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Resumo 98

Identificação de hotspots de ocorrência de incêndios e seus impactos ambientais
na vegetação, em áreas de faixa de domínio de rodovia lindeiras a unidades de
conservação, habitat do ameaçado mico leão dourado (Leontopithecus rosalia,

Linnaeus 1766)
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Os incêndios  florestais  constituem em um dos  mais  danosos  eventos  que  provocam
alterações  nas  formações  vegetais,  sejam  elas  naturais  ou  plantadas,  tendo  o  fator
humano como as causas mais frequentes e preocupantes.  Desta forma,  estudos que
englobem essas causas e consequentes alterações, se fazem importante para entender o
grau de impacto negativo sobre a conservação da Biodiversidade. Nesta linha, o principal
objetivo  deste  estudo  foi  identificar  os  possíveis  locais  de  hotspots de  ocorrência  de
incêndio em áreas lindeiras à Rodovia e seus consequentes impactos negativos,  que
possam interferir na vegetação e/ou em fragmento florestal, inclusive a possibilidade de
afetação  em  área  de  habitat  do  Mico-Leão-Dourado  Leontopithecus  rosalia (Primata,
Callitrichidae), espécie considerada em perigo pela recente lista do ICMBio e pela Portaria
Nº 444, de 17 de dezembro de 2014. O estudo foi realizado no trecho entre o Km 190,3
ao Km 261,2 da Rodovia BR101/RJ, no estado do Rio de Janeiro, entre os municípios de
Casimiro de Abreu, Silva jardim e Rio Bonito (Figura 1);  trecho este que perpassa as
Unidades de Conservação REBIO Poço das Antas e APA da Bacia do Rio São João. Além
disso, possui como finalidade identificar se existem trechos em que a distribuição dos
incêndios  não  se  dá  ao  acaso,  bem  como  identificar  qual  o  raio  de  distância  mais
significativo para identificação de áreas de concentração de incêndios. Utilizou-se o teste
2D Ripley K-Statistics do programa SIRIEMA v1.1. Para a aplicação desse teste, a rodovia
foi subdividida em 71 partes, o que equivale a trechos de 1 km para identificação dos
hotspots, em um raio de 1000 metros. De acordo com os resultados, a área compreendida
entre o km 256 e o km 261 deteve uma concentração maior de registros de incêndios e
menor entre os km 243 e 245 e Km 191 e 193. Os hotspots estão associados a áreas de
adensamento  humano  nas  margens  da  rodovia,  próximos  a  centros  urbanos,
caracterizando-se por áreas de uso do solo alternativo ou de posse particular, e distantes
das unidades de conservação de proteção integral, habitat do Mico Leão Dourado. Isto
evidencia  a  influência  que  a  ocupação  humana  desordenada  pode  causar  sobre  a
propensão à ocorrência de incêndios nas proximidades da rodovia e/ou em locais com
presença de fragmentos florestais ou de vegetação primária/secundária,  mas revela o
papel  importante  das  unidades  de  conservação  no  que  tange  à  gestão  do  território,
principalmente na preservação das áreas de fragmento florestal Nativos remanescentes
da Mata Atlântica, usufruto desta espécie ameaçada de extinção e endêmica desta região.
Assim,  para  os  resultados  obtidos  acima,  se  faz  importante  pensar  em estudos  com
caráter preventivo,  através de modelagens preditivas com intuito de mapear possíveis
áreas futuras de riscos de incêndio; Parcerias entre o poder público, organizações não
governamentais, sociedade civil organizada, e sociedade privada, com vistas à educação
ambiental;  Formulação  e  manutenção  de  políticas  públicas  de  gestão  do  território,
imprescindíveis para a conservação da diversidade da fauna, a flora e os ecossistemas,
in situ.
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Figura 1: Localização do empreendimento na área de estudo compreendido entre os
municípios de Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro,

Brasil, 2014.
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