudada 
(PNCV e seu entorno). Assim, o mapeamento da distribuição espacial do risco de 
incêndios é um instrumento que contribui para o controle e combate ao fogo, pois 
apresenta as informações de forma espacial o que facilita e auxilia na elaboração de 
ações estratégicas de prevenção da ocorrência e propagação dos incêndios florestais.  

Embora seja uma área protegida, o PNCV apresenta um histórico de incêndios 
preocupante, que possivelmente afetam a riqueza de espécies e as características 
abióticas na região. Assim, o manejo do fogo e a prevenção de incêndios devem ser 
priorizados nessas regiões de mais alto risco de incêndios. Como medidas preventivas 
são recomendadas: o aumento da vigilância nas áreas de maior risco, a alocação de 
recursos de combate, a prevenção de incêndios em pontos estratégicos e  a construção 
de um acervo digital adequado de ocorrência de incêndios na região, para que possam 
ser realizados estudos comparativos. A educação e conscientização ambiental também 
são ações necessárias para despertar a sociedade em relação aos problemas 
causados pelo uso do fogo, de forma que a mesma participe na prevenção dos 
incêndios. Está última medida é justificada devido ao fluxo do fogo de fora para dentro 
do Parque já observado por outros autores. 
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