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Con flito, concertamento 

Apresentacôo 

e diálogo no setor mineral 
por Patricia Gonzalez e 
Cristina Echa varrIa 

A Iiberalizaçao das economias e 
a flexibilizacao dos marcos ju- 

ridicos na America Latina no inIcio da 
década de noventa atraIrarn impor- 
tantes volumes de investimento es- 

trangeiro para a regiào. De fato, na 
area do investimento mineiro, as pre- 
visOes indicam que a America Lati- 
na capturará quase uma terceira par- 
te do total global entre 2001 e 2007 
(equivalente a aproximadamente 
30.000 milhöes de dólares). 

Em decorrência desse processo, o 
desenvolvirnento mineiro tem avan- 

cado de forma acelerada para areas 

antigarnente excluIdas dos processos 
nacionais de desenvolvirnento, ge- 
rando conflitos pelo uso e acesso aos 
recursos naturais do territOrio. Trata- 
se de areas especialmente sensIveis 
ou vulneráveis, por serem ecossiste- 
mas frageis ou de alta biodiversida- 
de, corn vocação agrIcola, territóri- 
os tradicionais indIgerias ou corn 
pouca capacidade de carga, como os 
desertos. 

Portanto, no forte do Chile e no 
sul do Peru, por exemplo, a rninera- 
ção, forte consumidora de recursos 
hIdricos, concorre corn os usos rurais 
e urbanos numa cornpeticão que oca- 
siona o esgotamento e a poluiçao dos 

aquIferos e coloca em risco a 
sustentabilidade de regiOes inteiras e 
os meios de vida das comunidades 
tradicionais. 

Nestes conflitos salienta a eficá- 
cia dos marcos jurIdicos que regula- 
rnentarn os direitos de propriedade e 
de uso dos recursos naturais, ern sua 

aplicacao a situaçOes complexas que 
se evidenciam no contexto dessa re- 

gião, caracterizado por uma real di- 
versidade. Como amostra disso, obser- 
yam-se muitas situaçOes nas que as 

normas em vigor enfrentam os direi- 

tos consuetudinários baseados nos usos 
e costumes ancestrais de comunida- 
des tradicionais. 

Por sua vez, a preocupante desi- 
gualdade e as crises de governabili- 
dade que passam muitos paIses da 
região tern aberto a area para cres- 
centes demandas dos grupos social- 
mente excluIdos por uma maior e 
mais efetiva participacao nos proces- 
sos de tomada de decisOes sobre pro- 
jetos e outras atividades que afetern 
diretamente seu bem-estar. Focali- 
zam as demandas em assuntos como 
os direitos de acesso e uso dos recur- 
sos naturais, o manejo de impactos 
ambientais e soclais gerados pela ati- 
vidade de mineração em suas dife- 
rentes fases (históricos, presentes e 
futuros) e particularmente, a igualda- 
de na participacão dos benefIcios 
gerados pela exploracao dos recursos 
n atu ra is. 

Desse jeito, o processo de descen- 
tralizaçao da gestao pablica, junto 
corn o fortalecimento institucional dos 
atores comunitários em ârnbitos lo- 
cais e regionais, oferece não apenas 

desafios, rnas também importantes 
oportunidades, para a gestao desses 
conflitos, através do dialogo e a bus- 
ca de concertamentos ao redor da 
gestão local e regional dos recursos 
naturals. 

0 presente fascIculo reüne opini- 
Oes autorizadas sobre a evolucao das 
relaçOes entre os atores no Peru, so- 
bre o estado da consuta prévia na 
Colombia e seu potencial corno mdi- 
cador de desenvolvimento sustentá- 
vel, bern corno sobre os desafios da 
cornunicaçao para a transformaçao 
dos conflitos em espacos para a evo- 
lucao de nossas sociedades. 

Além disso, incluImos algumas 
experiências e constataçOes da pes- 
quisa, como o NAG categOrico da 
comun idade ao desenvolvirnento mi- 
neral em Tambogrande (Peru), a bus- 
ca do concertamento para a gestão da 
poluicao pela mineração no Lago 
Chinchaycocha na Serra Central do 
Peru e a experiência de Capasirca (Bo- 
lIvia), onde fica evidenciado que uma 
boa negociacao requer do fortaleci- 
mento das capacidades locais.• 

Objetivos &i 11PM 

A Iniciativa de lnvestigacion sobre PolIticas Mineras (11PM) foi criada em 1998 pelo 
Centro Internacional de Investigacioness para el Desarrollo (IDRC) do Canada, para 
vincular e atender as demandas de pesquisa dos diferentes grupos da regiao rela- 
cionados corn os problemas da mineração. 
Seus objetivos são: 
1. "apoiar a pesquisa aplicada e participativa a respeito de assuntos relacionados 

corn a mineração e o desenvolvimento sustentável das regiOes e comunidades 
mineiras na America Latina e no Caribe, 

2 "fomentar a colaboracão entre os diferentes grupos de interesse vinculados a 
esse assunto, riäo apenas no nivel regional mas também corn outras regiOes, e 

3. "melhorar a geracão, acesso e uso de informacão relevante sobre o assunto na 

Regiao." 
Mais in(ormacöes disponIveis em: www. iipm-mpri. org 
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Perspectivcis — — 

O crescimento da mineração na 
década passada esteve acorn- 

panhado da aparicão de mültiplos 
conflitos entre empresas e comunida- 
des locais. Esse nao e urn evento me- 
dito nern no Peru nem na região: a 

história dos principais paIses mineiros 
da America Latina rnostra que cada 
vez que essa atividade passou urn 
ciclo de expansao acelerada, produ- 
ziram-se conflitos corn povos dos ar- 
redores, que responderarn corno uma 

espécie de guardiOes dos ecossiste- 
rnas perante a chegada de urn ator 
externo. 

A aparicão recente e o desenvol- 
vimento dos conflitos vinculados 
corn a rnineraçäo no Peru mostrou 
uma clara ausência de capacidades 
e ferrarnentas que impediu que pu- 
dessern ser geridos de forma adequa- 
da. Isso não permitlu, na maloria dos 
casos, que se pudessem achar solu- 
çOes, rápidas e eficazes, que respon- 
darn as expectativas dos atores en- 
vol vi dos. 

No entanto, devemos salientar 
que nos óltimos anos tern sido feitos 
diferentes esforços que procurarn co- 
brir essas lacunas. Na primeira etapa 
houve iniciativas que podem ser 
identificadas dentro de urn rubro de 
esforços individuais por ator. Tanto as 
cornunidades quanto as prOprias em- 

presas e, ern alguns casos, instâncias 
do Estado, tern desenvolvido novas e 
rnaiores capacidades, fortalecendo ou 
criando estruturas orgânicas e, as ye- 
zes, impulsionando experiencias para 
enfrentar os conflitos ern melhores 
condicOes. 

Apesar de que esses esforços apre- 
sentarn resultados, ainda recoihem 
basicarnente urn tipo de visão unila- 
teral do conflito, onde as açOes e mi- 
ciativas respondern a estrategias de 
intervenção individuals, sem visar 
necessariarnente a objetivos comuns. 

par José De Echave* 

Portanto irnportante salientar urn 

tipo de segunda geracao de iniciati- 
vas2 que, apesar de que ainda hoje 
estão na fase inicial, representam urn 
interessante carninho a ser seguido. 
Nos dois anos surgiram espa- 

ços de dialogo que convocarn diferen- 
tes grupos de interesse relacionados 
corn a rnineração. E o caso dos espa- 
ços impulsionados por algurnas co- 
missOes regionais do Consejo Nacio- 
nal del Arnbiente (Conselho Nacional 
do Ambiente) ou a iniciativa do Gru- 
po de Dialogo Minero (Grupo de Di- 
alogo Mineiro) que procura transfor- 
mar-se nurna experiência prática de 
treinamento e geracao de confianca 
corn mültiplos atores. Ao ado desses 

processos que representarn articula- 
çOes no nIvel nacional e regional, 
destaca-se tarnbém a conformaçao de 
instâncias de concertarnento especI- 
ficas em localidades mineiras. E o 
caso das mesas de concertamento de 
La Oroya, as das areas de influência 
da jazida Antamina ou a de Tintaya. 
A construção desses espacos, corn 
caracterIsticas e processos de arnadu- 
recirnento diferentes, representa a 

intenção de gerar novos mecanismos 
e experiências para a abordagem e 

manejo dos conflitos. 
As experiencias em andamento 

demonstram que esses espacos devem 
ser consequência de todo urn proces- 
so de amadurecimento previo que 
gere condicOes para um cenário de 

dialogo. A aposta por sua construção 
deverá dar-se quando, por exemplo, 
o ator cornunitário esteja devidamen- 
te fortalecido, corn novas e rnaiores 

capacidades, estrategias e objetivos 
claros; estabelecendo-se também re- 

laçOes equitativas corn os outros par- 
ticipantes do processo, especialmen- 
te corn as empresas. Portanto, in- 
dispensável definir o mornento ade- 

quado para convocar esses espacos. 

Além disso, esses processos de- 
vem estar orientados para a constru- 
ção de uma visão estratégica de de- 
senvolvimento, que sem deixar de 
atender demandas pontuais, visem a 
construcão de uma agenda comum de 
desenvolvimento, que procure supe- 
rar a visào de curto prazo que pelo 
geral tern caracterizado a relacao 
entre empresas mineradoras e comu- 
nidades. Portanto, o desafio nesta eta- 

pa e passar da visão unilateral por 
ator, a construção de uma visão con- 
certada de desenvolvimento. 

Urn outro objetivo dessas experi- 
ências o de estabelecer urn tipo de 
verdadeiro contrato social para a mi- 
neração. Contrato social que tern es- 
tado ausente durante todos esses anos 
de conflitos e que o marco legal e 
institucional em vigor na mineração 
peruana não tern podido gerar. 

Atual mente, os d iferentes grupos 
de interesse do setor mineral come- 
cam a aceitar que o risco de conflito 
em suas areas de influência urn fato 
da realidade que deve ser enfrentado. 
Já não se procura invisibilizá-lo, nega- 
lo e inclusive evitá-lo, mas administrá- 
lo através de estratégias adequadas e 
assumindo o enorme desafio de pro- 
curar canalizá-lo para uma perspec- 
tiva estratégica de desenvolvi mento. 
Esse o desafio que ocupará parte irn- 

portante da agenda mineral no Peru 
nos prOximos anos. U 

* 
Pesquisador, responsável do Programa de 

Mineracão e Comunidades da ONG 
CooperAcción. 

1. Experiências organizacionais nas comu- 
nidades e nas próprias empresas, prepa- 
ração de codigos de ba/an cos so- 

ciais, intercâmbios, etc. 
2. Atualmente em andamento. 

3. Iniciativa de organizaçöes nãogoverna- 
mentais nas que participaram diferentes 

atores, entre Os que podemos mencionar 
representantes do Estado, empresas mi- 
neradoras, prefeitos, organismos de co- 
opera cão internacional, entre outros. 

4. A/em disso, porque se procura quebrar 
o esquema da re/a cao bilateral empre- 
sa-comunidade, incorporando outros 
atores, como podem ser as entidades do 
estado, diferentes agentes econômicos, 
diferentes organizaçôes sociais, institui- 
cOes académicas, pro fissionais, organ is- 
mos não governamentais do pals e do 
exterior, etc. 
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A cohsulta pré via como indicador 
de desenvolvimento sustentável 

Perspectivcs 

por Hernán Darlo Correa 
* 

A consuita previa urn direito re- 
conhecido formalmente, urn 

instrumento de participacao social e 

polItica de povos indIgenas e grupos 
e ao mesmo tempo, urn corn- 

ponente estrategico de poiIticas pü- 
blicas de multiculturalidade e demo- 
cracia na America Latina (Conven- 
ção 1 69 da OIT). Quanto foram ex- 

pressados esses aspectos nas experi- 
ências nacionais, tern dependido de 
fatores de forca social, da vontade 
polItica e da transparencia das insti- 
tuiçOes publicas encarregadas do as- 
sunto ou relacionadas corn ele, das 
necessidades e, ern poucos casos, da 
convicção sobre a importancia da 
legitimidade ambiental e social de 
alguns megaprojetos e, logicamente, 
do prOprio Estado. 

Essa tripla dimensão polItica, ju- 
rIdica e social faz da consulta prévia 
o grande indicador dos processos de- 
mocráticos, da pertinencia e legitimi- 
dade dos pianos e prograrnas de de- 
senvolvimento e da qualidade social, 
ambiental e polItica dos projetos eco- 
nôrnicos que são levados a cabo nos 

paIses e regiOes, ate o ponto de que 
deveria fazer parte dos indicadores de 
desenvolvimento humano em nosso 

continente, pelo menos nos paIses 
socio-culturalmente diversos. Dão 
sentido integral a esse caráter: o con- 
teüdo necessariamente püblico de 
seus processos e a responsabilidade 
social que ela rnesma encarna, corn- 
plementares dos direitos e deveres 
associados; e a ternática que Ihe 

prOpria, relacionada corn a integrida- 
de dos povos indIgenas, as 
vulnerabilidades e oportunidades 
ambientais de uma regiao determina- 
da, os valores de diversidade biolOgi- 
ca e cultural envolvidos em urn pro- 
jeto ou prograrna, entre outros aspec- 
tos, todos associados as bases do ser 
social em nossa America. 

Por isso, seus processos de aplica- 
ção devem ser necessariamente cri- 
ativos e incluir aspectos complexos 
como Os seguintes: 

Objetivos diversos mas precisos, 
entre os quais e possIvel mencionar: 
a) lnforrnar sobre polIticas, programas 
e projetos e concertar a respeito de 
sua pertinência e viabilidade; b) Ins- 
truir o Estado sobre a forma como 
deve cumprir corn seus deveres de 
protecao a diversidade e a integrida- 
de c) Adequar os projetos per- 
tinentes as exigencias da intercultu- 
ralidade quanto a suas modalidades 
de intervençao e articulacao social e 
ambiental, regional e local e de corn- 

pensacão, indenizacao e participa- 
ção, etc.; e d) Garantir a participacão 
social e cornunitária na criação e 
execução de urn projeto ou programa 
e, em geral, na gestao ambiental e 
do desenvolvimento. 

Para atingir esses objetivos, toda 
consulta previa deve incluir compo- 
nentes como: a identificacao mttua 
e püblica de atores e de suas corn- 
peténcias, adequadas formas de re- 
presentacao que garantam a legiti- 
midade e responsabilidade de seus 
atos, e o respeito pelos respectivos 
sistemas culturais; a comunicação 
fluida e efetiva entre eles e para a 

opiniao piThlica; estudos e pesquisas 
sobre os assuntos envolvidos; urna 
informacao perrnanente, aberta e 
integral sobre todos os assuntos; pro- 
cessos de reflexão permanente, au- 
tônoma e/ou compartilhada, que 
contribuarn corn o processo da con- 
sulta como tal; e adequadas formas 
de concertamento e de participacão 
nas atividades acordadas. 

Como surge do que antecede, a 
consulta prévia urn processo piibli- 
co que se desenvolve naturalmente 
por etapas que conveniente forma- 
lizar entre as partes, tais como: a) 

Coordenacao interinstitucional pü- 
blica e planejamento geral da con- 
sulta prévia; b) lnformaçao sobre e 

para o povo indIgena respectivo e 
sobre e para o sujeito interessado no 

projeto especIfico, a respeito dos 
perfis sociais, culturais, econôrnicos 
e jurIdicos de cada urn; c) Comuni- 
cação pciblica sobre as duas etapas 
anteriores, por dupla via e de forma 
intercultural; d) Abertura formal do 
processo de consulta previa, a que 
realizada em reunião formal das au- 
toridades e representantes das partes 
e do Estado (governo e organ isrnos de 
controle) e a producao de protocolos 
publicos sobre a pertinencia da mes- 
ma, os acordos de procedimentos e 
os atores que intervêm; e) Desenvol- 
vimento da consulta prévia, corn 
base em diferentes atividades, con- 
forme o caso, tais como reuniOes, 
workshops, visitas, construção e so- 
cial ização de informaçao, pesquisas, 
avaliaçOes, estudos, entre outras 
possIveis; f) Fase de concertarnento 
sobre as propostas esboçadas nas eta- 

pas anteriores, na que se formalizam 
as declaracOes sobre pertinéncia ou 
não e a viabilidade ou inviabilidade 
do projeto; e se for o caso, sobre as 

adequacoes, compensacOes e inde- 
nizaçOes que forem necessárias, os 

apoios a pianos de vida e/ou de de- 
senvolvimento local, os compromis- 
SOS e responsabilidades das partes, 
etc.; g) Protocolizaçao dos acordos 
supra e aplicacao de instrumentos 
para desenvolvê-los —atas, regula- 
mentos, conceitos oficiais, regula- 
rnentaçOes, compromissos, formas de 

regulacao intercultural dos rnesmos, 
etc.; e h) Fase de acompanhamento, 
ajuste e retroalirnentaçao de compro- 
missos a partir de resultados. 

segue na p. 6 

* Consultor social e ambiental, ColOmbia. 
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Perspectivcs 

O s processos de concertarnento e 

dialogo podem ser percebidos 
tambérn corno diferentes formas de 
comunicação tendentes a comparti- 
Ihar a tomada de decisOes nos assun- 
tos de caráter pbIico. Na minha ex- 

periencia, são formas difIceis de 
interação em virtude dos assuntos 
substantivos que são abordados, cada 
vez mais complexos e controvertIveis. 
Em face deles, os pontos de vista téc- 
nicos, politicos ou dos cidadãos são 
muito diferentes em geral. Isso não 
necessariamente acarreta conflitos. 
Pelo contrário, bern focalizadas e tra- 

tadas, essas diferencas poderiarn in- 
centivar a busca de melhores soluçOes 
no longo prazo. 

tjma outra dificuldade, que e 
frequentemente causa de interrupcão 
ou de fracasso destes processos, ba- 
seia-se nas relaçOes de poder. As 
assimetrias de poder macro que todos 
conhecemos apresentam urn enorme 
desafio. No entanto, cada vez mais, 
os facilitadores de processos, como 
antigarnente os educadores popula- 
res, percebern que essas relaçOes po- 
dem ser reforcadas, questionadas ou 
transformadas também nos microespa- 
cos de consulta ou concertamento. 

Corno na rua o poder do niiimero pode 
as vezes impor-se ao poder econômi- 
co ou militar, a capacidade de diálo- 
go ou de argumentacao pode debili- 
tar o poder de dominacão de determi- 
nadas idéias ou instituiçOes nestes 

microespacos. 
No entanto, o mais importante 

desafio para esses processos desde 
uma perspectiva comunicacional 0 
tratamento apropriado da dinârnica 
emocional que toda interaçao hurna- 
na acarreta. Essa dinârnica, exacer- 
bada em situaçOes de conflito, tende 
a ser descuidada em contextos ainda 
manejados principalmente por men- 
talidades masculinas, para as que o 
temor, a desconfianca, a compaixão, 
a cOlera, não devem ser objeto de 
conversa publica. 

Essa dinârnica complexa de razão, 
emoção e poder, adota diferentes for- 
mas em cada caso, em cada contex- 
to. Apesar de que as pessoas envoivi- 
das se encontrem pela primeira vez, 
a história e os prejuizos podem ter es- 
tado preparando o cenário onde será 

colocada na prática essa dinâmica, 
fornecendo-Ihe suas caracterIsticas 
particulares ao evento. Os facilitado- 
res de processos sabem que nestes 

casos o cürnulo de con hecimentos te- 
óricos pouco se falhar a capaci- 
dade de improvisar corn discern imento 

perante o imprevisIvel comportarnen- 
to das pessoas, grupos ou coletivida- 
des. No entanto, como no jazz, as 
meihores irnprovisaçOes estão basea- 
das em muita prática, estudo minuci- 
oso, e preparacão aprimorada. 

Os manuais não podem cobrir 
toda a necessidade de conhecimen- 
to sobre esses assuntos, ja que se tra- 
ta de desenvolver capacidades 
vivenciais, tais como a habilidade 
para escutar, para colocar-se no lugar 
da outra parte, para desenredar con- 
flitos, para criar. A melhor escola foi, 

e será a prática. Minha sugestão 
para meihorar essas capacidades de 
conversa, seja para obter informacão 
sobre os interesses dos atores, seja 
para estabelecer as bases de acordos 
sobre assuntos complexos ou contro- 
vertIveis, que voltemos a antiga 
pratica de conversar corn sentido, 
atentos a dinâmica da razão, as emo- 
çOes e o poder. Compartilhar a toma- 
da de decisOes implica enfrentar esse 

duplo desafio: favorecer a participa- 
ção dos cidadãos e ao mesmo tempo, 
reconhecer toda sua complexidade. 
Assumida em toda sua magnitude e 
sutileza, essa dinâmica poderia trans- 
formar-se numa formidável forca de 
transformacão da democracia. • 
* 

Pesquisadora e facilitadora, especialis- 
ta em comunicaçao e tratamento de 
con flitos. 

vem da p. 5 

o processo sustentado em prin- 
cIpios piiblicos como a legitimidade 
do processo e dos atores; a amplitu- 
de e transparência do processo mes- 
mo quanto a participacão efetiva de 
todos os envolvidos e seu acesso equi- 
tativo a geracão e recepcão de infor- 
mação; a intercultural idade e o bum- 

guismo das atividades previstas; a 
unidade e integralidade temática e 
dos interlocutores; e a oportunidade 
das atividades e informacOes. 

Esses componentes são fundamen- 
tais e sua ausência ou presenca irre- 

gular pode ajudar a explicar os 
avatares negativos que a consulta pré- 

via tem tido nos Ultimos anos, os que 
na Colombia, pelo menos, tem esta- 
do marcados por uma tendência a 

involucão no uso e aplicacão desse 
instrumento e evidenciam as dificul- 
dades do avanço dos povos indIgenas 
dentro da democracia, bern como as 

crises econômicas, polIticas e de de- 
senvolvimento dos paIses. Sua cob- 
cação em segundo piano nas politi- 
cas dos governos e, muitas vezes, nas 
relaçOes entre lIderes e organizacOes 
indIgenas e entidades póblicas ou pri- 
vadas nacionais, regionais ou locais; 
a ausência de polIticas para sua apli- 
caçào integral; ou a improvisacão, si- 

mulação ou aplicacão limitada da 
mesma, transformam-se nas formas 
concretas de desprezar oportunidades 
para contribuir corn o desenho e a 
construção dos caminhos do desenvol- 
vimento sustentável e da globaliza- 
ção alternativa de regiOes e territóri- 
os constituidos por grupos populacio- 
nais diversos culturaimente, que am- 
da sabem reproduzi r-se social mente 
em ecossistemas ricos, complexos e 

frageis, mas estrategicos para a 
sustentabilidade de uma região ou de 
urn pals, tais como Os paramos, as 

punas, os va'es e vertentes interandi- 
nos, as savanas e as seivas. • 

6 • Série mineracao e desenvolvimento sustentável 

Con vers as complexas 
por Norma González 



ConstctccOes dci pesquiscl 

L ocalizado na Guiana e na Colôm- 
bia, apesar da diversidade dos 

povos e contextos envolvidos, ye- 
rificaram-se coincidências funda- 
mentals: 

Em primeiro lugar, Os POVOS mdl- 

genas insistem em que não são 
mais uma parte interessada que 
deve ser consultada, mas que eles 
são titulares de direitos cuja den- 
tidade, autonomia e sobrevivência 
cultural está indissoluvelmente yin- 
culada a sua relacão corn a terra. 
Em segundo lugar, a tomada de 
decisOes de forma imparcial, sem 

impor a cultura, conceitos e pro- 
cessos dominadores aos dos povos 
indIgenas apenas possIvel acei- 
tando de maneira IegItima as di- 
ferencas e preparando e aplican- 
do processos interculturais. 
Em terceiro lugar, as condiçOes 
prévias mInimas chave para urn 

dialogo eficaz compreendem o re- 
conhecimento dos direitos territo- 
riais, o consentimento libre, pré- 
vio e informado e, se o consenti- 
mento for afirmativo, a negocia- 
cão de acordos e a criação de as- 
sociaçOes. 
Finalmente, com o fim de restabe- 
lecer o equilIbrio entre as assime- 
trias de poder existentes, os parti- 
cipantes no projeto propuseram; 1) 
fortalecer as instituiçOes indIgenas; 
2) fortalecer o papel do governo a 

respeito da promocão e protecão 
dos direitos dos povos indIgenas, 
bern como no controle das consul- 
tas e negociacOes corn as compa- 
nhias mineradoras; e 3) que as 

empresas mineradoras respeitem as 
perspectivas dos povos indIgenas, 
incluindo o direito ao consenti- 
mento libre, previo e informado. 

As conclusOes do projeto incluem 
também assuntos de pesquisas adici- 
onais, corn participacão dos povos 
indIgenas, necessárias para plasmar 
esses objetivos. 

Guiana — 

Gran Santi, 
processo de 

separação do 
trigo da 

espiga (Fonte: 
COICA) 

o projeto foi financiado pelo Prograrna 
MINGA de Recursos Naturais do IDRC e as 
instituiçOes executoras foram o North South 
Institute, do Canada, a Associaçao dos Povos 
Amerindios (APA), da Guiana, e a Universi- 
dade de Antioqula, da Colombia. U 

O estudo inclui a análise de dife- 
rentes experiéncias de dialogo 

em La Oroya, Yanacocha, Huarmey, 
San Marcos, Tintaya e, mais especi- 
ficamente, o caso do Lago Chin- 
chaycocha na Serra Central, definida 
como area de intervenção do projeto. 

Urn balanco dos conflitos estuda- 
dos nos primeiros quatro casos referi- 
dos indica que a assimetria de poder 
e a debilidade das organizacOes locals 
tern impedido o estabelecimento de 
verdadeiros espacos de concertamen- 
to. Aqui tern prevalecido a estrategia 
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Explorando as perspectives indIgenas 
sobre consultas e concertamentos 

0 objetivo do presente projeto foi estudar as perspectivas indIgenas a 

respeito de processos adequados de tomada de decisOes sobre projetos 
de mineração em terras ancestrais ou em suas vizinhancas. 

DocumentccOo do projeto 
• Informação geral: 
http:llnetwork.idrc,ca/ev_es.php?I D=3099_201 &I D2=DO_TOPIC) 
• Arnerindian Researcher Brings Grassroots Views on Mining to Fore Campbell, Cohn 
IDRC Reports 2002-11-01. 

http:I/network.idrc.ca/ev_es.php?l D=2 11 64_201 &l D2=DO_TOPIC 
• A través de ojos mndIgenas: Hacia procesos adecuados de toma de decisiones sobre 
actmvidades mineras en tmerras ancestrales o en sus proximidades. Weitzner, V. The North 
South Institute 2002-09. RelatOrio final de sintese. 
Fase I: http:I/network.idrc.ca/uploads/user-S/1 0576841 3 7Osynspfinal .pdf • PolIticas innovadoras sobre los Pueblos IndIgenas y Ia minerla: lecciones claves para 
a Cumbre Mundial y para el futuro. Weitzner, V. The North South Institute 2002-08. 

http:llnetwork.idrc.ca/uploads/user-S/1 0335585770weitzner_mmning_eng.pdf • Posibilidades y perspectivas de los pueblos indlgenas en relaciOn con las consultas 

y concertaciones en el sector minero en America Latina y el Caribe. Gladys Jimeno 
Santoyo The North South Institute 2002. Documento Final: 

http:/Inetwork.idrc.ca/ev_es.php?I D=1 0545_201 &I D2=DO_TOPIC 
• Meaningful consultation and participation in the mining sector? A review of the 
consultation and participation of indigenous peoples within the international mining sector. 

Whiteman, G. and Mamen, K. The North South Institute 2002. 

http://network.idrc.ca/ev_es.php?l D=1 0546_201 &1D2=D0_TOPIC 
• Mining and Amerindians in Guyana. Colchester, M., La Rose, J., James, K. The North 
South Institute 2002. http:llnetwork.idrc.ca/ev_es.php?l D=1 0547_201 &I D2=D0_TOPIC 
• Exploring Indigenous Perspectives on Consultation and Engagement within the Mining 
Sector of Latin America and the Caribbean (LAC). A Research Proposal submitted to IDRC's 
MPRI. http://network.idrc.ca/ev_es.php?ID=41 35_201 &1D2=D0_TOPIC 

Processos pare a co-gestão de 

impactos dci mineração no Peru 
0 objetivo central desse projeto foi gerar condicoes para viabilizar processos 
de concertamento entre os diferentes atores da mineracão no Peru, para 
atingir uma gestão ambiental orientada para o desenvolvimento sustentável. 



Co'nstcitciçOes dci pesquisci 0) 

de confrontaçao e resistência desde as 

populacOes afetadas e a apresentacão 
de espacos de dialogo propostos ou 
aceitados pelas empresas ou o Estado, 

cuja duraçao e viabilidade tern esta- 
do limitada pela desconfianca peran- 
te o grau de influência dos atores nes- 
tes espacos. 

Os casos de Tintaya e o Lago Chin- 
chaycocha aparecem como os de 
major avanço nos processos de 
concertamento. Além dos obstáculos 
que podem ser observados em cada 
urn deles, nos dois ha urn importante 
avanço no diagnOstico conjunto dos 

problemas e na determinacao das es- 

tratégias para abordá-Ios. 
o estudo e sistematização dessas 

experléncias tern permitido concluir 
que a rejeicão das populacOes locals 
a irnposicâo de decisOes desde o go- 
verno central reflete a necessidade de 
urn mecanismo institucional para a re- 
alizacao de consultas livres, previas e 
informadas, respeitando as opcOes de 
desenvolvimento das comun idades. 

Esse contexto revela os limites da 

participacão do Estado corno urn ator 

que não permite que se superem as 
assimetrias dos conflitos e questiona 
as polIticas empresarlais de custo-be- 
nefIcio, baseadas em estrategias es- 
sencialmente de controle. Portanto, 
as condicOes atuais mostram rnaiores 

possibilidades de viabilizar processos 
corn mültiplos atores para canalizar 
os conflitos pela via institucional, su- 

perando as experiências temporais re- 

alizadas por alguns governos locals e 
o governo nacional. 

Isso requer o fortalecimento da 

institucionalizacao dos atores para urn 
major ernpoderarnento dos mesrnos, 
e a rnudanca para urn papel do Esta- 

do mais inclusivo, transparente e 

eqüitativo, bern corno rnecanisrnos 
legais que garantam a seguranca ju- 
rIdica dos acordos e respeitern a cul- 
tura e a dinâmjca dos atores para faze- 
los viáveis e duradouros. 

Finalmente, e imprescindIvel di- 
fundir e aprofundar o uso do enfoque 
e a metodologia de transformaçao de 
confl itos, especialmente ern socieda- 
des corno as latino-arnerjcanas, corn 
enormes desigualdades e violêncja de 
natureza estrutural. 

Financiado pela llPM/IDRC, o pro- 
jeto foi executado no Peru pela 

CooperaciOn AcciOn Solidaria para el 
Desarrol lo (Cooperacao Ação Sol ida- 
na para o Desenvolvirnento), o Gnu- 

p0 de lnvestigaciones EconOmicas - 

o projeto estabeleceu 
objetivo promo ver e facilitar a 
consulta de todas as partes e a 

participacao democrática da 
comunidade nos processos 

multisetoriais de tomada de 
decisoes em areas mineiras 

através do meihoramento das 

capacidades negociadoras das 
comunidades. 

" 
ualquer açäo deve passar ne- 
cessariarnente pelo fortaleci- 

mento das organizacOes locals, de for- 
ma que no futuro prOxirno elas podam 
transformar-se ern espacos püblicos de 

ação coletiva e democrátjca", conclui 
o relatOrjo da pesquisa real izada. 

Do estudo realizado no marco do 

projeto nos distritos mineiros de 

Capasirca e Atocha, na BolIvia, sur- 

girarn os seguintes elementos: 
• Escassa experiencia de negocia- 

ção das comunidades. As organi- 
zaçOes sociais e a comunidade 

ECO (Grupo de Pesquisas Econôrnicas) 
e o Grupo de Análisis para el Desa- 
rrollo — GRADE (Grupo de Análise 
para o Desenvolvirnento). • 

toda não tern podido desenvolver 

plenarnente sua capacidade nego- 
ciadora corn o governo ou corn 
empresas privadas, devido a que 
prevalece a irnprovisacao. 
Falta de inforrnaçao. Geralmente, 
a comunidade e/ou a organização 
sindical ingressam numa negoci- 
ação sern suficiente informacão 
sobre o problema em questào. 

segue na p. 9 
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Docunientciçáo do projeto 
• Procesos de concertaciOn en zonas mineras en el PerO. Resolviendo conflictos 
entre el estado, las empresas mineras, las comunidades campesinas, y los organismos 
de Ia sociedad civil. Por Aste, J., De Echave, J. y Glave, M. Publicado por GRADE, 

CooperAcciOn e ECO. Lima 2004, 48 págs. 
http://www.iipm-mpri.org/biblioteca/index.cfm?action=ficha&lang=esp&cod=204 
• RelatOrio final: 
http://www.i ipm-mpri.org/biblioteca/index.cfm?action=ficha&lang=esp&cod=1 68 
• Aplicando las lecciones aprendidas de los procesos multiactores canadienses a 

Ia situación actual en PerO, por Ginger Gibson; 
http://www.iipm-mpri.org/biblioteca/index.cfm?action=ficha&lang=esp&cod=1 82 
• Mejoramiento del proceso de concertaciOn en el Lago Chinchaycocha, por 
Norma Gonzalez; 
http://www.iipm-mpri.org/biblioteca/index.cfm?action=ficha&lang=esp&cod=1 83 
• Memórias dos workshops locals e seminários internacionais realizados, além das 

apresentacOes oferecidas no seminário internacional sobre processos de concertamento 
e desenvolvimento local em zonas mineiras (Lima, novembro 2003). A lista completa 
está disponIvel em: 

http://www.iipm-mpri .orglproyectos/index.cfm?action=proyecto&cod=6&lang=esp 

Negocioção e tornado de decisães 

para comunidades mineiras 

Bolivia — Muiheres informando-se (Autora: 
Cristina Echavarria. Fonte: IIPM/IDRC) 



Experiêncicis 

A empresa Manhattan iniciou em 
2000 a exploracao de uma con- 

cessão mineira de 10.000 hectares no 

povo de Tambogrande e o Vale de San 

Lorenzo, na zona norte do pals. Urn 
sistema de irrigacao construido ern 
1953 tinha permitido transforrnar 
57.373 hectares de terras abandona- 
das corn florestas secas numa zona 
agrIcola em màos de 7.988 pequenos 
colonos organizados em associaçOes 
de produtores e em duas comunida- 
des rurais. 

0 projeto compreendia três gran- 
des cortes abertos, o reassentamento 
de 8.000 pessoas, a extração de 20.000 
TM diárias de mineral, o consumo de 
400 litros por segundo de agua e o 
desvio do rio Piura. 1 Acrescentavam- 
se riscos de poluicao das águas e de 

aumento de desastres ambientais com 
o fenômeno do El Niño —especialmen- 
te graves num ecossistema mu Ito frá- 

gil—, corn a conseguinte perda de pos- 
tos de trabalho em decorrência da po- 
luiçao originada pela mineração num 
dos vales agrIcolas mais ricos e pro- 
dutivos do pals. 

Desde a percepcao da populacao, 
os riscos apontados eram muito altos 
corn relacao aos possIveis beneficios 
da atividade rnineradora, que geraria 
350 postos de trabalho e receitas por 
irnpostos locals por 3,7 milhOes de 
dOlares anuais, em comparacao com 
urn vale que produz 42 rnilhOes de 
dólares anuais de receita, que empre- 
ga 1 5.000 produtores e cujo valor 
econômico ambiental atinge os 1 .878 
milhOes de dOlares. 

Tudo isso causou a mobilizacao da 
popu I ação, caracterizada por pressOes 
polIticas e choques violentos, como 
acontece ern rnuitos casos na regiao. 
Mas a Municipalidade e o Frente de 
Defensa (Frente de Defesa), ao ver 
que o projeto não era alterado, deci- 
diram recorrer a uma consulta pübli- 
ca, prevista na lei peruana. Ern junho 
de 2002, com um comparecimento 

segue nap. 10 

1. Oprojeto considerava uma vida de apro- 
ximadamente lOanospara a exploraçao 
de ouro, prata, cobre e zinco. 

vem da p. 8 

• Persistência no comportarnento sin- 
dical de antigas diretrizes que acen- 
tuam o caráter de confrontacao nas 

relacOes entre as organizacoes, o 
governo ou a empresa privada. 

• A necessidade de processar as ex- 

periencias de conflito e negocia- 
cáo passadas corn o fim de apre- 
sentar novas propostas e diretrizes 

que guiem as açOes no futuro. 
• Por a inexistência de uma 

adequada preparacao do processo 
de negociacao, o que tern contri- 
buldo corn o fracasso das negoci- 
açOes e a conseguinte frustraçao. 

Quanto a relaçOes assimétricas, as 

conseqUencias da improvisacáo e as 

decisOes circunstanciais afetarn muito 

mais a parte corn menor poder eco- 
nômico, politico e social. 

Esse projeto foi financiado pelo 
IDRC e executado pela ONG CoDe- 
sarrollo (CoDev), do Canada, o Centro 
de Promoción Minera — CEPROMIN 

(Centro de Promoção Mineira), da Bo- 
livia, e o Movimiento de Mujeres Tra- 

bajadoras y Desempleadas Maria 
Elena Cuadra (Movirnento de Muihe- 
res Trabal hadoras e Desernpregadas 
Maria Elena Cuadra), da Nicaragua. U 
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Tambogrande: quando a populaçüo 
local for contrária ao pro jeto 

0 caso de Tambogrande, no Peru, adquiriu relevância nacional e 
internacional, salientando a importância de contar corn a populacao 
desde as primeiras fases do projeto de rnineracão; evidenciou as 

IimitacOes da Iegislacao ern vigor em matéria de participacão, 
questionou a marginacao das municipalidades na tornada de 
decisoes bern como o sistema de acesso e gestáo ambiental dos 
recursos pela atividade de rnineracao. 

lambogrande — Producao de 
Iimöes (Fonte: CONA CAM!) 

Docunientciçáo do projeto • Informacao geral: 
network.idrc.ca/eves.php?I D=3 11 0201 &1D2=DOTOPIC 
• Experiencias comunitarias de negociación en comunidades mineras de Bolivia. 
Los casos de Atocha y Capasirca. Por Natalia Camacho Valderrama. Ed. Centro de 
PromociOn Minera (CEPROMIN), La Paz, 2002. 
Sitlo Web: http:llwww.cepromi n .org.bo/confl ictos.htm 
Contacto: manejoconf@cepromin.org.bo 75 pags. • Comunidades mineras construyendo su desarrollo. Guia para facilitar un proceso 
transformador. Ed. CoDev. 148 págs. 



Experiêncics 

Tintaya: as condiçães 
para o diãlogo 

A empresa mineradora Tintaya, 
1 

de propriedade do Estado peru- 
ano, iniciou suas operacOes em abril 
de 1985. Na década de 90 foi priva- 
tizada, passando pela propriedade da 
norte-arnericana Magma Copper 
Company e a empresa australiana 
BHP, que depois se fusionou com a bri- 
tânica Billiton. 

Suas operacOes em Espinar implica- 
ram, em alguns casos, a expropriacão 
direta de terras de comunidades rurais 

pelo Estado peruano e vendas nas que 
as comunidades atuaram sob pressao, 
sem ter assessoria adequada. Desde 
1996, as comunidades começararn a 

apresentar demandas sobre a validade 
das transaçOes realizadas e a objetar os 

impactos ambientais gerados pelas ope- 
raçOes da jazida. Essa situação cha- 
mou a atençao da Coordinadora Naci- 

vem da p. 9 

de 73% dos eleitores do distrito, o 
NAO ao projeto obteve 93% dos vo- 
tos contra 1,28% pelo SIM. 

Apesar da rejeicão, a Manhattarn 
investiu nurna campanha de publici- 
dade e o governo marcou para novern- 
bro de 2003 as audiências póblicas 
em Tambogrande, Piura e Lima, para 
avaliar o estudo de impacto ambien- 
tal apresentado pela empresa. Os 

povoadores de Tambogrande se mo- 
bilizararn contra o que viam corno 
urn pretexto para autorizar o projeto 
e, finalmente, as audiências p6blicas 
não foram realizadas. 

Em 10 de dezembro de 2003, 
CentrornIn Perci comunicou a Man- 
hattan o cancelamento do contrato 
por descumprimento dos quesitos para 
o desenvolvimento do projeto. • 

onal de Comunidades Afectadas por Ia 
MinerIa — CONACAMI (Coordenadoria 
Nacional de Cornunidades Afetadas 

pela Mineracao) e as próprias organi- 
zaçOes da localidade, que com a as- 
sessoria de ONGs corno OXFAM Arné- 
rica, Canadian Environmental Law 
Association — CELA (Associacão Cana- 
dense de Direito Ambiental) e o Con- 

sejo Ambiental de MinerIa de Ia Co- 
lumbia Británica — EMCBC (Conseiho 
Ambiental de Mineração da Columbia 
Britânica), apoiaram as cornunidades 
afetadas. 

Depois de uma série de estudos, 
em fevereiro de 2002, por acordo de 
todas as partes, iniciou-se urn proces- 
so de dialogo para procurar resolver 
os conflitos identificados. A formacao 
dessa mesa de dialogo contribui corn 
urna experiência pouco conhecida e 

explotada pelas cornunidades: urn 
processo que parte da necessidade de 
fortalecer a organização cornunitária, 
a busca de aliados, a elaboraçao de 
urn relatório tecnicamente sustenta- 
do que mostra a real magnitude dos 
conflitos e a identificaçao de espacos 
no cenário internacional que possam 
exercer pressao sobre as empresas 
rnineradoras, entre outros aspectos. 

Destaca-se nessa experiência que 
os diferentes atores organizaram-se 
para enfrentar o desafio da Mesa. Tern 
identificado por consenso os assuntos 

prioritarios, que são tratados ern corn is- 
sOes sobre terras, rneio arnbiente, di- 
reitos hurnanos e desenvolvimento sus- 

tentável. Essas cornissOes tern gerado 
resultados concretos: (1) Em terras, 
identificaram-se e adquirirarn-se van- 
os prédios para reassentar algumas fa- 
rnIlias da cornunidade de Tintaya 
Marquiri. Além disso, avançou-se na 
proposta "reassentamento corn desen- 
volvimento", que significa que a en- 

trega de terras estará acornpanhada 
pela irnplernentaçao de pIanos de de- 
senvolvirnento por comunidade. (2) No 
rneio ambiente, realizou-se urn acorn- 

panharnento conjunto para chegar a 
urn diagnOstico de linha de base. (3) 
lniciou-se urn pIano de ação perante 
situaçOes de risco arnbiental eventual 
e entrega de água potavel as comuni- 
dades. (4) Finalrnente, ha um relató- 
rio sobre violacOes aos direitos hurna- 
nos, preparado pelo Instituto de Defen- 
sa Legal (IDL). U 

1. A Tintaya produz concentrado e catodos 
de cobre. Está sediada na provIncia 
Espinar, a aproximadamente 260 km de 
Cuzco e Are quipa, a 4100 m sobre o nI- 
ye! do mar. 
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Experiência promovida e apoiada por ONGs, que tern 

acompanhado o ator local débil na implernentacao de urna 

estratégia de negociacão corn a ernpresa para abordar os 

problernas matéria de con flito, procurando fortalecer as 

capacidades da cornunidade no manejo dos mesmos e concertar 
acordos viáveis e corn seguranca jurIdica para as partes. 

Participando na Mesa de Tintaya 
(Autor: Diego Nebel. Fonte: Oxfam) 

Novos conflitos 
N a zona das Lagurias de Huaringas, 
no forte do Peru, tenta-se explorar 
ouro e cobre. Os camponeses se 

opOern porque isso causa a poluicao 
de seus rios e afeta a cniação de gado. 
As zonas andinas de Piura e Cajarnar- 
ca unirarn-se na resistência. Em Tam- 
borapa Pueblo, a ernpresa IMP Peru 
SAC colocou urn cartaz que dizia que 
agnicultura e a mineração carninham 
juntas para o desenvolvirnento, mas 
Os comuneiros o derrubararn algu- 
rnas horas depois. Isso aconteceu em 
abnil passado, depois do primeiro en- 
contro de prefeitos rurais que se 
opOem a atividade de mineração, a 
que assistirarn prefeitos da provIncia 
e distritos de San Ignacio, Jaen, 
Huancabamba e Ayabaca. 

(Fonte: CONACAMI) 



Livros SItios Web 

Recursos 

• Conflicto y Colaboración en el Manejo 
de Recursos Naturales en America Latina 
Rolain Borel e Daniel Buckles, compiladores. 
Publicaçao da Universidade para a Paz, 2002. 
DisponIvel em: http://idrinfo.idrc.ca/archive 
/corpdocs/1 1 788 1/cyc.pdf 

• Cultivar Ia paz: Conflicto y colaboración 
en el manejo de los recursos naturales 
Daniel Buckles, editor. 
Publicaçao do CllD/IDRC, 2000. 
DisponIvel em: http://network.idrc.ca/ 
ev_es.php?URL_lD=27961 &URL_DO=DO_TOPIC 

Artigos e documentos 

• Mejorando Ia Participación Ciudadana en el 
Proceso de EIA en MinerIa. 

Projeto financiado por Minga/IDRC e IIPM/IDRC. 
RelatOrio final: http://www.iipm-mpri.orglbiblioteca/ 
index.cfm?action=ficha&lang=esp&cod=1 27 

• Building partnerships: key elements of capacity 
building. An exploration of experiencies with mining 
communities in LA. 

Artigo de Ginger Gibson. 
Publicaçao da Codev Canada. 

DisponIvel em: 

http://www.iied.org/mmsd/mmsd_pdfs/033_gibson.pdf 

• Interculturalidad y Tratamiento de Conflictos 
Socioambientales en Ia Era Neoliberal: Una 
introducción a experiencias en el Bosque Amazónico 

Artigo de Pablo Ortiz-T. sobre conflitos 
socio-ambientais em contextos multiculturais, embora 
não necessariamente mineiros. 
DisponIvel em: 
http://www.upsq.edu.ec/info/congresoan/ec_ortiz.html 

• Conflicto y cooperación en 
Ia gestión de recursos naturales 
(Conflito e cooperacão na 
gestao de recursos naturals) 

CyC urn programa de pesquisa 
sobre os processos de conflito e 

colaboraçao no manejo de 
recursos naturais na America 
Latina e o Caribe. Consiste num 
concurso para bolsas de pesquisa, 
tem o apoio do CllD/IDRC, 
dentro da iniciativa MINGA, e 
está administrado pela 
Universidade para a Paz 

(http://www.upeace.org/cyc/). 

• CooperAcción. Programa de 
mineraçäo e comunidades 
Essa ONG trabalha diretamente 
em várias zonas mineiras do Peru, 
acompanhando as comunidades 
na construção de processos 
concertados e participativos que 
segurem um equilIbrio ambiental, 
econômico e social. 
www.cooperaccion.org.pe 

• Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos 
Ambientales 
(ObservatOrio Latino-americano 
de Conflitos Ambientais) 
Assessora a comunidades em 
conflito para potenciar suas 
capacidades de gestäo. Realiza 
urn acompanhamento e 
desenvolve instrumentos de gestao 
de confl itos ambientais; pesqu isa 
e difunde aspectos relacionados 
corn a protecao ambiental e os 
direitos dos cidadaos; e promove a 
transferência metodolOgica na 

gestão de conflitos. 
http://www.olca.cl/oca/index.htm 
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".. o processo de 

descentralizacao da gestào 

péblica, junto corn o 

fortalecimento institucional dos 

atores cornunitários em âmbitos 

locais e regionais, oferece não 

apenas desafios, mas também 

importantes oportunidades, pure 
a gestäo desses con flitos, utravés 

do diálogo e a busca de 

concertamentos ao redor da 

gestão local e regional dos 

recursos naturais." 

Patricia Gonzalez e 

Cristina EchavarrIa, 11PM / IDRC 

IDRC CRDI 
Centro Internacional de Investigaciones 

para el Desarrollo (IDRC, Canada) 

MPRI/IIPM 
Iniciativa de Investigación sobre 

Poilticas Mineras (IIPM/IDRC) 

'a' 
Canada 

9974-7687-8-0 

Oil Ml U H 0 VU l0 
9 783974 768789 


	Sector_Mineral_0001.pdf
	Sector_Mineral_0002.pdf
	Sector_Mineral_0003.pdf
	Sector_Mineral_0004.pdf
	Sector_Mineral_0005.pdf
	Sector_Mineral_0006.pdf
	Sector_Mineral_0007.pdf
	Sector_Mineral_0008.pdf
	Sector_Mineral_0009.pdf
	Sector_Mineral_0010.pdf
	Sector_Mineral_0011.pdf
	Sector_Mineral_0012.pdf

