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RESUMO:
Este trabalho pretende contribuir no debate sobre ferramentas de monitoramento para prevenção e
combate de incêndios florestais com a apresentação dos resultados do uso do aplicativo “Registro de
Ocorrências no Parque Nacional da Tijuca”, geotecnologia que vem sendo adotada nesta área
protegida. Um levantamento do Google apontou que, no Brasil, 73% dos usuários de smartphones os
utilizam para acessar a Internet diariamente. Uma média de 88% deles utiliza smartphone para
consultar informações locais e 92% se baseiam nessas pesquisas para tomar decisões. Localizado
no Rio de Janeiro, com acesso pelas Zonas Norte, Sul e Oeste, o Parque Nacional da Tijuca é o
Parque Nacional mais visitado do Brasil, recebendo mais de três milhões de visitantes por ano.
Considerando a contínua democratização de novas tecnologias e sua acessibilidade pelo público,
esta ferramenta propõe ser uma janela de oportunidade para a ampliação do monitoramento de
incidentes correlatos a incêndios. Tendo em vista as dimensões territoriais desta unidade de
conservação, a ferramenta apresenta enorme potencial para a criação de um robusto banco de dados
de ocorrência de incêndio. Além disso, a geração de relatórios gerenciais e mapas temáticos, no
ambiente web associado, permite a visualização e sistematização dos dados levantados, subsidiando
o contínuo aprimoramento das estratégias de combate e prevenção a incêndios florestais. A
metodologia adotada foi composta de planejamento detalhado da criação e implantação da aplicação
a partir do Survey123 for ArcGIS disponível na Plataforma ARCGIS; definição de requisitos
(categorização) e especificações (filtros), testes da plataforma, treinamentos técnicos de pessoal e
coleta dos registros, por fim, avaliação dos resultados para análise da ferramenta. O gerenciamento
de toda a área da unidade de conservação a partir do uso do aplicativo possibilitou amplo e real
diagnóstico dos problemas que a UC, em especial os levantamentos incêndios. Desde dezembro de
2016, técnicos do Parque Nacional da Tijuca fazem relatórios e compartilham dados de ocorrências
de não conformidade na unidade de conservação. Os dados apontaram que 11,23% (64) desses
registros referem-se a Emergências Ambientais, onde os incêndios florestais estão categorizados.
Além dos registros de incêndios, dados de situações com possíveis ameaças (queda de Balões,
resquícios de fogueiras, pessoas com atitude suspeitas, porte de equipamentos incendiários, dentre
outros) foram registrados. Tais registros possibilitaram ações de prevenção e controle mais eficientes
por parte da equipe gestora. O diferencial do uso dessa tecnologia é o potencial de sensibilização
ambiental com os funcionários da área protegida e colaboradores, promovendo conscientização,
comprometimento, criação de uma agenda de gestão transparente e uma cultura de
corresponsabilidade pelo bem coletivo.
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