
Pontos principais
• O fórum de múltiplos atores (FMA) surgiu a partir 

de demandas externas (nacionais e internacionais). 
Como tal, enfrentou oposição de atores subnacionais 
influentes no setor de produção, que temiam que ele 
restringiria suas atividades. Isso limitou seu sucesso na 
promoção de equidade e na mudança do status quo.

• O FMA desafiou, em certa medida, as assimetrias 
de poder contextual, pois a participação de uma 
ampla gama de atores impediu a dominação pelo 
setor de agronegócio. No entanto, as populações 
indígenas e tradicionais não estavam adequadamente 
representadas e possuíam conhecimento e recursos 
técnicos limitados para participar efetivamente.

• Ao enquadrar o Zoneamento Socioeconômico-
Ecológico (ZSEE) como um processo principalmente 
técnico, os interesses divergentes de múltiplos atores 
continuaram não sendo apropriadamente abordados. 

• No contexto altamente polarizado de Mato Grosso, 
outros mecanismos além do FMA foram usados tanto 
pelo agronegócio (e.g. audiências públicas, Assembleia 
Legislativa) como por atores socioambientais (e.g. ação 
social, instituições federais) para influenciar o processo 
de ZSEE em torno de seus próprios interesses.
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Figura 1. Localização da área de estudo: Estado de Mato Grosso 

Resumo
O planejamento territorial no Brasil foi originalmente promovido 
pelo governo militar nas décadas de 1970, como uma estratégia 
para mapear os recursos naturais da região amazônica. 
Posteriormente, o conceito de Zoneamento Ambiental foi 
introduzido, como uma resposta à pressão internacional para 
reduzir as taxas de desmatamento causado por projetos de 
desenvolvimento e infraestrutura na Amazônia. No entanto, 
somente após a transição do Brasil para a democracia, no 
final dos anos 80 e no início dos anos 90, mecanismos de 
participação como FMAs foram promovidos em todo o país. Nos 
anos seguintes, novas instituições brasileiras estabeleceram o 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) como uma ferramenta 
de planejamento que envolveu a participação da sociedade civil 
e comissões de ZEE de múltiplos atores. Essas mudanças fizeram 
parte de uma tendência global em que estudiosos e profissionais 
propuseram um planejamento territorial participativo como uma 
solução para problemas ambientais e conflitos de terra, onde o 
diálogo e negociação entre múltiplos atores poderiam ajudar 
a mediar e harmonizar diferentes interesses. Embora, por lei, a 
comissão de ZEE não constitui o mais alto órgão de tomada de 
decisão em um processo de ZEE em nível estadual, já que o mapa 
de ZEE para se tornar lei precisa passar pela aprovação oficial de 
autoridades do governo estadual e federal.

Ao longo do século XX, políticas estaduais do estado do Mato 
Grosso (Figura 1) se alinharam a políticas federais e projetos 
de bancos internacionais para favorecer a produção agrícola 
em larga escala na região amazônica, levando à ocupação de 
terra e ao desmatamento. O Mato Grosso se tornou o estado 
com a maior produção de gado, soja, milho, e algodão do país. 
Consequentemente, Mato Grosso também se tornou o estado 
com as maiores taxas de desmatamento do país, atingindo o pico 
entre os anos 1990 - 2000, com a perda de cerca de 40% de suas 
florestas amazônicas. Até o momento, as autoridades do governo 
do estado frequentemente apoiam e têm vínculos com o setor de 
agronegócio, formando uma poderosa aliança do agronegócio.  

Para explorar o potencial dos FMAs no planejamento territorial, 
estudamos a comissão de ZEE do Mato Grosso, um FMA criado 
para tornar o processo de ZEE de Mato Grosso participativo 
e inclusivo,  reunindo diversos atores para discutir e dar a 
aprovação semifinal da proposta de ZEE elaborada pelo governo. 
Pela lei federal, o ZEE é uma ferramenta de planejamento para 
orientar as atividades de uso e ocupação de terra voltadas 
ao desenvolvimento sustentável. O estudo revelou que o 
governo de Mato Grosso iniciou seu processo de ZEE nos anos 
1980 em grande parte para acessar fundos internacionais e 
cumprir com novas estipulações nacionais, que exigiam a 
mitigação de impactos ambientais provocados por projetos de 
desenvolvimento na Amazônia e a promoção da participação 
da sociedade civil. A Secretaria de Planejamento de Mato Grosso 
(SEPLAN), apoiada pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), que 
não fazia parte da aliança de agronegócio de Mato Grosso, foram 
designadas como as autoridades oficiais para liderar o processo 
de ZEE. Durante o processo, essas autoridades modificaram o 
nome de “Zoneamento Ecológico-Econômico” para Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico (ZSEE). A comissão de ZSEE, o FMA, foi 
criada em 2007 (fase 1), mas a aprovação final do mapa de ZSEE 
pelas autoridades governamentais foi obstruída pelo setor de 
agronegócios. Quando a segunda fase do processo foi reiniciada 
em 2016 e uma nova comissão de ZSEE foi criada, somente a 
SEPLAN estava encarregada. O FMA ainda não havia aprovado um 
mapa de ZSEE quando essa pesquisa foi concluída em 2019. Este 
folheto cobre as fases 1 e 2 do FMA.

Para esta pesquisa, entrevistas aprofundadas foram realizadas 
com 24 participantes do FMA, 12 não participantes, 1 organizador 
do FMA e 5 informantes-chave de diferentes setores com 
conhecimento e experiência sobre o uso e mudanças de uso de 
terra no Mato Grosso. Este estudo tem como objetivo:

1. Identificar os processos e resultados que influenciam a 
eficácia do FMA em alcançar o uso sustentável de terra.

2. Examinar como o FMA aborda questões de poder e 
iniquidade em processos de tomada de decisão.
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Nossos dados sugerem que os organizadores do ZSEE 
deram um poder de tomada de decisão limitado ao FMA 
e estabeleceram a elaboração do ZSEE como um processo 
principalmente técnico e tentaram evitar confrontos entre 
atores com interesses conflitantes. Participantes de todos os 
setores se queixaram de que, em ambas as fases, o papel do 
FMA era revisar um mapa ZSEE previamente elaborado por 
uma equipe de especialistas técnicos, ao invés de participar 
ativamente no processo de elaboração do mapa.

O FMA foi eficaz?
Os participantes entrevistados afirmaram que a quantidade 
de tempo e o número de reuniões em ambas as fases foram 
insuficientes para que eles entendessem a complexa linguagem 
técnica do mapa de ZSEE proposto, em cuja elaboração eles não 
participaram. Isso sugere que o FMA não conseguiu melhorar a 
compreensão dos participantes sobre o ZSEE.

O FMA também não conseguiu promover o intercâmbio de 
diversos tipos de conhecimento. Conforme confirmado pelo 
organizador, a SEPLAN utiliza principalmente dados oficiais para 
elaborar o mapa de ZSEE que,  nas duas fases estudadas, incluía 
muito pouco sobre as diversas e complexas comunidades 
tradicionais de Mato Grosso.1 Portanto, participantes da 
sociedade civil e de organizações de base em ambas as fases, 
argumentaram que as populações tradicionais estavam mal 
representadas no mapa. Na fase 1, apenas dois quilombos, as 
únicas comunidades tradicionais reconhecidas no banco de 
dados do governo do estado, foram incluídos no mapa.

Além disso, o FMA não conseguiu harmonizar as prioridades 
e interesses divergentes sobre o uso de terra. Todos os 
participantes confirmaram que o FMA não conseguiu 
elaborar um mapa de ZSEE com o qual diversos participantes 
concordavam. Por um lado, a Federação de Agricultura e 
Pecuária do Mato Grosso e agências governamentais voltadas 
à produção consideravam o mapa de ZSEE elaborado pela 
SEPLAN/SEMA como “mais ambiental do que socioeconômico” 
e “restritivo,” e também que ele não representava a realidade do 
estado. Por outro lado, representantes de ONGs, organizações 
agropecuárias e populações tradicionais pensaram que 
em ambas as fases, apesar da representação limitada das 
populações tradicionais, os aspectos ecológicos e ambientais 
foram bem abordados, promovendo um uso mais sustentável 
da terra. Na fase 1, o mapa de ZSEE foi aprovado pela maioria 
dos votos no FMA, apesar da insatisfação dos atores da 
sociedade civil e representantes do setor do agronegócio; na 
fase 2, no período do estudo, o FMA ainda não tinha chegado 
a um acordo sobre a aprovação do mapa. O organizador do 
ZSEE de Mato Grosso expressou frustração sobre o processo 
de ZSEE levando muito mais tempo do que o planejado. 
Portanto, o mapa de ZSEE foi circulado entre algumas agências 
governamentais, embora ainda não tivesse sido aprovado 
pelo FMA. 

Além disso, o FMA não conseguiu estabelecer confiança entre 
os participantes em relação ao FMA e todo o processo de 
ZSEE. Participantes do setor de agronegócios consideraram 
que o processo era tendencioso em relação às metas 
ambientais, enquanto participantes de movimentos de base 
socioambientais consideravam que o processo e o Mato Grosso 

1 Um termo utilizado no Brasil que se refere a vários grupos culturalmente 
diferenciados que dependem da terra e dos recursos naturais para sua 
subsistência, como populações extrativistas, ribeirinhos, quilombos, e 
pantaneiros.

estavam dominados pelo agronegócio. Um representante de 
uma ONG que participou em ambas as fases disse que muitos 
participantes, especialmente de movimentos populares e 
populações tradicionais, estão perdendo cada vez mais a 
confiança no processo de ZSEE e naqueles que o lideravam. 

A eficácia do mapa de ZSEE no local, mesmo se aprovada, 
permanece incerta. O organizador e todos os participantes 
manifestaram preocupações sobre até que ponto esse mapa 
poderia ser implementado efetivamente para orientar decisões 
dos usuários de terra em prol do desenvolvimento sustentável. 
As populações locais têm pouco conhecimento sobre a 
existência do processo de ZSEE e de como usar esse mapa. 
Além disso, os atores do setor do agronegócio, temendo que 
o mapa de ZSEE pudesse afetar negativamente o seu setor e a 
economia de Mato Grosso, declararam que apenas ajudariam a 
implementar um mapa de ZSEE com o qual estejam satisfeitos. 
O apoio desse setor é fundamental, pois esse possui a maior 
parte do território de Mato Grosso, tem recursos econômicos 
suficientes e exerce forte influência na esfera política e entre 
pequenos e grandes agricultores. 

O FMA conseguiu resolver a 
iniquidade?
Mais de 90% dos participantes entrevistados de todos os 
setores consideraram que o processo de elaboração do mapa 
ZSEE estava desprovido de equidade. Segundo quase 70% 
dos entrevistados, a fase 2 era fraca em termos de equidade 
ou completamente desprovida de equidade. Participantes da 
sociedade civil argumentaram que o mapa de ZSEE, nas duas 
fases, não reflete equidade porque as populações tradicionais 
foram mal representadas nas duas fases (o mapa da fase 2 
foi elaborado com base no mapa da fase 1, limitando assim 
possibilidades de reduzir assimetrias de poder). 

Participantes também identificaram iniquidades no processo. A 
fase 1 do FMA não incluiu a participação de representantes dos 
povos indígenas, e representação das populações tradicionais 
foi muito limitada. Além disso, a maioria dos participantes 
argumentou que o mapa de ZSEE criado nessa fase não foi 
elaborado participativamente. No entanto, a participação 
melhorou na fase 2, à medida que as populações indígenas 
e tradicionais receberam dois lugares cada. Entrevistados 
afirmaram que os setores de agronegócio e desenvolvimento 
tinham vantagem devido aos seus recursos econômicos 
para contratar especialistas técnicos para ajudá-los. Isso lhes 
permitiu falar com maior confiança em reuniões de FMA, 
resolver problemas técnicos, e exercer maior influência sobre 
várias autoridades governamentais de Mato Grosso. 

De acordo com informantes-chave, o setor privado é raramente 
desafiado no Mato Grosso devido à sua predominância na 
economia da região e o seu alto nível de influência na esfera 
governamental. 

No entanto, até certo ponto, o FMA desafiou as relações de 
poder e o poder estrutural do setor de agronegócio no Mato 
Grosso. Primeiro, o mapa elaborado pelos organizadores 
do ZSEE, que não faziam parte da aliança do agronegócio 
de Mato Grosso, levou à discussão de um mapa de ZSEE 
que desafiasse o status quo, propondo uma mudança do 
agronegócio para o desenvolvimento sustentável. Além disso, 
os atores do agronegócio, que se sentiam ignorados, não 
eram a maioria na comissão em nenhuma das duas fases. 
Por isso, eles não puderam dominar os votos a seu favor. No 



entanto, de acordo com dois informantes-chaves 
e o organizador do FMA, o setor de agronegócios 
reagiu a essa situação tentando dominar outros 
mecanismos e espaços de governança. Na fase 1, 
o setor pressionou para que audiências públicas 
fossem organizadas pela Assembleia Legislativa, 
onde, segundo os entrevistados, a grande maioria 
de deputados apoiam o setor do agronegócio. Essas 
audiências frequentemente se tornaram cenários 
de confronto entre o setor do agronegócio e o setor 
socioambiental, em alguns casos resultando até em 
ameaça de morte.

Esses confrontos se estenderam a outros espaços, 
como a Assembleia Legislativa, que depois das 
audiências públicas, aprovou um mapa de ZSEE pró-
agronegócio; protestos de rua, onde a sociedade 
civil protestou contra o mapa de ZSEE aprovado pela 
Assembleia Legislativa; e instituições federais, que 
apoiaram e legitimaram os protestos da sociedade 
civil. Para impedir a repetição de tais confrontos 
na fase 2, o organizador decidiu não realizar mais 
audiências públicas. No entanto, para que um mapa 
de ZSEE estadual se torne juridicamente vinculativo, 
ele precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa 
e o governador. Em relação à fase 2, os entrevistados 
do agronegócio mostraram grande autoconfiança 
no controle dessas esferas políticas, afirmando que 
se o FMA aprova um mapa de ZSEE com o qual não 
estejam satisfeitos, eles encontrariam maneiras de 
bloquear sua aprovação final pelo governo. 

Recomendações
• Resolução de conflitos e tomada de decisão: devido à crescente 

polarização entre as partes, o FMA pode se beneficiar de uma pausa 
temporária para realizar um processo estratégico de construção de 
paz e confiança, liderado por um facilitador sem afiliação direta a 
nenhum setor. Pode ser aconselhável reelaborar o mapa de ZSEE, 
envolvendo os participantes em todas as etapas e dando-lhes um 
poder de decisão significativo sobre o processo e produtos.

• Alocação de tempo: os organizadores do FMA devem priorizar a 
qualidade da tomada de decisão em relação aos prazos, e alocar 
mais tempo e esforços para organizar reuniões individuais com 
cada parte interessada. Dada a importância do agronegócio na 
região, um mapa de ZSEE que promova uma transição progressiva 
para a sustentabilidade, possivelmente poderia ser aprovado e 
implementado com mais eficiência. 

• Ampliando a representação das partes interessadas: melhorar a 
representatividade das populações indígenas e tradicionais 
no FMA através de apoio logístico e financeiro, assim como 
valorar e incorporar melhor as informações não técnicas e 
conhecimentos tradicionais, é crucial para o seu empoderamento e 
participação  efetiva. 

• Reconhecimento de lacunas de capacidade: para uma participação 
mais efetiva, diversos participantes do FMA devem ter um igual 
entendimento dos principais objetivos e aspectos técnicos do FMA. 
Capacitação de ser parte do FMA, especialmente para os participantes 
que precisam de mais recursos para entender informações técnicas.

• Monitoramento: considerando a desconfiança das partes interessadas 
no processo, a eficácia, os objetivos, os processos e resultados da 
implementação de FMA devem ser monitorados por uma agência 
independente, sem afiliação direta a nenhum setor.

cifor.org | forestsnews.cifor.org

Centro de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR)
O CIFOR promove o bem-estar humano, a equidade e a integridade ambiental, conduzindo pesquisas inovadoras, 
desenvolvendo a capacidade dos parceiros e participando ativamente no diálogo com todas as partes interessadas e 
oferecendo contribuições para políticas e práticas que afetam as florestas e as pessoas. O CIFOR é um Centro de Pesquisa 
do CGIAR e lidera o Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agrofloresta (FTA). Nossa sede está localizada 
em Bogor, na Indonésia, com escritórios em Nairóbi (Quênia), Yaoundé (Camarões),  Lima (Peru) e Bonn (Alemanha).

Esta pesquisa foi conduzida pelo CIFOR, como parte do Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, 
Árvores e Agroflorestas (FTA). FTA é o maior programa de pesquisa para o desenvolvimento do mundo 
que visa reforçar o papel das florestas, árvores e agroflorestas no desenvolvimento sustentável e na 
segurança alimentar e abordar as mudanças climáticas. O CIFOR coordena o FTA em parceria com 
Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR e TBI.
A pesquisa do programa FTA recebe o apoio do Fundo Fiduciário do CGIAR: cgiar.org/funders/

O programa de pesquisa do CGIAR sobre Políticas, Instituições, e Mercados (PIM) lidera a pesquisa 
orientada à ação para equipar os tomadores de decisão com as evidências necessárias para desenvolver 
políticas agrícolas e alimentares que atendam melhor aos interesses dos produtores e consumidores 
pobres, homens e mulheres. O PIM combina os recursos dos centros CGIAR e vários parceiros 
internacionais, regionais, e nacionais. O programa é liderado pelo Instituto Internacional de Pesquisa em 
Políticas Alimentares (IFPRI). www.pim.cgiar.org

Esta publicação faz parte do Integrando REDD+ aos objetivos de desenvolvimento a nível da paisagem:  
O papel de fóruns de múltiplos atores no projeto de jurisdições subnacionais.   
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Anne M. Larson: a.larson@cgiar.org    |    Juan Pablo Sarmiento Barletti: j.sarmiento@cgiar.org
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