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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados do processo de organização territorial para
ações de prevenção e combate a incêndios florestais na região da Serra da
Bodoquena. A região é atingida anualmente por incêndios florestais que afetam suas
áreas protegidas e zona rural. A inexistência de um Destacamento de Corpo de
Bombeiros na região e a falta de políticas públicas municipais de prevenção aos
Incêndios florestais torna a situação bastante crítica. Diante do exposto, vimos a
necessidade de pensar um modelo de gestão para resultados que seja dinâmico, e
consiga ser gerido e mensurado a partir de processos claros e participativos de
implementação. Um modelo que possibilite monitorar, avaliar e incorporar
informações sobre o desempenho nos processos decisórios, tanto internos quanto
externos ao ICMBio. Um processo de gestão territorial baseando-se em um conceito
amplo de resultados que considere o alinhamento das ações e englobem todos os
stakeholders importantes para efetividade da estratégia.
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1.INTRODUÇÃO

1.1 Tema
Este trabalho trata-se do processo de organização territorial para ações de
prevenção e combate a incêndios florestais na região da Serra da Bodoquena.
Ele pretende implementar uma gestão regional estratégica que envolva a
participação efetiva dos stakeholders, visando controlar o risco de Incêndios e
diminuir o tempo de resposta para o combate aos Incêndios Florestais, na zona
rural dos municípios do entorno do Parque Nacional da Serra da Bodoquena.
1.2 Unidade de Aplicação
O Parque Nacional da Serra da Bodoquena (PNSBd) foi criado no ano de 2000,
possui uma área de 76.487 hectares e está localizado no Planalto da Bodoquena,
englobando os municípios de Bodoquena, Bonito, Jardim e Porto Murtinho e
insere-se na faixa de fronteira Brasil/Paraguai (figura 1).

Figura 1: Municípios, territórios indígenas, unidades de conservação e estradas na região de inserção
do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. FONTE: Plano de Manejo do PNSBd.

A criação do PNSBd surge na tentativa de preservar uma área muito peculiar,
pois abrange uma zona de transição entre o bioma Cerrado e Mata Atlântica,
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com influência dos biomas Pantanal e Chaco Paraguaio, formando um ecótono
de transição com rica biodiversidade.
Antes do decreto de criação da UC a atividade madeireira era intensa na região,
existindo à época cerca de 16 Planos de Manejo de exploração Florestal ativos
na região onde hoje está localizado o Parque Nacional da Serra da Bodoquena.
Segundo Ribeiro (2017), durante as audiências públicas realizadas em seu
processo de criação alguns segmentos da sociedade queriam a criação de uma
Área de Proteção Ambiental (APA), categoria de uso sustentável menos
restritiva que permite a utilização dos recursos naturais de forma sustentável.
Após quase 20 anos de discussão e inúmeros conflitos, em 2000 o PNSBd foi
criado, e desde então houve batalha judicial, quanto a questão fundiária, até
que em 2016 uma decisão favorável à legalidade do decreto de criação do
Parque emitida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em uma ação que
tramitava desde 2006. Hoje cerca 80% da área UC ainda não foi adquirida pelo
ICMBIO, o que significa que a maior parte da área ainda não pertence a União e
vem sendo utilizada em sua maior parte por grandes latifundiários que
desenvolvem atividades agropecuárias, com exceção da área sobreposta ao
Assentamento Canaã, cerca de 33 hectares, que é utilizada para a pecuária e
agricultura familiar.
1.3 Justificativa
Atualmente além da crescente expansão agrária no entorno da UC o fogo é uma
das principais ameaças aos recursos naturais do PNSBq, sendo o período de
junho a setembro o mais seco do ano e com maior registro de ocorrências de
incêndios. Embora práticas agrícolas que utilizem o fogo ou incêndios não
tenham sido verificadas no interior da UC, seu uso pelas comunidades do
entorno e na Terra Índígena Kadweu se configura como um aspecto importante
no estabelecimento das premissas das atividades de prevenção e combate aos
incêndios florestais no PNSBq.
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A política de prevenção e controle de incêndios florestais é planejada e
implementada pelos três níveis de governo. No nível federal há: (i) o Sistema
Nacional de Prevenção e Controle de Incêndios Florestais (Prevfogo), um Centro
Especializado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e; (ii) o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio).

Já os governos estaduais e municipais atuam

geralmente por meio dos corpos de bombeiros estaduais, de secretarias e
órgãos de meio ambiente(PREVFOGO, 2013). As ações do Prevfogo estão
direcionadas prioritariamente, desde a promulgação da lei complementar
140/2011, a apenas duas categorias de terras da União: os assentamentos do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e as terras
indígenas sob gestão da Fundação Nacional do Índio (FUNAI; PREVFOGO, 2013).
Nas unidades de conservação, o órgão responsável pela prevenção e controle
de incêndios é, desde 2009, o ICMBio, mas há, sempre que solicitado, apoio do
Prevfogo (PREVFOGO, 2013). Nas terras de propriedade das unidades da
federação, as ações são conduzidas pelos governos estaduais, muitas vezes
organizados em Comitês Estaduais de Prevenção e Controle de Incêndios. No
nível municipal a responsabilidade recai sobre as prefeituras, as quais
geralmente contam com o apoio dos governos estaduais.
Atualmente, o PNSBd conta com a presença de uma equipe de brigada de
incêndio durante as épocas mais secas do ano (6 meses por ano). Esta equipe
atua na realização de atividades de prevenção e combate ao fogo e somandose aos esforços desta equipe, o parque também realiza o monitoramento
remoto dos focos de calor através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) e conta com o apoio de instituições de conservação e ONGs. A brigada de
incêndio do Parque atua desde 2017 em parceria com a brigada de incêndio da
Terra Indígena (TI) Kadiweu dentro dos limites da TI em atividades de Manejo
Integrado do Fogo – MIF. Esse trabalho tem como objetivo interromper a
continuidade do combustível entre as áreas da TI Kadiweu e o Parque Nacional
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e assim evitar incêndios de grande proporção na região. A Terra Indígena
Kadiweu está localizada no município de Porto Murtinho, possui
aproximadamente 535.536 hectares, nos quais vivem cerca de 1.400 indivíduos,
sobretudo das etnias indígenas Kadiweu, Kinikinau e Terena. Os Kadiweu eram
até a 1990 parcialmente desconhecidos pelos moradores de Porto Murtinho,
devido as enormes distâncias entre a sede do município e as aldeias (Barro
Preto, Alves de Barros, Campina, São João e Tomázia) (Silva, 2014). A TI Kadiweu
se localiza na planície inundável pantaneira. O Parque por sua vez está
localizado no Planalto da Serra da Bodoquena em uma região de afloramento
calcáreo com relevo bastante acidentado. Uma escarpa separa a TI e o Parque
Nacional. O fogo é usado historicamente na TI Kadiweu para preparar áreas de
roça, esse fogo costuma subir a escarpa e atingir o Parque. Nos últimos anos a
quantidade de focos de calor e consequentemente de incêndios na área do
Parque Nacional da Serra da Bodoquena tem diminuído bastante, no entanto, o
número de focos de calor no entorno tem aumentado consideravelmente
conforme a figura 2.

Figura 2– registro de focos de calor no Parque Nacional da Serra da Bodoquena e seu entorno (dados
compilados de 2013 a 2019). FONTE: Acervo do PNSBd.
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Diante desse cenário a equipe da UC iniciou uma parceria com o PREVFOGO IBAMA-MS e com a brigada da Terra Indígena Kadiweu de modo a planejarem e
realizarem juntos suas ações de prevenção e Combate aos incêndios Florestais
nas duas áreas protegidas. Essa iniciativa tem se mostrado muito positiva e os
focos de calor na região da escarpa entre UC e TI não tem evoluído para
incêndios florestais de grandes proporções, seja pelas ações da queima
prescrita, seja pelo combate direto realizado pelas duas brigadas. Assim como
a TI Kadweu o Assentamento Canaã (figura 3) também se configura uma área
de atenção ao Parque no que tange aos incêndios florestais. Durante o período
de estiagem o número de chamados para o combate direto era considerável
naquela região. Em 2015 a ONG Fundação Neotrópica em parceria com a equipe
da UC iniciou um projeto focado em Agroecologia, Turismo de Base Comunitária
e Educação Ambiental no Assentamento Canaã. O fogo foi uma das temáticas
abordadas. O projeto atuou como um mediador de conflitos e forneceu uma
oportunidade de aproximação entre a equipe da UC e os moradores do
Assentamento. A partir de então o número de chamados reduziu e os
moradores começaram a atuar como parceiros da UC.
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Figura 3 – Mapa do Assentamento Canaã localizado no Município de Bodoquena/MS. FONTE: Fundação
Neotrópica.

Em 2019 uma liminar emitida pela 4° Vara Federal de Campo Grande/MS deu
ganho de causa favoráveu a uma ação movida por proprietários rurais da região
que pedia a caducidade do decreto de criação da UC, determinando a extinção
de 81% da área da UC. Essa decisão deixou a equipe gestora apreensiva com o
futuro da UC, principalmente pelo fato de que além dos assentamentos do
entorno da UC e da TI Kadieweu, a população em geral não conhece o Parque.
Dessa forma, o PNSBd participa muito pouco do imaginário das pessoas que
residem nos municípios que ele abrange, já que suas poucas áreas indenizadas
ainda estão fechadas à visitação. O parque ainda não apresenta oportunidades
de contato com a população local.
A partir desse fato a comunidade científica, ONGs e sociedade civil local se
organizaram e promoveram ações e passeatas em prol da manutenção do
Parque Nacional. Dois meses após a decisão o Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, concedeu nova decisão favorável à manutenção integral do Parque da
Serra da Bodoquena ao julgar o recurso apresentado pelo Ministério Público
Federal contra a liminar (provisória) que determinava, em primeira instância, a
extinção de mais de 80% da unidade de conservação.
O ano de 2019 foi bastante atípico para o Mato Grosso do Sul, um número muito
grande de incêndios nível 3 atingiu o Pantanal, fato que gerou comoção
Nacional e Internacional. A região da Serra da Bodoquena também registrou
um número alto de focos de calor (figura 4), principalmente em áreas fora do
Parque Nacional. Em setembro o PNSBd e a Fundação Neotrópica promoveram
o I Seminário de Pesquisa e Extensão da Serra da Bodoquena. Um dos objetivos
do seminário foi discutir a questão do fogo e como a pesquisa científica poderia
contribuir com as ações realizadas pelo ICMBIO e IBAMA. No evento ficou
evidente a necessidade de uma gestão territorial ambiental para a Serra da
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Bodoquena como um todo, principalmente devido a suas características
cársticas.

Figura 4– registro de focos de calor no Parque Nacional da Serra da Bodoquena e seu entorno (dados
compilados de 2019). FONTE: Acervo do PNSBd.

A região Serra da Bodoquena é composta por quatro municípios, destes, apenas
Jardim possui um destacamento de Corpo de Bombeiros. A sede do ICMBIO fica
em Bonito e a grande quantidade de incêndios nas zonas rurais dos municípios
de Bonito e Bodoquena levou, em 2019, suas administrações a decretarem
estado de emergência. A falta de Bombeiros na região leva a população solicitar
apoio a equipe do Parque Nacional, assim como a administração municipal em
caso de incêndios na zona rural, mesmo que estes se localizem fora do entorno
da UC. Diante desse cenário de aumento do número de incêndios na região, do
impedimento legal das brigadas do ICMBIO e IBAMA realizarem combate e
prevenção fora de áreas protegidas, existe a necessidade de se discutir a adoção
de uma nova forma de intervenção da gestão do fogo no território.
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A atual perspetiva de gestão dos incêndios florestais no Mato Grosso do Sul é
muito tática e não considera a dimensão territorial das políticas de ações de
prevenção e combate a incêndios florestais. Tedim (2016) defende que um dos
principais argumentos para defender uma mudança de perspetiva na gestão dos
incêndios florestais é o carácter dual do fogo, como risco e como benefício, e a
complexidade dos incêndios florestais devido à influência antrópica no regime
do fogo. O desafio é pensar a gestão do fogo numa ótica territorial e estratégica,
que englobe todos os stakeholders importantes e promova o alinhamento da
ações para efetividade da estratégia.
Diante do exposto, vimos a necessidade de pensar um modelo de gestão para
resultados que seja dinâmico, que consiga ser gerido e mensurado a partir de
processos claros e participativos de implementação, que possibilite o
monitoramento, a avaliação e o aprendizado, que incorpore informações sobre
o desempenho nos processos decisórios, baseando-se em um conceito amplo
de resultados.
1.4 Objetivo
• Consolidar a articulação interinstitucional considerando os stakeholders
visando realizar um planejamento estratégico para a questão dos incêndios
florestais em âmbito regional (Bonito/MS e Bodoquena/MS).
• Buscar maior alinhamento das ações executadas pelos stakeholders na região;
• Promover maior engajamento das instituições no território;
2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:

O projeto inicial foi elaborado na Acadebio por meio da metodologia “CANVAS”
(Apêndice C).
O presente trabalho foi elaborado em duas etapas, a primeira etapa consistiu
no mapeamento e mobilização dos atores envolvidos com a questão do fogo na
região da Serra da Bodoquena (gurpos de entrega 01 e 02), a segunda etapa se
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constituiu na realização de uma reunião para a discussão de possíveis soluções
para a questão do fogo na região (grupo de entrega 03).
2.1. Grupo de Entrega 01 e 02 – Mapeamento e mobilização dos Stakeholders.
Reuniões nos municípios de Bonito e Bodoquena/MS
A primeira ação foi uma reunião com a equipe do Prev Fogo IBAMA para
apresentar a proposta e iniciar o mapeamento prévio dos atores. Foram
mapeados cerca de 10 atores sociais nesta etapa, e iniciou-se as reuniões com
as prefeituras municipais. Nesta fase decidimos utilizar um tipo de amostragem
nomeado como bola de neve, para incluir atores locais no processo de
construção, que é uma forma de amostra não probabilística, que utiliza cadeias
de referência. A partir desse tipo específico de amostragem não é possível
determinar a probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa, mas
torna-se útil para estudar determinados grupos difíceis de serem acessados
(VINUTO, 2014). A execução da amostragem em bola de neve se construiu da
seguinte maneira: para o grupo de atores inicial, utilizamos o mapeamento
inicial construido em parceria com o PREV FOGO para identificar esses atores e
em seguida, foi solicitado a eles que indicassem novos atores que
considerassem ter envolvimento com a gestão do fogo na região. Isso se repetiu
até que não houve novos nomes indicados para compor o quadro de análise
(tabela 1).
Tabela 1 – Lista de Stakeholders convidados.
Stakeholders primários

Stakeholders indicados

Prefeitura Municipal de Bodoquena

Sindicato Rural de Bodoquena, Defesa Civil de
Bodoquena, 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar
Independente de Aquidauana, Defesa Civil/MS,
Imasul, Fundação Neotrópica e 9º Batalhão de
Engenharia de Combate de Aquidauana.
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Prefeitura Municipal de Bonito

Sindicato

Rural

Trabalhadores

de

Bonito,

Sindicato

Rurais de Bonito, ATRATUR

dos
–

Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito, Defesa
Civil de Bonito, Comando Geral do Corpo de
Bombeiros do MS, Defesa Civil/MS, Imasul, Instituto
das Águas da Serra da Bodoquena, Agraer, Acirk.
Prefeitura Municipal de Jardim

2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Jardim,
Sindicato Rural de Jardim, 4ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada – Jardim.

Comitê de Prevenção e Combate aos Incêndios

Defesa Civil/MS, Comando Geral do Corpo de

Florestais do Mato Grosso do Sul

Bombeiros do MS, Prev Fogo e Imasul.

2.2. Grupo de Entrega 03 – Reunião para discussão de possíveis soluções para
a questão do fogo na região.
Na segunda etapa convidamos todos os atores para uma reunião e uma oficina
que foi realizada no município de Bonito/MS, no dia 21 de novembro de 2019.
A escolha do local se deu pela localização estratégica do município. Participaram
da reunião cerca de 16 instituições.
O município de Porto Murtinho não participou, pois considerou que sua zona
rural mais atingida pelos IF constitui a TI Kadiweu e que essa já estava
representada. A prefeitura municipal de Jardim não compareceu ao evento e
justificou-se dizendo que os incêndios florestais não constituem um problema
para o município, no entanto, representantes da sociedade civil organizada do
município estiveram presentes e alegaram que os Incêndios Florestais são uma
questão relevante no município e se comprometeram a levar a temática aos
seus representantes.
A primeira etapa da reunião foi dedicada as instituições se apresentarem e
exporem sua experiência e atuação com a temática na região. Uma das grandes
dificuldades durante a mobilização foi a falta de conhecimento e previsão
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orçamentária dos municípios quanto ao seu papel na gestão dos incêndios
florestais. Durante a oficina, os representantes municipais elencaram os
incêndios urbanos como sua principal preocupação, no entanto, quando
questionados sobre os incêndios na zona rural pelos representantes da
sociedade civil não souberam o que responder, pois não possuem recursos para
lidar com esses incêndios. O intuito dessa etapa foi que os atores se
reconhecessem e entendessem o papel de cada segmento na prevenção e
combate aos Incêndios Florestais no território.
A segunda etapa foi uma oficina na qual o ICMBIO apontou as principais
sugestões que os atores fizeram na parte da manhã e mediou uma construção
coletiva de ações a serem realizadas no território. Essa construção coletiva
resultou em um Plano de Ação Emergencial (Apendice 02) e na criação do
Comintê de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais para a Serra da
Bodoquena.
3. REFERENCIAL TEÓRICO:

A gestão estratégica poderia ser entendida como a escolha da jornada mais
apropriada a ser traçada, analisando os caminhos prováveis para superar
determinado desafio, alcançar objetivos ou atingir metas. Com o planejamento
estratégico também pretende-se não adivinhar o futuro, mas construí-lo,
evitando-se, ao máximo, as surpresas, racionalizando o processo de tomada de
decisão e garantindo o sucesso da instituição em seu ambiente futuro
(SAMPAIO, 2002). O planejamento estratégico é um processo dinâmico e
flexível que incorpora no seu processo a influência das mudanças do
ambiente.Considerando a premissa de que no novo paradigma de pesquisa
transdisciplinar a palavra-chave é co-gestão ou co-manejo: uma forma de
parceria na qual o governo, as comunidades de usuários dos recursos no nível
local, os agentes externos (organizações não-governamentais, universidades e
institutos de pesquisa) e outros atores sociais (stakeholders) compartilham
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responsabilidades e autoridade para tomadas de decisão na busca de uma
gestão integrada (Vieira et al., 2005).
O conceito de stakeholder é apresentado como uma maneira para que os
gestores revejam os seus mapas conceituais. O desenvolvimento desse conceito
se aplica a muitas áreas, a exemplo da administração estratégica, teoria dos
sistemas, responsabilidade social, teoria das organizações (FREEMAN, 1984).
Quanto à abordagem à gestão estratégica, Freeman (1984) afirma que ela
abrange, pelo menos, três níveis de análise: 1) quem são os stakeholders da
instituição; 2) quais os seus interesses, e 3) quais são as bases para os seus
direitos sobre a instituição. O autor destaca que essa abordagem deve auxiliar
na formulação de processos que incorporem na rotina da organização as
preocupações dos stakeholders. “A abordagem deve também dar orientação no
mapeamento e execução de operações com esses grupos de stakeholders, e
auxiliar a monitorar o progresso dessas transações e como eles se relacionam
com o propósito da organização” (FREEMAN, 1984)
Segundo Ferrari; França e Grunig (2009) a relação entre stakeholders , públicos
e organizações se dá por meio de uma relação consequencial, o que significa
que as tomadas de decisão de uma organização geram consequências que
atingem estes públicos e stakeholders que, por sua vez, reagem a estas decisões
implicando em outras consequências que afetam esta mesma organização. Os
stakeholders são um dos pilares que influenciam a estratégia por trás das
decisões gerenciais e sua importância neste processo não deve ser ignorada. A
identificação e a relevância dos stakeholders são amplamente citadas nos
estudos e percebe-se concordância de que todos os grupos devem ser
envolvidos no processo de decisão. Costa, Boaventura e Silva (2010) também
citam a importância da formulação de estratégias voltadas para o envolvimento
dos stakeholders.
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Os elementos essenciais da teoria do stakeholder para a proposição de um
modelo de gestão com essa abordagem, está disposto abaixo:
1. Identificação: Identificação dos stakeholders da organização para o
atendimento de suas expectativas;
2. Levantamento de expectativas: Conhecimento das expectativas dos
stakeholders para equilibrar o relacionamento com os grupos e indivíduos
ligados à organização;
3.

Gestão dos stakeholders: Necessidade de gestão dos stakeholders para

atender suas demandas e promover um melhor desempenho social da
organização.
A vivência da gestão social do desenvolvimento de um território se dá a partir
da construção e consolidação de espaços institucionais de caráter territorial e
participativo (conselhos, comitês, fóruns, colegiados etc) que oportunizam o
diálogo, a negociação, a aprendizagem, a transparência e a democracia
necessária à construção de um ambiente favorável à integração e ao
estabelecimento de consensos, de acordos e de compromissos coletivos
fundamentais a um processo de desenvolvimento (Brasília, 2009). A
participação social está prevista na política ambiental brasileira e na gestão
ambiental, ela é assegurada em diversos documentos dentre os quais podemos
destacar a Política Nacional de Meio Ambiente (Brasil, 1981), a Constituição
Federal (Brasil, 1988), a Política Nacional de Educação Ambiental (Brasil, 1999),
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Brasil, 2000) e o Plano
Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Brasil, 2006). Todos esses
documentos regem a política ambiental e estabelecem diretrizes para
promover a regulação e o uso dos recursos naturais brasileiros por meio da
participação social.
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Garantir que a participação social seja efetiva na gestão ambiental para a
construção de um processo de governança democrática, é um grande desafio
para a gestão ambiental e para a questão sociopolítica no país. O conceito de
governança pode se referir a todas as diferentes formas nas quais as sociedades
se organizam para que sejam conhecidas as demandas de seus membros,
definido o que será feito em relação a estas e como isso deve ocorrer (WEISS,
2000). A definição de Weiss (2000) pode ser aplicada ao processo de gestão
ambiental pública, pois governança é a capacidade de transformar o ato
governamental em ação pública; resulta da soma das diversas formas com as
quais pessoas e instituições, públicas e privadas, gerenciam seus assuntos em
comum, por meio de processos continuados que acomodam interesses
conflitantes. O nível de articulação e a capacidade de agir dependem dos atores
(stakeholders), das instituições formais e dos arranjos informais envolvidos e
seus processos de decisão. Para cada setor da sociedade civil, os dois conceitos
interagem na medida em que se busca influenciar a governabilidade para que a
governança seja efetiva quanto às políticas do seu interesse.
Na área ambiental, a ideia de conflito está associada ao controle de recursos
que hoje sabe-se que são limitados e não podem ser utilizados
indiscriminadamente. Quando se analisam conflitos sociais e políticos, deve
considerar que eles são inerentes à própria existência do meio social. A gestão
integrada é hoje um suporte teórico e prático para aqueles que acreditam ser a
participação uma solução viável para a gestão de conflitos e a alternativa mais
justa e democrática nos processos de conservação de aspectos naturais ou
socioculturais (DRUMOND et al, 2008). Portanto, um dos principais papeis da
política de governança é garantir que a atuação pública seja tida como legítima
pelo cidadão, de forma a fortalecer o cumprimento voluntário de regras sociais
e a reduzir a necessidade de controles mais rígidos e burocráticos. Em alguns
casos, é preciso que aconteça uma situação de conflito explícito na sociedade
civil, entre atores que defendem interesses coletivos e atores que representem
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interesses privados, para que o Poder Público compreenda que há a existência
de um dano e/ou risco ao meio ambiente e assim comece a tomar providências
cabíveis (QUINTAS, 2002).
O território (comunidades e recursos físicos) é central na redução do risco de
incêndio florestal que é um problema de gestão de recursos e de conflitos
sociais e só numa pequena parte é que constitui um problema que tem de ser
gerido pelo estado de fato. Por isso é necessário atribuir à prevenção um papel
de grande relevância e defender o desenvolvimento de formas de integração e
complementaridade entre prevenção, mitigação, preparação, extinção e
recuperação (Tedim, 2016). Tedim et al. (2015) descreve o conceito de “Fire
Smart Territory” que representa uma tentativa de operacionalizacao da
mudança de perspetiva na gestão dos incendios florestais assente numa nova
relação das comunidades, organizações e instituições com o fogo, com o
objetivo de promover a seguranca e o desenvolvimento sustentavel, neste
esquema conceitual o fogo é considerado no contexto do Sistema Social e
Ecologico Acoplado e a centralidade atribuida ao territorio enquanto unidade
de intervenção, em vez da paisagem ou do maciço florestal (Fernandes, 2010).
O desafio atual da gestão do fogo consiste em basear a tomada de decisões
políticas e as atividades de gestão em conhecimentos sólidos sobre o
comportamento e o papel do fogo em cada ecossistema e sistema antrópico. Os
incêndios não são meramente um processo biofísico com consequências sociais,
econômicas e ambientais, mas também um processo social, culturalmente
moldado (Pyne, 2000; Granstroëm, 2001; Bond e Keeley, 2005; Clément, 2005
apud in Tedim, 2016). Esta abordagem integrada e holística permite
compreender as interdependências complexas entre fogo, paisagem, clima,
comunidades e sociedades e, como diz Coughlan (2013), ultrapassar a
ambiguidade das categorias convencionais das causas dos incêndios. As
soluções para o problema dos incêndios florestais só podem ser encontradas no
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contexto do Sistema Social e Ecológico Acoplado que permite ver a “floresta” e
não apenas as “árvores” (Tedim et al., 2015). Como referiu Beck (1992) “a
natureza não pode continuar a ser compreendida fora da sociedade nem a
sociedade fora da natureza”. Tedim et al. (2015) propõe o conceito de FST para:
(i) promover a mudanca de uma abordagem sintomatica do problema dos
incendios florestais para uma abordagem etiológica, estratégica e adaptativa;
(ii) suportar a implementação de uma perspetiva de gestão dos incendios
florestais onde prevaleca um maior equilibrio e inter-relaçao entre a prevenção
e a extinção; (iii) reforcar a participação das comunidades na concepção e
implementação das estratégias de prevenção e combate aos incendios; (iv)
suportar a tomada de decisão em contextos de grande incerteza não só
relacionados com as alterações climáticas, mas também com as dinâmicas
sociais e a disponibilidade financeira; (v) estabelecer um novo modelo de
governança do sistema de defesa contra incendios florestais. Prosseguir neste
caminho requer compreender a dinâmica ambiental, social e econômica dos
territórios, assumir as comunidades como um campo interacional (Paveglio et
al., 2015), e considerar a prevençãoo e o combate como elos da cadeia de
gestão do risco de incendio que se influenciam mutuamente.
Os incêndios são um problema estrutural e não conjuntural (Arnould e Calugaru,
2008), que não se resolve apenas com o que é entendido como prevenção
estrutural, mas por uma atuação na dinâmica dos territórios. Por isso, FST é
definido como um “território com suscetibilidade ao fogo em que a redução do
risco é feita através da gestão das atividades econômicas e sociais, a
conservação dos valores naturais e dos serviços ecossistêmicos, na perspectiva
do desenvolvimento sustentável e da segurança das pessoas. É definido pelas
relações de poder que se estabelecem entre os atores que se apropriaram desse
espaço” (Tedim et al., 2015).
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS:

O mapeamento dos stakeholders descritos na Tabela 1, e a mobilização desses
atores e instituições, para discutir a temática dos incêndios florestais e construir
soluções coletivas, foi um dos principais resultados obtidos neste trabalho. A
próxima etapa é levantar o papel e o grau de envolvimento de cada um, para a
construção de um Planejamento estratégico para a Região da Serra da
Bodoquena.
A criação do Comitê de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais da Serra
da Bodoquena, um comitê regional formado por atores preocupados com a
dinâmica peculiar da região, aliado ao fato de que a discussão da gestão do fogo
se restringia ao âmbito estadual, e pela primeira vez os municípios da Serra da
Bodoquena se viram como responsáveis pela temática. O espírito presente
numa negociação em bases sócio-técnicas, é marcado pela negociação entre
diferentes e parte da premissa das assimetrias na situação dos stakeholders,
tanto em termos econômicos e sociais quanto políticos. A grande questão que
se coloca é quanto à capacidade de negociação e de estabelecer pactos. Um
exemplo disso é o processo de instituição legal do Comitê, ainda não se chegou
a um consenso se este comitê será instituído por um ato legal estadual ou por
um ato normativo do Comitê Estadual.
Após a criação do Comitê os municípios assumiram protagonismo nas ações de
prevenção e combate aos incêndios florestais. Se comprometeram a criar
Brigadas Municipais/Voluntárias com apoio do ICMBIO, com a finalidade de
aumentar a abrangência e eficacia da prevenção. A participação dos
proprietários rurais trouxe um novo componente para a discussão, considerar
qual responsabilidade do estado na atuação em áreas particulares e como os
incêndios nessas áreas podem afetar a economia e o sistema de saúde local. O
IMASUL (órgão ambiental estadual) emite as autorizações de queima
controlada, porém, não possui um planejamento para ações de prevenção aos
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incêndios florestais nem brigadas estaduais que atuem no combate direto aos
Incêndios.
O comandante de Corpo de Bombeiros estadual esteve presente e elencou as
dificuldades de combate na região da Serra da Bodoquena, principalmente pelo
fato dos municípios não possuirem Corpo de Bombeiros e a distância ser
considerável. Na tabela 2 temos um dos resultados da construção coletiva
realizda na Oficina, foram elencadas pelos stakeholders as principais
dificuldades no Combate a Incêndios Florestais na região e as sugestões de
solução e encaminhamentos. As sugestões serviram de base para a construção
de um Plano de Ação e Emergencial (Apendice B), esse processo dinâmico, que
envolveu diferentes stakeholders, é muito importante na construção de um
planejamento estratégico.
Tabela 2: Principais dificuldades no Combate a Incêndios Florestais na região e as sugestões de solução.
Dificuldades

Encaminhamentos

Inexistência de brigadas de incêndio municipais.

ICMBIO e IBAMA ministrarão um curso de formação
de Brigadas civis e voluntárias em maio de 2020.

Falta de um Destacamento do Corpo de Bombeiros na

Municípios realizarão mobilização política para que

região

um destacamento seja construído em Bonito/MS.

Municípios não possuem previsão orçamentária para

Inserir a temática no orçamento de 2020

ações de prevenção e combate aos IF
Instituições federais, estaduais e municipais agem de

Realizar o mapeamento (Bizagi) da cadeia de

modo independente em caso de incêndios

acionamento

para

incêndios

nível

02

e

03

(26/03/2020)
Realizar um curso de SCI para o Comitê.
Municípios não possuem qualquer planejamento

ICMBIO e IBAMA apoiarão os municípios na

para lidarem com os IF.

construção de seus PMIFs.

Proprietários rurais e atrativos turísticos não

ICMBIO e IBAMA ministrarão um curso de formação

possuem qualquer treinamento para lidarem com IF.

de Brigadas civis e voluntárias em maio de 2020.
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Não há divulgação da temática na região.

Criar um plano de divulgação e sensibilização anual
para os períodos críticos.

Municípios não possuem equipamentos nem EPIs

Inserir demanda no orçamento municipal.

para combate aos IF.
ICMBIO não compõe o Comitê Estadual de Prevenção

ICMBIO agora faz parte do Comitê.

e Combate aos Incêndios Florestais

Nitidamente a formação de um Comitê regional foi um resultado não esperado,
porém muito significativo para a gestão territorial. O comitê reune stakeholders
de diversos seguimentos ligados diretamente com a temática, e enquanto
colegiado se propõe a assumir e planejar uma agenda importante e significativa
para a região. Entretanto, não se deve pressupor que a boa vontade dos
peritos/técnicos possa levar a diluir magicamente as relações de poder que
estabelecem com setores leigos. Estas relações de poder não desaparecem, mas
passam a ser trabalhadas e negociadas conjuntamente entre leigos e peritos.
Silveira Júnior e Vivacqua (1999) enfatizam que o principal produto de um
planejamento estratégico desenvolvido com a utilização de uma metodologia
participativa não é o plano estratégico, mas a mudança organizacional
(territorial) proporcionada pelo processo. A organização passa de um patamar
de resistência à mudança para um estágio de ansiedade e abertura às mudanças
que estão por vir com a implementação do plano. Essa é a grande mudança
promovida pelo planejamento estratégico.
5. CONCLUSÕES

O Parque Nacional da Serra da Bodoquena representa uma arena na qual seus
conflitos ambientais se encontram judicializados, fato que corrobora com o
travamento de processos que são por si só burocráticos e morosos, podendo
gerar precedentes no cenário ambiental que inviabilizariam a implementação

25

de diversas outras Unidades de Conservação. Partindo do princío de que a
visitação é uma das principais formas de integrar uma UC de proteção integral
à população de seu entorno, um Parque Nacional que não se encontra aberto a
visitação encontra problemas para obter apoio da sociedade. Encontrar ou criar
outras formas de integração com a sociendade é uma oportunidade de obter
apoio para a manutenção de nossas UCs e aprimorar a governança da
instituição.
A ideia de aprimorar a governança nada mais é do que a ideia de aprimorar a
instituição, de prepará-la para melhor atender ao interesse público, de criar um
ambiente institucional capaz de gerar e entregar resultados, de ter, por fim, um
modelo de governança mais adequado para o contexto. Portanto, ter um
conjunto predefinido de regras formais que favoreça a formulação e a
implementação de políticas e serviços públicos que de fato atenderão às
necessidades da sociedade é estabelecer uma boa governança – ou, dito de
outra forma, implementar boas práticas de governança. Dessa maneira, a
identificação das necessidades prioritárias da sociedade, o estabelecimento de
objetivos institucionais e a elaboração de estratégias para atingir essas metas
adentram no campo epistemológico da governança pública (Brasil, 2018). Nesse
sentido cabe a instituição desenvolver estratégias e encontrar o momento
oportuno de colocá-las em prática. O Programa de Gestão para Resultados do
ICMBIO, forneceu a equipe gestora do PNSBd ferramentas para enxergar uma
potencialidade na UC e além de aprimorar sua capacidade de governança, se
aproximar da sociedade e divulgar o trabalho do Parque na temática fogo.
A iniciativa de propor um modelo de gestão territorial para a prevenção e
combate aos Incêndios Florestais irá contribuir para a consolidação do Parque
Nacional da Serra da Bodoquena no território e com a sua proteção ao risco de
incêndios, além de proporcionar que a atuação pública seja tida como legítima
pelo cidadão. O resultado alcançado com a construção do Plano de Ação
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Emergencial e a criação do Comitê de Prevenção e Combate aos Incêndios
Florestais, representa o sucesso do presente trabalho na tomada de decisão e
estabelecimento da estratégia, onde o processo participativo construído junto
aos stakeholders possui alinhamento, envolvimento e legitimidade perante as
organizações implementadoras, onde o sistema de monitoramento se dará de
forma simples pelo acompanhamento da realização das ações propostas, mas
que possui adesão e comprometimento com as iniciativas estratégicas
acordadas, sendo possível vislumbrar um cenário duradouro e crescente de
atuação estratégica regional para o combate aos incêndios florestais. A lógica
do colegiado permite que os atores envolvidos atuem, em princípio, tendo um
referencial sobre seu rol, responsabilidades e atribuições no intuito de
neutralizar práticas predatórias orientadas pelo interesse econômico ou
político. A dinâmica do colegiado facilita uma interação mais transparente e
permeável no relacionamento entre os diferentes atores envolvidos –
governamentais, empresariais e usuários. Isto limita as chances de abuso do
poder, entretanto não necessariamente da manipulação de interesses pelo
executivo. Isto dependerá, principalmente da capacidade de organização dos
segmentos da sociedade civil. Outros riscos são sensivelmente atenuados, como
por exemplo, a captura da instituição por interesses especíﬁcos, que contrastam
com a sua ﬁnalidade coletiva. Irving (2004) considera que a política de Áreas
protegidas só alcançará seus objetivos se ela for implementada, de forma
integrada a outras ações do Estado (infra-estrutura, energia, planejamento,
agricultura, questão agrária, saúde, educação etc). Apesar se vincular
institucionalmente a um único ministério, o seu desafio maior será o de buscar
a articulação e a transversalidade necessárias entre os diferentes níveis
governamentais (federal, estadual e municipal) e seus diferentes setores,
aumentando a colaboração e a sinergia entre os mesmos para o seu êxito.
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APENDICE A – Lista de Presença da Reunião de 21/11/2019
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APENDICE B – Plano de Ação Emergencial do Comitê de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais para a Região da Serra da Bodoquena
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APENDICE C – Modelo CANVAS para o Projeto
Nayara Stacheski-PARNA Serra da Bodoquena
Justificativa

Produtos

. Estado e municípios do entorno da UC
não possuem planejamento e estrtura para
a prevenção e combate aos incêndios
florestais.
. Necessidade de articulação entre entes
públicos e sociedade civil para iniciar uma
articulação com a temática fogo.
. Existência de restrição legal para
combater incêndios florestais fora da UC
por parte do ICMBIO e ameaça externa a
integridade da UC.

. Plano de
Manejo
Integrado do
Fogo para os
municípios de
Bonito e
Bodoquena.

Objetivos SMART

Requisitos

. Consolidar a articulação interinstitucional
para realizar um planejamento estratégico
para a questão dos incêndios florestais em
âmbito regional (Bonito/MS e
Bodoquena/MS).
.
Benefícios
. Implementar uma gestão regional para o
risco de Incêndios e assim aumentar o
tempo de resposta para o combate aos
Incêndios Florestais. Proteção da UC e
diminuição dos focos de incêndio em seu
entorno.
.Aumentar o número de pessoas
capacitadas no combate e prevenção dos
Incêndios.

Stakeholders / Externos

Premissas

Riscos

. Promover articulação interinstitucional

. Baixa adesão das
instituições

. Brigada Prev Fogo da
Terra Indigena Kadweu.

. Mobilização
ampla dos
stakeholders.
Linguagem clara
e acessivel a
todos os
stakeholders.

. Prefeituras municipais de
Bonito/MS e
Bodoquena/MS.
.IMASUL, AGRAER, PMA,
UFMS, ONGs locais,
Assentamentos rurais,
Atrativos turísticos e
Sindicatos Rurais.

. Adesão dos stakeholders
. Apoio da COIN

. Baixa
participação da
sociedade civil
.

Equipe

Grupos de Entrega

Linha do Tempo

PARNA Serra da
Bodoquena , Secretarias
de Meio ambiente de
Bonito e Bodoquena

. Oficinas de planejamento das ações do
PMIF nos municípios de Bonito e
Bodoquena/MS (A)
. Reunião ampliada com o IBAMA e
IMASUL sobre a construção do PMIF
regional e sobre os cursos de capacitação
(B)
. Plano de Manejo
Integrado do Fogo regional finalizado (C)

(A) Dez 2019
(B) Fev 2020
(C) Mar 2020

Restrições

. Não realizar atividades durante a alta temporada.
.Não realizar atividades durante o período de colheita de grãos.

Custos

Prefeituras
Municipais, COIN,
SOS Mata
Atlântica e WWF

