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 Dilema da definição do uso adequado do solo  

INTRODUÇÃO 
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Panorama de tendência global de área plantada e pastos 
(1970-2050) 

Fonte: UNEP (2014) 

AUMENTO DO CONFLITOS 
Aumento da competição por terras 
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 Por que há um aumento dos conflitos? 

 Crescente competição por terras. 

 Maior demanda por 
“recursos” diversos 
para atendimento de 
uma população cada 
vez maior 

 Resultado: alteração 
do uso e cobertura do 
solo (land use and land-
cover changes) 

AUMENTO DO CONFLITOS 
Aumento da competição por terras 
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Estimativa de uso da terra em 2000 e demanda adicional de terra em 2030 

Fonte: Lambin, E. 
F. e Meyfroid, P. 
(2011) 

AUMENTO DO CONFLITOS 
Aumento da competição por terras 



 Aquisição de recursos naturais em detrimento  do meio ambiente + 
interesses de minorias. 

AUMENTO DO CONFLITOS 
Efeitos das alterações do uso e cobertura do solo 
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Tendência global de 
alteração de uso e 
cobertura de solo (Mha) 

Fonte: UNEP (2014) 



 Desafio: como gerir o atendimento das necessidades atuais 
mantendo a capacidade de os ecossistemas continuarem a prover os 
serviços e bens naturais necessários para as gerações futuras???  

 Criação de ”zonas protegidas”  agravamento da escassez de 
terras. 

AUMENTO DO CONFLITOS 
Efeitos das alterações do uso e cobertura do solo 
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Evolução da criação de áreas protegidas nacionais e internacionais 

AUMENTO DO CONFLITOS 
Efeitos das alterações do uso e cobertura do solo 
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Fonte: IUCN e UNEP-WCMC (2012).  



AUMENTO DO CONFLITOS 
Forças desenvolvimentistas versus conservacionistas 
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 Forças desenvolvimentistas: intervenção humana direta  
indutoras do processo de land use and land-cover changes  
aumento da competição por terras para atividades 
desenvolvimentistas  

 Forças conservacionistas: respostas aos processo de land use and 
land-cover changes.  aumento da escassez de terra para 
atividades desenvolvimentistas. 
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AUMENTO DO CONFLITOS 
O papel da mineração nessa dinâmica 

 Força desenvolvimentista com ação pontual, mas ação relevante. 

 Impacto ambiental intenso 

 Expansão geográfica da atividade 

 Rigidez locacional 

 Depósitos minerais mais remotos e complexos 



AUMENTO DO CONFLITOS 
Cadeia causal 
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ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Abordagem clássica ou tradicional 
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 Mineração como uso preferencial do solo 

 objetiva estimular a mineração facilitando acesso à área (rigidez 
locacional) e protegendo-a contra outros usos rivais (uso 
preferencial do solo). 

 Highest economic value doctrine 

 críticas 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Nova abordagem 
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 Maximizando e prorrogando o valor total do solo para a sociedade 

 substituição do limitado critério econômico (abordagem 
tradicional) por um critério mais amplo de maximização e 
extensão dos valor total (econômico e não-econômico) da terra 
para a sociedade.  

 Implementação mais complexa 

 Como garantir que a decisão sobre o uso (ou combinação de 
usos) do solo vai efetivamente ser a melhor para maximizar os 
benefícios para sociedade ao longo do tempo? 

a) prevenção: planejamento territorial;  e 

b) solução: mecanismos de resolução de disputas. 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Prevenção de conflitos: planejamento territorial 
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 Conceito: avaliação das diferentes alternativas de uso de 
determinada área de modo a identificar as principais limitações e 
oportunidades de desenvolvimento sustentável de cada zona desta 
área.  

 Zoneamento: divisão em diversos distritos / zonas onde 
determinadas atividades serão permitidas; outras, restringidas; 
outras proibidas.  



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Prevenção de conflitos: planejamento territorial 
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 Desafios:  

a) disponibilidade e acesso à informação relevante sobre 
potencialidade de usos; 

b) nível de detalhe das restrições; e 

c) uso futuro. 

 Resultado: dificuldade de se estabelecer regras uniformes 
envolvendo mineração; risco de decisões precipitadas / distorcidas. 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Solução de conflitos: mecanismos de resolução de disputas 
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 Somente planejamento territorial não é suficiente 

 Objetivo: balancear e conciliar diferentes visões, interesses e 
prioridades 

 Tipos:   

 não- consensual (adjudicação); e 

 consensual (alternativa) 

 Preferência pela consensual / alternativa 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Diretrizes para tomada de decisões sobre uso do solo 
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 Desenvolvimento sustentável: 

a) a terra como conjunto de valores multidimensionais 

b) visão de longo prazo 

c) ênfase nas pessoas 

 

 Busca constante da harmonização e integração de diferentes usos 

 uso múltiplo 

 uso sequencial 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Diretrizes para tomada de decisões sobre uso do solo 
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 Outras recomendações 

 clareza jurídica da propriedade imobiliária / titularidade do 
direito minerário; 

 acesso à informação relevante; 

 participação de todos os stakeholders; 

 transparência, accountability, monitoramento e compliance; e 

 aprimoramento contínuo e integrado. 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Diretrizes para tomada de decisões sobre uso do solo 
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 Resultados: 

 comprometimento compartilhado; 

 decisões informadas, debatidas e embasadas em fatos; 

 estabilidade / segurança para investimentos; 

 melhor compreensão e maior confiança da comunidade nas 
decisões; e 

 facilita a aceitação dos resultados pelos stakeholders. 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Abordagem tradicional versus nova abordagem 
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Abordagem tradicional Nova abordagem 

Project (limited) approach Landscape approach 

Simples Bem mais complexa 

Focada no resultado Focada no processo construtivo 

Objetivos bem definidos Objetivos difusos 

Pequena escala Larga escala 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Papel do Poder Público 
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 Aumento da participação direta do Poder Público; 

 

 Insuficiência de política mineral específica e ação isolada do órgão 
regulador da mineração; e 

 

 Necessidade de ação governamental coordenada e coerente. 

 

 



ADMINISTRANDO CONFLITOS 
Papel do Poder Público 
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 Desafio: efeitos das reformas administrativas modernas 

AP Tradicional 

(Old Public 
Management) 

Nova Gestão Pública 

(New Public 
Management)  

Pós-nova Gestão 
pública (?????) 

 Descentralização: estimula especialização, clareia objetivos, garante a 
flexibilidade, aproxima do cidadão (participação), acelera decisões, estimula 
soluções inovadoras, etc. 

 PORÉM: estimula a fragmentação, ação individualista e unidimencional 
em um mundo cada vez mais pluralista, ações descoordenadas, 
duplicadas e contraditórias  questões intersectoriais (como definicao do 
uso do solo) exigem coordenação. 



CONCLUSÃO 
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 Há evidências claras de uma escalada de conflitos entre mineração e 
outros usos do solo e indicativos de que o processo tende a se 
acentuar nos próximos anos. 

 O aumento dos conflitos decorre da intensificação da competição 
por terras entre forças desenvolvimentistas, acentuado pelo 
agravamento da escassez de áreas disponíveis (forças 
conservacionistas). 

 A abordagem tradicional de conflitos, baseada na metodologia do 
maior valor econômico (mineração como uso preferencial), por 
desconsiderar valores não-econômicos relevantes, tende a perder 
espaço para uma nova abordagem, baseada na maximização e 
extensão dos valor total (econômico e não-econômico) da terra para 
a sociedade.  



CONCLUSÃO 
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 A implementação adequada da nova abordagem impõe o uso de 
duas ferramentas principais: 

 prevenção: planejamento territorial (zonemamento), com suas 
dificuldades associadas; e 

 solução: mecanismos de resolução de disputas, com preferência 
para os consensuais. 

 A nova abordagem exige mudança de paradigmas (visão da terra 
como conjunto de valores multidimensionais, longo prazo e ênfase 
nas pessoas), bem como a busca constante pela harmonização e 
integração dos diferentes usos (usos múltiplos e sequenciais). 



CONCLUSÃO 
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 Além disso, existem diretrizes / requisitos para a implementação 
correta da nova abordagem, tais como: clareza jurídica, acesso à 
informação relevante, participação de todos os stakeholders, 
transparência, accountability, monitoramento e compliance, e 
aprimoramento contínuo e integrado. 

 Os resultados esperados da nova abordagem corretamente utilizada 
incluem: comprometimento compartilhado; decisões informadas, 
debatidas e embasadas em fatos; estabilidade / segurança para 
investimentos; melhor compreensão e maior confiança da 
comunidade nas decisões; e aceitação dos resultados pelos 
stakeholders. 



CONCLUSÃO 
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 O Poder Público deve ter uma maior participação no processo, com 
envolvimento de diversas políticas e instituições governamentais 
atuando de forma coordenada e coerente. 

 Os principais elementos inseridos pelas recentes reformas 
administrativas, como a descentralização, tendem a dificultar a 
implementação da nova abordagem. 

 Há necessidade de se priorizar maior coordenação e coesão entre os 
órgãos públicos para alcance de objetivos comuns maiores. 
Assegurar uso sustentável do solo, harmonizando as formas de uso e 
prevenindo conflitos, é objetivo comum das instituições públicas e, 
para isso, depende de amplo diálogo e coordenação entre as 
instituições. 



FIM 
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