
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PACHECO, T., PORTO, M.F., and ROCHA, D. Metodologia e Resultados do Mapa: uma síntese dos 
casos de injustiça ambiental e saúde no Brasil. In: PORTO, M.F., PACHECO, T., and LEROY, J.P., comps. 
Injustiça ambiental e saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 
2013, pp. 35-71. ISBN 978-85-7541-576-4. https://doi.org/10.7476/9788575415764.0003. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 - Metodologia e Resultados do Mapa 
uma síntese dos casos de injustiça ambiental e saúde no Brasil 

 
 

Tania Pacheco 
Marcelo Firpo Porto 

Diogo Rocha 
 

https://doi.org/10.7476/9788575415764.0003
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Metodologia e Resultados do Mapa

35

Considerações Metodológicas: ciência engajada e saúde como 
expressão de direitos e conflitos nos territórios

Antes de apresentarmos os resultados do Mapa de Conflitos Envolvendo 
Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (ou Mapa de Conflitos),1 é 
importante identificar os principais elementos da metodologia que 

orientaram sua construção. Um primeiro aspecto, de natureza conceitual e 
política, diz respeito à sua finalidade principal: o objetivo não se reduz a listar 
territórios onde riscos e impactos ambientais afetam diferentes populações, 
mas sim reconhecer tais populações como portadoras de direitos, tornando 
públicas vozes, frequentemente discriminadas e invisibilizadas pelas 
instituições e pela mídia, que clamam por justiça. A prática de uma ciência 
engajada ou cidadã (Irwin, 1995; Martinez-Alier, 2009) adotada neste projeto 
demanda uma posição ética solidária com essas populações. 

Tal postura não é contrária às visões científicas da realidade, pois o 
posicionamento solidário deve se apoiar em argumentações legítimas acerca 
dos impactos, riscos e efeitos presentes nos territórios. Reconhecemos que 
os conflitos apresentados são complexos, envolvem múltiplos problemas 
e valores e exigem soluções de curto, médio e longo prazo, que incluam 
mudanças estruturais nos sistemas de produção e consumo das sociedades 
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capitalistas modernas, bem como nas políticas públicas e nas práticas das 
instituições. Porém, o reconhecimento da complexidade, das incertezas e 
da falta de conhecimento mais consistente acerca da dinâmica dos impactos 
socioambientais levantados não deveria gerar imobilismos, ou ainda 
considerar como ilegítimas as preocupações, denúncias e demandas das 
populações atingidas nos territórios. E, muitas vezes, é justamente isto que 
se dá em certa prática da ‘ciência normal’, no sentido atribuído por Thomas 
Kuhn (1987): quando se analisam problemas socioambientais complexos de 
forma especializada, desconsideram-se, em nome da neutralidade e pretensa 
objetividade (Funtowicz & Ravetz, 1994), os valores e posições das populações 
mais vulneráveis e discriminadas nos conflitos. 

Quando se adota uma visão engajada no âmbito de uma ciência vol-
tada para a justiça ambiental, busca-se a primazia da ética na defesa das 
populações discriminadas e vulneráveis frente aos problemas ambientais 
nos territórios, reconhecendo-se a importância das evidências científicas 
(Wing, 2005). Mas, além disso, é importante adotar uma visão epistemológica 
crítica e precaucional diante de certos problemas ambientais causados por 
determinados empreendimentos, pois, em alguns casos, deveria ser central 
e emergencial, na defesa da vida das comunidades afetadas, a atenção à 
simples possibilidade de impactos atuais ou futuros à saúde e ao meio 
ambiente estarem associados aos danos, principalmente quando há denúncias 
das populações afetadas (Porto, 2007). Ou seja, é necessária uma crítica 
epistemológica e política que possibilite enfrentar posições imobilistas 
ou desqualificadoras das denúncias quando inexistem provas científicas 
irrefutáveis dos efeitos e danos, e as incertezas são utilizadas ou manipuladas 
com a intenção de impedir a responsabilização dos geradores dos riscos ou 
mesmo ações preventivas ou remediadoras (Michaels, 2006; Freundenberg, 
Gramling & Davidson, 2008). E isso é mais relevante numa época em que a 
defesa do crescimento econômico e dos negócios, até mesmo de tecnologias 
e produtos perigosos, torna-se crescentemente influente no conjunto da 
sociedade, dos governos e das instituições.

O conceito de promoção da saúde que assumimos implica incorporar a 
defesa dos direitos humanos fundamentais, a redução das desigualdades e 
o fortalecimento da democracia na defesa da vida e da saúde. Isso engloba, 
igualmente, o direito à terra, aos alimentos saudáveis, à democracia, à cultura 
e às tradições, em especial das populações atingidas e frequentemente 
vulnerabilizadas e discriminadas. Ou seja, nossa concepção de saúde e 
ambiente vai além das variáveis do saneamento básico, da contaminação 
ambiental por poluentes e das doenças e mortes decorrentes desses fatores 
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(Porto, 2007; Porto & Pacheco, 2009) e está intimamente associada à noção 
de justiça ambiental. 

Portanto, defender e promover a saúde significa não somente a construção 
de ambientes mais saudáveis, mas de uma sociedade mais fraterna, mais 
igualitária, em que a dignidade humana esteja no centro das prioridades. 
Tais objetivos são abalados quando investimentos econômicos, políticas e 
decisões governamentais acabam por ferir os direitos fundamentais tanto de 
povos indígenas, quilombolas, agricultores familiares, pescadores artesanais 
e comunidades tradicionais diversas como de trabalhadores e moradores das 
cidades que vivem nas chamadas ‘zonas de sacrifício’. 

Os Casos Selecionados, Fontes de Informação e Conteúdos 

Os casos selecionados para o Mapa de Conflitos revelam situações 
emblemáticas de transformações nos territórios brasileiros decorrentes de 
um modelo de desenvolvimento cujos empreendimentos desprezam a vida 
de inúmeras populações que habitam, trabalham e com frequência têm suas 
vidas imbricadas com os recursos e paisagens em disputa nos seus territórios. 
Tais empreendimentos podem ser os mais variados, tais como indústrias 
petroquímicas, hidrelétricas, hidro e agronegócios para exportação, hotéis 
‘ecológicos’ de luxo ou, ainda, aterros sanitários ou de rejeitos tóxicos.

O número de casos inicialmente levantado (quase trezentos) ilustra 
apenas uma parcela dos inúmeros conflitos ambientais em curso no 
país. Dada a escala nacional do Mapa de Conflitos, os casos selecionados 
representam conflitos emblemáticos que têm sido discutidos por redes e 
movimentos sociais engajados em lutas por justiça ambiental no Brasil. 
Além disso, diversos casos representam, na realidade, inúmeros subcasos 
de conflitos em seu interior, na medida em que o tema que recorta a área de 
influência do conflito pode ser um investimento, obra ou mesmo acidente 
ambiental cujos impactos se dão em muitos municípios e até mesmo em 
mais de um estado, como nos casos de minerodutos, construção de rodovias, 
transposição do rio São Francisco, construção de grandes hidrelétricas ou 
acidentes em rios que cruzam várias cidades ampliando as fronteiras da 
contaminação.

Como o mapeamento dos conflitos ambientais tem por objetivo tornar 
visíveis as populações atingidas, suas demandas, estratégias de resistência 
e propostas de encaminhamento, seu escopo não incluiu o desenvolvimento 
de trabalhos e avaliações de campo que aprofundassem, em termos técnico-
científicos, os detalhes dos impactos sobre o meio ambiente e a saúde.  
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As informações destacadas sobre os casos revelam os posicionamentos das 
populações atingidas, manifestados diretamente por meio do relato de suas 
experiências e sua divulgação em encontros e documentos da Rede Brasileira 
de Justiça Ambiental (RBJA) e de outras redes ou movimentos sociais e 
indiretamente por meio de relatórios e artigos produzidos por entidades, 
organizações não governamentais (ONGs) e instituições parceiras, inclusive 
grupos acadêmicos, instituições governamentais, ministérios públicos ou 
órgãos do Judiciário.

As fontes de informação privilegiadas e sistematizadas nos casos apre-
sentados seguiram essa orientação e provêm, em grande parte, do acúmulo 
da RBJA, incluindo-se a experiência de suas entidades, suas discussões e seus 
Grupos de Trabalho (GTs). Dentre eles, destacaram-se o GT Químicos e o GT 
Combate ao Racismo Ambiental, sendo que com informações circuladas nesse 
último foi feito o levantamento inicial para um Mapa de Conflitos causados 
pelo Racismo Ambiental no Brasil (Pacheco, 2007), que serviu de base para 
o mapa atual. Parte dos documentos que circulam na RBJA e em seus GTs 
se encontra disponibilizada no Banco Temático, ferramenta construída 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional (Fase), acessível na Internet, que permite a 
consulta a documentos. 

Além disso, no tratamento das informações que caracterizam os casos, 
incorporou-se a experiência de vários parceiros, como grupos acadêmicos 
e entidades que atuam nos movimentos por justiça ambiental no Brasil. 
Como exemplos, destacamos o Mapa dos Conflitos Socioambientais da 
Amazônia Legal, organizado pela Fase Belém; os dados constantes  
da Nova Cartografia Social, organizada pelo pesquisador Alfredo Wagner; 
trabalhos realizados por universidades e centros de pesquisa como o Grupo 
de Estudos em Temáticas Ambientais da Universidade Federal de Minas 
Gerais (Gesta/UFMG), o Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental 
do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São 
João del-Rei (Ninja/UFSJR), o núcleo de Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
para sustentabilidade da Universidade Federal do Ceará (Tramas/UFC), a 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT) e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), 
entre outros; os relatórios da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Descha Brasil), em especial a 
Relatoria do Direito Humano ao Meio Ambiente; e outras contribuições de 
ONGs e fóruns atuantes na Justiça Ambiental e na própria RBJA. Os dados 
obtidos em tais fontes foram complementados com informações da mídia ou 
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de instituições, inclusive ministérios públicos e a Justiça, quando envolviam 
ações ou processos em andamento.

O fato de as posições e informações veiculadas pelas fontes utilizadas 
na construção dos casos muitas vezes contradizerem as versões de outras 
instituições ou empresas envolvidas expressa, além do grau de incertezas 
e falta de informações existentes, o nível de conflito e de dificuldades no 
encaminhamento de soluções que atendam aos interesses legítimos das 
populações atingidas. Privilegiando-se a visão das referidas populações 
e organizações parceiras, evitam-se reducionismos ou denúncias incon-
sequentes. A avaliação da consistência e qualidade das informações usadas 
na construção dos casos selecionados foi realizada mediante a leitura conjunta 
por parte do grupo interdisciplinar que compôs a equipe de pesquisa do 
mapa e a coordenação conjunta Fiocruz-Fase; o mesmo se deu na revisão dos 
casos, realizada por avaliadores regionais por estado, como será explicado 
mais adiante.

A proposta inicial foi levantar os principais conflitos em todos os estados 
brasileiros, com uma média de 15 por estado, o que resultou em números que 
vão desde cinco até trinta casos, dependendo da intensidade dos conflitos e 
das mobilizações. Por exemplo, estados como Roraima e Sergipe apresentam 
um número de casos bem menor que os levantados em Minas Gerais, Bahia, 
Rio de Janeiro e São Paulo. Em contrapartida, atingem áreas bem maiores, 
envolvendo por vezes diversos municípios num único conflito, ao passo que 
os do Sudeste tendem a ser mais restritamente localizados.

O levantamento teve como recorte denúncias existentes desde janeiro 
de 2006, mesmo que suas origens fossem anteriores a essa data. Para o 
fichamento dos casos, foram considerados, entre outros, os seguintes itens:

1)  o tipo de população atingida e o local do conflito, como: povos indí-
genas, operários, quilombolas, agricultores familiares, moradores 
em encostas, ribeirinhos, pescadores e outros tantos, urbanos ou 
rurais;

2)  o tipo de dano à saúde (contaminação por chumbo, desnutrição, 
violência física, entre outros) e de agravo ambiental (desmatamento, 
queimada, contaminação do solo e das águas por agrotóxicos, por 
exemplo);

3)  a síntese do conflito e o contexto ampliado, apresentando os prin- 
cipais responsáveis pelo conflito, as entidades e populações envol- 
vidas na luta por justiça ambiental, os apoios recebidos ou não 
(como participação de órgãos governamentais, do Ministério 
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Público e de parceiros da sociedade civil), as soluções buscadas 
e/ou encontradas;

4)  os principais documentos e fontes usadas na pesquisa sobre o caso.

As informações a serem sistematizadas na construção dos conflitos 
foram apresentadas e discutidas em oficina com a participação de alguns 
pesquisadores e militantes de ONGs que atuavam na RBJA pertencentes a 
campos distintos de conhecimentos e práticas, como a saúde coletiva/saúde 
ambiental, as ciências sociais e ambientais e o ambientalismo. Os resultados 
dessas discussões constituíram o principal instrumento de sistematização de 
informações trabalhadas para a construção de cada conflito. Tais informações 
foram inseridas pelos pesquisadores em um banco de dados criado com 
um programa do departamento de informática do Sistema Único de Saúde 
(Datasus), o FormSUS (ver Anexo – Instrumento FormSUS). Esse instrumento 
sistematiza informações em cinco grupos principais, totalizando trinta itens. 
São eles: 

1)  Localização – esse grupo informa dados como os municípios 
atingidos, latitude e longitude para o georrefereciamento, área 
rural ou urbana, entre outros. É importante destacar que o mapa, 
na atual versão, apresenta apenas um ponto principal como o 
centro do conflito, mas, em diversos casos, conforme é possível 
ver no próprio mapa, inúmeros municípios podem fazer parte do 
mesmo conflito, muitas vezes atingindo áreas rural e urbana.

2)  População atingida – três variáveis caracterizam as populações 
atingidas: a identidade cultural, territorial e/ou social (agricultores 
familiares, caiçaras, marisqueiras, moradores de aterros e/ou 
terrenos contaminados, moradores de bairros atingidos por 
acidentes ambientais, moradores do entorno de lixões, moradores 
em encostas e favelas, operários, pescadores artesanais, povos 
indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos, serin-
gueiros e outros); a cor de pele; a estimativa do número de pessoas 
atingidas pelo conflito.

3)  Tipologia do conflito – neste grupo são sistematizados os vários 
tipos de impactos ambientais, os problemas ou riscos e/ou danos 
à saúde, os processos produtivos e os principais responsáveis 
pelo conflito, e é construída uma tipologia para cada uma dessas 
variáveis. No caso específico da saúde, no item riscos e/ou danos 
à saúde, riscos se referem às suspeitas ou possibilidades de 
problemas de saúde relacionadas ao conflito, ao passo que danos 
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dizem respeito aos problemas de saúde já existentes e, segundo 
populações atingidas e organizações parceiras, têm relação clara 
com o conflito, não se restringindo apenas a enfermidades, mas 
também a aspectos mais amplos e/ou subjetivos, como qualidade 
de vida, insegurança alimentar e desnutrição, ou ainda falta de 
atendimento médico. Optamos por construir uma tipologia sim-
plificada (como doenças crônicas e doenças infecciosas), com espaço 
para identificar alguma patologia específica relacionada ao conflito 
em questão, como problemas respiratórios ou câncer. Essa opção foi 
definida na oficina para facilitar a compreensão inicial do conflito, 
mas também para destacar um conceito ampliado de saúde, no qual 
questões centrais, em diversas situações de injustiça ambiental, 
pudessem ser destacadas como problemas de saúde. Além disso, 
na tipologia, incluem-se os principais parceiros das populações ou 
comunidades atingidas, além dos responsáveis pelo conflito sob a 
ótica dessas populações.

4)  Descrição do conflito – parte central na metodologia do mapa, 
contém uma síntese do conjunto de informações levantadas numa 
narrativa para que, com base em uma visão histórica das dimensões 
territoriais, políticas, econômicas e socioambientais, sejam expostos 
os principais valores em disputa, característicos do caso em questão 
e sob a lógica das populações atingidas. São quatro os itens dessa 
fase: a síntese do conflito, um sumário executivo com um título 
autoexplicativo e um breve texto introdutório; o contexto ampliado, 
em que se contextualiza o conflito de forma mais detalhada com 
base na sua história e nas disputas presentes; uma cronologia com a 
linha do tempo dos fatos mais relevantes que marcam o conflito; 
e as fontes de informação usadas.

5)  Responsável pela informação – marcador interno que, junto com 
a data de finalização, permite identificar o pesquisador da equipe 
responsável pelo fichamento do caso. 

À medida que as informações de cada unidade da federação eram con- 
sideradas suficientemente sistematizadas, o material era enviado para 
validação de um pesquisador do mesmo estado – da academia ou de 
movimentos sociais e ONGs – com histórico de prática engajada nos conflitos 
ambientais de sua região, incumbido de criticar a pesquisa realizada, 
complementando-a ou corrigindo dados, se necessário. Ao término dessa 
etapa, as fichas aprovadas eram encaminhadas para editoração e padronização 
e, em seguida, submetidas a uma crítica final por parte da coordenação do 
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Fonte: Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil.

Figura 1 – A página do mapa na Internet

O resultado final encontra-se disponível na Internet desde março de 
2010, quando houve um lançamento oficial com grande repercussão na 
mídia nacional e regional em várias partes do país. No projeto de página 
web desenvolvido, buscou-se o máximo de simplicidade, navegabilidade 

mapa, para, então, serem inseridas no banco de dados que o alimenta em 
sua disposição final na Internet. Essa ferramenta foi criada por uma equipe 
técnica do Instituto de Comunicação e Informação Científica da Fiocruz (Icict/
Fiocruz), especializada no georreferenciamento de informações sobre saúde, 
que utilizou Google Earth como plataforma auxiliar de localização espacial 
dos territórios onde os casos estavam inseridos.
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e atrativo visual, facilitando os instrumentos de busca a cidadãos, mesmo 
aqueles com pouca experiência no uso de computadores e Internet. A página 
inicial do mapa é mostrada na Figura 1, na qual é possível encontrar na lateral 
esquerda as três principais entradas do site: o Acesso ao Mapa, que contém 
o sistema de busca dos casos por estado ou palavra-chave; o Participe, por 
onde é possível se comunicar com a equipe do mapa através do envio de 
mensagem ou encontrar links úteis aos interessados; e o Sobre o Projeto, que 
dá acesso a informações gerais sobre a metodologia do mapa, um resumo 
dos principais resultados à época do lançamento e a equipe do projeto.

Os quase trezentos casos inicialmente disponibilizados na Internet, assim 
como os quase quatrocentos incluídos no mapa até 2012, não abrangem 
a totalidade dos inúmeros conflitos existentes no país, mas refletem uma 
parcela importante desses casos, sobre os quais populações atingidas, 
movimentos sociais e entidades ambientalistas vêm se posicionando.  
As informações contidas devem ser vistas como dinâmicas e em processo 
de aperfeiçoamento, na medida em que novos desdobramentos e situações 
podem, na continuidade do projeto, aprimorar, corrigir e complementar o 
presente resultado. Portanto, é importante ressaltar que não consideramos  
o mapa concluído. Pelo contrário, ele é o momento inicial de um novo espaço 
para denúncias, para o monitoramento de políticas públicas e, ainda, de 
desafio para que o Estado, em seus diversos níveis, responda às necessidades 
da cidadania, respeitando e implementando a Constituição Federal. É, pois, 
fundamental que se entenda que ele pertence a todos.

Os Resultados do Mapa

Trabalhamos não com os dados atuais do mapa, mas com os 297 conflitos 
iniciais disponibilizados quando de seu lançamento, em março de 2010.  
Na ocasião, tais casos consistiam nos maiores agravos às diferentes popu-
lações, diagnóstico confirmado por pesquisadores dos 26 estados. Desde 
então, cerca de cem novos conflitos foram agregados, dos quais uma pequena 
parte não existia no momento do início da pesquisa. A maioria dos casos 
inseridos posteriormente apresenta problemas de impacto menor do que o 
dos conflitos da primeira seleção. A gravidade dos casos da versão inicial do 
mapa justifica, pois, o fato de termos optado por utilizá-los como referencial 
para as análises empreendidas neste volume.

Nesta síntese, nosso objetivo é compartilhar uma visão de conjunto que 
está presente potencialmente no mapa, mas que só se torna efetivamente 
clara por meio de um diálogo com diversos campos, relacionados aos 
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principais temas passíveis de análise. Para isso, utilizaremos alguns gráficos, 
comentando os principais problemas que eles revelam e que constituem 
uma amostra contundente do cenário que uma noção equivocada de 
desenvolvimento e progresso tem ajudado a construir em nosso país. 

Utilizamos os dados consolidados do Mapa de Conflitos, incluindo todas 
as comunidades afetadas, todos os danos à saúde e assim sucessivamente, 
e não apenas os que constam dos formulários como os principais atingidos, 
responsáveis etc. Isso quer dizer que algumas informações aparecerão aqui 
diferentes das contidas em textos e artigos anteriores. Ao considerarmos a 
totalidade das comunidades, dos agravos e dos seus responsáveis, buscamos 
ampliar ainda mais a visibilidade dos conflitos e aprofundar a possibilidade 
de análise. 

Apesar disso, os resultados mantiveram as mesmas conclusões principais 
anteriores. Considerando, por exemplo, as populações, veremos que, 
agora como antes, os povos indígenas continuam a ser os mais atingidos 
nos conflitos, seguidos de agricultores familiares e quilombolas. Há uma 
variação em relação aos moradores de aterros e/ou terrenos contaminados, 
que suplantam por pouco os ribeirinhos. Explica-se provavelmente essa 
diferença pelo fato de as variações que se referem aos moradores de terrenos 
urbanos contaminados, inóspitos, de entornos de usinas de incineração ou 
de lixões poderem ser, geralmente, classificadas em mais de uma categoria; 
com isso, tende-se a se somar um número maior de atingidos, ao passo que 
a comunidade dos ribeirinhos representa um grupo mais específico, e, nesse 
sentido, mais limitado. 

Esperamos, ao socializar esses resultados, não só contribuir para reve- 
lar as principais injustiças ambientais registradas no mapa e seus impactos 
sobre as comunidades, sua saúde e território, como também estimular os 
leitores a continuarem com novas análises e colaborações. 

Distribuição dos Conflitos por Estado e Região: uma equação enganosa

Analisando-se a Tabela 1, percebe-se que São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Bahia são os recordistas em conflitos ambientais do mapa, cada um 
com respectivamente 9,9%, 7,9%, 6,1% e 5,9% do total de casos. A soma dos 
conflitos nos três primeiros estados acrescida daqueles ocorridos no Espírito 
Santo, com 3,8%, coloca o Sudeste primeiro lugar absoluto, se considerarmos 
a relação entre os 27,7% dos casos que a Região totaliza e o reduzido número 
de estados que a constituem. Porém, devemos levar em consideração aspectos 
não somente quantitativos, mas também qualitativos.
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O elevado número de conflitos nos estados do Sudeste está relacionado ao 
histórico de intensa ocupação territorial e de industrialização, com inúmeros 
passivos e impactos socioambientais decorrentes. Além disso, as comunidades 
neles envolvidas, suas ações de resistência e, ainda, movimentos sociais 
organizados e entidades parceiras na Região tendem a ser mais visíveis.  
O estado de São Paulo, por exemplo, o que maior número de conflitos registra 

Região Estado Conflitos 
principais

Conflitos
relacionados*

Total % 
por 
estado

% 
por 
região

Centro-Oeste
Goiás 8 1 9 2,62

9,62Mato Grosso 13 3 16 4,66
Mato Grosso Sul 6 2 8 2,33

Nordeste

Alagoas 9 0 9 2,62

29,45

Bahia 16 4 20 5,9
Ceará 9 3 12 3,50
Maranhão 8 3 11 3,21
Paraíba 6 4 10 2,92
Pernambuco 13 3 16 4,66
Piauí 4 1 5 1,46
Rio Grande  
do Norte

9 0 9 2,62

Sergipe 8 1 9 2,62

Norte

Acre 8 0 8 2,33

21,28

Amapá 8 0 8 2,33
Amazonas 15 2 17 4,96
Pará 10 3 13 3,79
Rondônia 9 0 9 2,62
Roraima 8 0 8 2,33
Tocantins 9 1 10 2,92

Sudeste

Espírito Santo 13 0 13 3,79

27,70
Minas Gerais 23 4 27 7,9
Rio de Janeiro 20 1 21 6,1
São Paulo 30 4 34 9,9

Sul

Paraná 15 2 17 4,96

11,95
Rio Grande  
do Sul

10 3 13 3,79

Santa Catarina 10 1 11 3,21

  Total 297 46 343

Tabela 1 – Distribuição dos conflitos por estado

* Conflitos que envolvem mais de um estado. No formulário FormSUS (Anexo), há um campo chamado  
“O conflito abrange outros estados? Qual/is?”. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental 
e Saúde no Brasil.
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no mapa, apresenta certas peculiaridades que merecem ser mencionadas e, 
igualmente, transformadas em tema para algumas reflexões. 

Por exemplo, tomando-se o estado do Amapá como base de comparação, 
verificam-se apenas oito conflitos registrados, contra os trinta de São Paulo. 
No entanto, esses oito conflitos do Norte atingem 100% dos 16 municípios do 
estado, ao passo que os trinta casos de São Paulo afetam apenas 38 municípios, 
correspondendo a 5,9% do total de 645 existentes. 

Isso não acontece por acaso. Enquanto os conflitos paulistas são, na 
maioria, urbanos e localizados, geralmente envolvendo alguns milhares de 
metros quadrados, os do Amapá são contados em milhares de hectares  
de território, muitas vezes se estendendo de um município para outros, 
vizinhos. A causa é a luta pela terra, pela água e pelo lucro, tanto no Sudeste 
quanto no Norte. Mas, neste, os conflitos acontecem de forma mais extensa, 
brutal e agressiva tanto no que se refere à intensidade dos desrespeitos aos 
direitos fundamentais quanto no que diz respeito à atividade das instituições 
incumbidas de fiscalizar e proteger as populações e o meio ambiente. Isso 
não significa, em absoluto, que estejamos minimizando a importância e a 
violência dos conflitos urbanos, mas é fundamental não esquecermos que 
grande parte das injustiças ambientais que acontecem nas cidades tem sua 
origem bem longe delas, pois o metabolismo social das cidades depende, em 
boa parte, de recursos naturais extraídos de forma a gerar os conflitos de que 
nos ocupamos (Martinez-Alier, 2009; Pacheco, 2009, 2010). 

A especificidade do cenário de São Paulo e sua inegável importância 
na realidade brasileira fazem com que seus conflitos mereçam uma rápida 
análise. A Figura 2 apresenta a forma como tais conflitos se distribuem no 
estado. 

Dos trinta casos, sete dizem respeito à área rural e poderiam estar situados 
em diversos outros estados brasileiros, revelando que mesmo o estado mais 
industrializado e populoso do país também apresenta algumas características 
que o aproximam de outros menos industrializados.2 Dois casos envolvem 
povos indígenas, comunidades tradicionais e pequenos agricultores: o das 
usinas hidrelétricas projetadas para o Vale do Ribeira e o megaprojeto  
da empresa LLX, o Complexo Industrial e Portuário de Peruíbe. Outros dois 
afetam populações quilombolas: o Quilombo de Caçandoca, em Ubatuba, e 

2 Os dados referentes a São Paulo foram levantados e analisados para o texto “O mapa da injustiça 
ambiental e saúde e o direito à cidade, ao campo, à vida”, apresentado por Tania Pacheco na mesa 
“Direitos Humanos: pobreza e ambiente”, em 1/7/2010, no quarto simpósio “O Rio e a cidade – cidade 
sustentável: um direito”, realizado pela Prefeitura de Mauá, São Paulo.
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Fonte: Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. 

o de Porto Velho, em Iporanga, também no Vale do Ribeira. Nos dois casos, 
há expropriação das terras e ameaças de fazendeiros. Num quinto conflito, 
também em Peruíbe, trezentas famílias caiçaras lutam contra a situação de 
ilegalidade em que foram colocadas depois da criação da Estação Ecológica 
Jureia-Itatins: por ser uma unidade de conservação (UC), nela não pode 
haver moradores, devendo o Estado proceder à expulsão das comunidades 
incluídas nos seus limites. 

No sexto caso, verificamos o trabalho escravo na produção de cana-de-
açúcar e na citricultura em Rio das Pedras, Ribeirão Preto, Mogi-Guaçu e 
Paranapanema. Um sétimo conflito rural foi registrado no Vale do Paraíba, 
onde a monocultura do eucalipto está causando o êxodo dos pequenos 

Figura 2 – Conflitos do mapa no estado de São Paulo
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agricultores, graves danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas em 
virtude da contaminação por agrotóxicos. Destaca-se esse caso dos demais 
porque ele abre um novo tópico: dos trinta conflitos de São Paulo, ele é o 
primeiro de uma lista de 23 que envolvem, de uma forma ou de outra, a 
contaminação química. 

Vale ressaltar, antes de nos determos nesse caso de contaminação quí-
mica, um oitavo conflito que é o primeiro relacionado à realidade urbana 
propriamente dita, na medida em que nele se registra a expulsão da 
população das favelas da periferia da Grande São Paulo para abrir caminho 
para a especulação imobiliária. 

Sem esquecermos os tristemente famosos casos de Cubatão e Paulínia, 
onde as graves consequências das ações das empresas Rhodia e Shell não 
foram ainda sanadas, pois continuam sendo alvo de disputas judiciais, 
destacamos os registros de novas ameaças, como a instalação da Unidade de 
Processamento de Gás que a Petrobras está construindo em Caraguatatuba. 
E os casos se sucedem: Jurubatuba, considerada a área com o maior passivo 
ambiental da cidade de São Paulo; Favela Paraguai, onde uma comunidade de 
1.700 pessoas está exposta a substâncias tóxicas carcinogênicas, contaminantes 
orgânicos e metais pesados; Cidade Tiradentes, cujos problemas são ainda 
agravados por um depósito de desmonte de carros que deixa resíduos 
tóxicos no terreno irregularmente ocupado; Santo Antônio de Posse, onde 
o aterro Mantovani recebeu 320 mil toneladas de resíduos industriais entre 
1974 e 1987.

Em Campinas, no bairro Mansões de Santo Antônio, a recuperação 
de solventes contamina a população com poluentes nocivos à saúde. No 
perímetro urbano de Avaré, lixo tóxico com amianto e fenol está depositado 
irregularmente. Em São Mateus, o aterro São João mantém 122 toneladas 
de solo contaminado por hexaclorociclohexano (HCH). Adrianópolis, 
Ribeira e São Lourenço da Serra sofrem ainda de alguma forma os efeitos 
da contaminação pelos rejeitos de uma indústria de mineração de chumbo, 
fechada em 1993. Em São Miguel Paulista, a Companhia Nitro Química 
Brasileira provoca acidentes do trabalho e ambientais desde 1935. E o 
chamado Polo Cerâmico do Estado, que integra Cordeirópolis, Santa 
Gertrudes e Rio Claro, é associado à contaminação ambiental por fluoreto 
gasoso e metais pesados. 

Na cidade de São Paulo, a empresa Shell é apontada como responsável 
pela contaminação do subsolo e das águas subterrâneas da Vila Carioca, 
enquanto a Esso deixou enorme passivo ambiental no bairro da Mooca.  
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Em Pinheiros, uma cooperativa está operando em terreno contaminado. 
Também na Zona Sul da cidade, num terreno de 59 mil m2, na esquina das 
avenidas Nações Unidas e Interlagos (duas das mais importantes artérias de 
uma região densamente povoada), está armazenada quase uma tonelada  
de material radioativo produzido pela Usina Santo Amaro, da extinta 
Nuclemon. Na Zona Leste, empresas irregulares reciclavam borra de alumínio 
na região da estrada do Palanque. E, como se tudo isso não bastasse, uma 
pesquisa comprova que a contaminação do solo no estado de São Paulo é 
em grande parte provocada pelos tanques dos postos de combustíveis, que 
há muito tiveram seu prazo de validade vencido.

O polo petroquímico, que ‘democraticamente’ atinge as cidades de São 
Paulo, Santo André e Mauá, emite gases que podem provocar alterações 
no funcionamento da tireoide, afetando particularmente as crianças. Em 
Mauá, no Condomínio Barão de Mauá, construído sobre o lixão industrial da 
empresa Magneti Marelli Cofap Autopeças, um operário morreu e um homem 
sofreu queimaduras que o levaram ao hospital; além disso, segundo ava- 
liações, a qualquer momento pode se repetir a tragédia do Morro do 
Bumba, em Niterói, cuja encosta, após fortes chuvas, deslizou em abril  
de 2010, soterrando pelo menos sessenta casas de uma comunidade cons-
truída sobre um aterro sanitário desativado na década de 1960. Oficialmente, 
mais de duzentas pessoas morreram e dezenas ficaram desabrigadas.

 A capital paulista aparece, pois, como o município com maior número de 
conflitos em todo o mapa, com pelo menos 15 casos claramente localizados 
e, geralmente, restritos a uma área bem reduzida, se comparada às extensões 
impactadas no Amapá, mantendo o exemplo utilizado no início desta 
discussão. Pelo mesmo motivo, são operários e trabalhadores da indústria 
e moradores do entorno de aterros/ou terrenos contaminados as duas 
categorias que aparecem como população impactada predominante, com 
uma frequência superior à de qualquer outro estado (44% e 47% dos casos 
do estado, respectivamente). Na verdade, os casos apontados no mapa 
refletem apenas a ponta do iceberg dos casos de passivos e contaminação 
ambiental existentes tanto na capital como no estado como um todo. 
Segundo a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb), 
órgão ambiental estadual, existem no momento 3.675 áreas contaminadas 
e reabilitadas registradas pelo órgão, e a grande maioria – 2.922 delas – por 
postos de gasolina (Cetesb, 2010). 

Ainda sobre o Sudeste, vale ressaltar outra situação específica, a do Rio 
de Janeiro. Apesar de compartilhar com São Paulo muitas das dinâmicas 
socioeconômicas no que diz respeito à urbanização e industrialização, o 
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estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior em percentual de municípios 
cobertos pelo mapeamento, atingindo 63%. Isso se explica pela existência 
de casos relacionados a grandes complexos industriais e portuários, além de 
desastres químicos ou acidentes ampliados no rio Paraíba do Sul que, como 
ele, atravessam inúmeros municípios e aumentam radicalmente os territórios 
afetados onde há indústrias com o potencial de gerar esse tipo de acidente 
(Freitas, Porto & Machado, 2000). Além disso, a dinâmica política faz com 
que muitos conflitos solucionados na capital do estado, como o relacionado 
à gestão dos resíduos sólidos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da 
Baixada Fluminense, igualmente sejam transpostos para outros municípios. 

Exemplo disso é o esgotamento do Aterro Controlado de Jardim Gramacho, 
em Duque de Caxias, e suas graves consequências sobre todo o ecossistema 
no entorno da baía de Guanabara, como motivador de uma série de outros 
conflitos. O projeto de instalação de um aterro sanitário em Paciência, na 
Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, foi rejeitado pela população 
local (já gravemente impactada pela poluição causada por empreendimentos 
industriais instalados na região), que resistiu durante anos à sua instalação. 
Dada a urgência do problema e a impossibilidade de contornar a mobilização 
da população local contra o projeto, este foi transferido para a zona rural 
de Seropédica, gerando novos conflitos e caracterizando uma tendência de 
deslocamento dos investimentos ligados a processos ou tecnologias mais 
perigosas/insalubres para regiões com menor capacidade de mobilização e 
resistência, tendência essa responsável por inúmeros outros casos de injustiça 
ambiental (Acselrad, 2004). 

A exploração petrolífera na bacia de Campos e empreendimentos correlatos, 
como a instalação do polo petroquímico de Itaboraí e do Arco Metropolitano, 
concomitantemente à instalação de um grande projeto logístico-siderúrgico 
no Norte Fluminense – o Complexo Portuário de Açu –, contribuem ainda 
mais para a expansão territorial dos conflitos em todo o estado. São casos 
que caracterizam o atual modelo de desenvolvimento industrial do Rio de 
Janeiro e atingem dezenas de municípios simultaneamente, quando não se 
estendem ainda por outro estado, como é caso do porto do Açu, que atinge 
32 municípios, grande parte dos quais são pertencentes a Minas Gerais.

Mas é nas Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste que atualmente se 
encontra a fronteira de expansão capitalista no Brasil, o que explica o fato 
de, em média, 30% dos municípios dos estados dessas regiões terem algum 
conflito mapeado ou sofrerem impactos indiretos, chegando a índices 
extremamente elevados no Amapá (100%), Acre (64%) e Mato Grosso (61%). 
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Essa diferença se deve a fatores sociais, geopolíticos e à dinâmica 
econômico-produtiva da expansão capitalista nesses estados. Na Região 
Amazônica, no Cerrado Nordestino e do Centro-Oeste, e mesmo na zona 
litorânea de grande parte do Nordeste, o agravamento dos conflitos está 
relacionado à expansão das fronteiras pecuária e agrícola, da carcinicultura e 
de empreendimentos relacionados à produção de energia, especialmente por 
meio de hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). A mineração, 
as inúmeras obras de infraestrutura (como rodovias, ferrovias, hidrovias) 
e grandes projetos de agricultura irrigada, como a transposição do rio São 
Francisco, completam o quadro. 

Com frequência, tais casos envolvem vastos territórios e diversos 
municípios. Empreendimentos estruturantes, como o asfaltamento da 
rodovia BR-163, a instalação do gasoduto Coari-Manaus ou a ferrovia Leste-
Oeste, têm potencial para impactar direta ou indiretamente vários estados 
simultaneamente, de modo a potencializar a área coberta pelo mapeamento.

As Populações Atingidas pelos Conflitos 

Os comentários anteriores explicam em boa parte por que, embora 84% da 
população brasileira viva em áreas urbanas (IBGE, 2010), a maioria dos casos 
levantados neste mapeamento atinge justamente populações e trabalhadores 
que vivem nos campos, florestas e zonas costeiras (mais de 60%), ou seja, 
nas áreas em que as disputas por recursos naturais ligadas à inserção do 
Brasil no comércio internacional afetam comunidades tradicionais e agrárias.  
As populações urbanas representam apenas 31%, enquanto pouco mais de 
8% envolvem populações inseridas em territórios não claramente urbanos 
ou rurais, conforme podemos ver no Gráfico 1.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental 
e Saúde no Brasil.
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Gráfico 1 – Distribuição dos conflitos segundo a localização das populações (%)

A distribuição preponderante de conflitos na região rural no Mapa 
de Conflitos tem duas explicações principais: a primeira, relacionada ao 
item anterior, decorre do fato de a expansão capitalista brasileira estar 
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fortemente relacionada à busca por recursos naturais e terra, caso do 
agronegócio, da monocultura de árvores, da mineração nos ciclos ferro-aço 
e bauxita-alumínio, e de grandes empreendimentos de infraestrutura, como 
hidrelétricas, ferrovias, hidrovias, portos e rodovias. Tais casos de injustiça 
ambiental atingem vastos territórios e inúmeros grupos populacionais, desde 
indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores, até pequenos agricultores 
e assentamentos da reforma agrária; o segundo fator importante se refere 
à atuação dos movimentos por justiça e contra o racismo ambiental no país 
por parte de populações e entidades ligadas aos povos e comunidades 
tradicionais, como indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores 
artesanais, além de movimentos ligados à reforma agrária e à agroecologia. 

Apesar de ainda em menor quantidade, aparecem nas cidades vários 
conflitos típicos de situações de injustiça e de racismo ambiental nos ter-
ritórios urbanos, como aqueles nas chamadas ‘zonas de sacrifício’, onde 
vivem populações pobres e discriminadas em áreas sem saneamento básico 
e próximas a fábricas poluentes, aterros, ou próximas às encostas ou sob 
risco de enchentes. A quantidade de denúncias de casos tende a crescer à 
medida que os movimentos por qualidade de vida, saúde, sustentabilidade 
e direitos humanos nas cidades se integrem e incorporem em suas lutas os 
conceitos de direito à cidade e justiça ambiental.

O Gráfico 2 mostra a forma como se dá a distribuição das populações 
nos conflitos.

À medida que se desenvolve, a luta pelo território determina aqueles que 
serão por ela atingidos. Entre as populações que vivem nas regiões rurais, 
ou seja, campos, florestas e zonas costeiras fora dos espaços urbanos, 33,7% 
dos conflitos envolvem os povos indígenas. Esses conflitos se tornam mais 
expressivos se considerarmos que, segundo o Censo Demográfico de 2010, 
há apenas cerca de 818 mil autodeclarados indígenas no país, ou seja, 0,4% 
da população brasileira. Ainda no campo e logo depois dos povos indígenas, 
temos os agricultores familiares, com quase 32%; os quilombolas, com 21,6%; 
os pescadores artesanais, com 14,8%; os ribeirinhos, com 13,5%; e os caiçaras, 
com 3,0%. Na faixa dos 2%, estão as marisqueiras e os seringueiros. Entre 
2% e 1%, extrativistas, geraizeiros e quebradeiras de coco babaçu. Abaixo 
do 1%, encontramos catadores de caranguejos e faxinalenses, entre outros. 

Ao correlacionarmos esses dados com a distribuição espacial dos conflitos, 
verificamos que os agricultores familiares e os povos indígenas são os grupos 
mais atingidos pelos efeitos do atual modelo de desenvolvimento sobre o 
equilíbrio ambiental e a saúde coletiva de territórios e populações. Ambos os 
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Obs.: Há muitas comunidades que se autoidentificam como pertencentes a mais de um grupo, como, por 
exemplo, quilombolas que atuam como vazanteiros; agricultores familiares sem-terra; ribeirinhos que 
sobrevivem também como pescadores artesanais e extrativistas. Da mesma forma, muitas vezes há mais de 
um dano ambiental, mais de um agravo à saúde e mais de um responsável pelo conflito. Essa sobreposição 
faz com que os percentuais dos gráficos, se somados, cheguem a mais de 100%. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental 
e Saúde no Brasil.

Gráfico 2 – Distribuição dos grupos populacionais nos conflitos apresentados no mapa (%)  
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grupos são especialmente atingidos nas regiões de expansão do agronegócio 
na Amazônia, Centro-Oeste e algumas regiões de Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná e Rio Grande do Sul. Nessas regiões, a expansão da fronteira agrícola 
tem ocorrido de forma sistemática e violenta, não raramente resultando na 
expulsão das comunidades de seus territórios tradicionais e no assassinato 
de líderes locais. 

Destacam-se em Minas Gerais os conflitos relacionados à construção 
de barragens e hidrelétricas, ao avanço da monocultura do eucalipto 
sobre os territórios e aos efeitos danosos da mineração e da transposição 
do rio São Francisco. Em muitos casos, agricultores e índios são atingidos 
simultaneamente ou compartilham os efeitos com outras populações, como 
trabalhadores rurais assalariados, geraizeiros, vazanteiros, quilombolas e 
outros. Nos demais estados em destaque, especialmente no Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Pará, os mesmos tipos de processos desencadeiam 
os conflitos, com o diferencial de, nesses estados, o avanço da monocultura 
da soja e da pecuária ser mais significativo. O Gráfico 2 explicita a forma 
como na incorporação de vastos territórios à economia globalizada, sob 
a égide da exploração mecanizada e do monocultivo latifundiário, não se 
respeitam territórios e fronteiras identitárias. Tais conflitos atingem também – 
mesmo que em menor proporção em relação aos dois grupos destacados – 
quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, caiçaras, seringueiros, 
extrativistas, quebradeiras de coco, trabalhadores rurais assalariados e sem-
terra, faxinalenses, entre outras populações.

Mas a luta pelo território não está presente apenas no campo. As infor-
mações referentes ao universo urbano são também importantes dentro do 
mapa. Se deixamos de lado os 11,1% de operários envolvidos nos conflitos 
e focalizamos as informações referentes a moradores, veremos que, mesmo 
nas áreas urbanas, 34,7% dos casos envolvem diretamente o território, como 
perceberemos mais detalhadamente no próximo capítulo. Ou envolvem o 
direito de todos à cidade e à moradia, como expressam bandeiras de parte 
dos movimentos sociais das metrópoles brasileiras. É interessante mencionar 
que movimentos por justiça ambiental nas cidades tendem a crescer à 
medida que mobilizações como as lutas contra a discriminação das favelas 
e das periferias inóspitas em favor da moradia digna, do saneamento ou do 
transporte público de qualidade nas periferias, entre outras, são reconhecidas 
e incorporadas como movimentos por justiça ambiental no país, tal como já 
ocorre em países como os Estados Unidos (Bullard, 2005). Essa problemática 
foi assumida como uma das grandes bandeiras de luta pelo GT Combate ao 
Racismo Ambiental, vinculado à RBJA, desde a sua criação em 2005. 
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Principais Atividades Geradoras de Injustiças Ambientais

Dois grandes grupos de causas de injustiças ambientais aparecem reu-
nidos nesta seção. O primeiro se refere às atividades econômicas e seus 
agentes, que, ao interferirem nos territórios e modos de vida das populações, 
geram inúmeros impactos e conflitos. Tais atividades expressam os principais 
eixos econômicos que orientam o atual modelo de desenvolvimento brasileiro 
em sua inserção na economia capitalista globalizada. Dentre eles, destacam-
se, nesta ordem, o agronegócio, a mineração e siderurgia, a construção de 
barragens e hidrelétricas, as madeireiras, as indústrias químicas e petro-
químicas, as atividades pesqueiras e a carcinicultura, a pecuária e a construção 
de rodovias, hidrovias e gasodutos. 

Também fazem parte desse grupo os 28,7% inseridos na categoria ‘outros’, 
como veremos a seguir. Em tal categoria, aparecem de forma destacada os 
setores turístico e imobiliário, na disputa territorial em que, sistematicamente, 
ou se busca expulsar comunidades tradicionais dos locais onde vivem 
para transformá-los nos ‘paraísos ecológicos’ dos eco resorts ou, nas áreas 
urbanas, igualmente se alijam os moradores pobres para favelas, periferias 
degradadas ou áreas de risco, como encostas de morros ou margens de rios, 
e acabam por ser acusados de responsáveis pela destruição ambiental e/ou 
pela violência nas cidades. 

Um segundo grupo responsável por injustiças ambientais, entretanto, 
é de certa forma inesperado e, mais que isso, majoritário. Está associado à 
atuação, ou melhor, à omissão, à deficiência ou, até, à conivência do poder 
público e entidades governamentais, inclusive, em muitos casos, o Judiciário 
e/ou os ministérios e defensorias públicos. Do ponto de vista metodológico, 
poder-se-ia questionar a presença de dois grupos de atividades distintas –  
de um lado o setor econômico-produtivo e, do outro, setores ou instituições de 
governo – dentro da mesma categoria de classificação. 

Assumimos essa posição respeitando a definição de injustiça ambiental 
presente na Declaração de Lançamento da RBJA em 2002, quando se define que 
uma injustiça ambiental pode ser produzida tanto por atividades econômicas 
quanto pela forma como o Estado deixa de proteger as populações, sejam 
as atuais ou as gerações futuras, diante de políticas públicas e práticas 
institucionais que favorecem a geração de injustiças. Assim, embora pareça 
estranho, a atuação do Estado e das instituições públicas pode desempenhar 
um importante papel na produção de injustiças e conflitos (Porto & Pacheco, 
2009), e sua agregação às atividades econômicas possibilita refletir, sob o viés 
político-pedagógico, acerca do papel do Estado e das instituições no atual 
momento do país.



56

INJUSTIÇA AMBIENTAL E SAÚDE NO BRASIL: O MAPA DE CONFLITOS

Destacamos aqui problemas relacionados à forma como os licenciamentos 
ambientais são realizados, bem como à morosidade ou deficiência das 
instituições da justiça em defender os interesses coletivos das populações 
atingidas. Tais problemas ocorrem em diferentes situações, como os 
procedimentos para a regulação fundiária, a defesa da saúde indígena ou a 
atenção básica e estudos que avaliem os impactos dos problemas ambientais 
sobre ela.

Gráfico 3 – Distribuição das atividades geradoras de injustiças ambientais (%) 
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Obs.: Há muitas comunidades que se autoidentificam como pertencentes a mais de um grupo, como, por 
exemplo, quilombolas que atuam como vazanteiros; agricultores familiares sem-terra; ribeirinhos que 
sobrevivem também como pescadores artesanais e extrativistas. Da mesma forma, muitas vezes há mais de 
um dano ambiental, mais de um agravo à saúde e mais de um responsável pelo conflito. Essa sobreposição 
faz com que os percentuais dos gráficos, se somados, cheguem a mais de 100%.
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental 
e Saúde no Brasil.

O conjunto dos dados do Gráfico 3 permite observar que a principal ativi-
dade produtiva geradora de injustiça ambiental no Brasil é a monocultura, seja 
a de árvores (para a produção de papel, celulose ou para a indústria moveleira), 
seja a de insumos para a produção de agrocombustíveis ou alimentação 
animal (em especial a soja), passando por alimentos de uso do cotidiano, como 
feijão, arroz ou laranja, com destaque para as monoculturas de exportação. 
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Expandindo-se de norte a sul do país e incentivado pelo crédito rural, o 
agronegócio é responsável pelos impactos negativos elencados em pelo 
menos 33% dos conflitos mapeados.3 Entre as principais áreas atingidas, 
destacam-se: o interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e São Paulo até o norte do Mato Grosso; o oeste de Rondônia e o Sul 
do Amazonas; a região conhecida como Bico do Papagaio, na fronteira entre 
os estados do Pará, Tocantins e Maranhão; o sul da Bahia e o norte do Espírito 
Santo; e o Cerrado nordestino, especialmente no estado do Piauí. Outras 
atividades correlatas, como o uso de agrotóxicos, transgênicos, a atividade 
madeireira e a pecuária somam juntas pelo menos 28% dos conflitos. Como já 
citado anteriormente, com esses dados se justifica, em parte, a predominância 
de casos em áreas rurais verificada em item anterior. 

Por sua grande relevância no mapa, destacamos alguns exemplos de 
conflitos relacionados à luta de povos indígenas, quilombolas, comunidades 
tradicionais e camponeses contra os monocultivos:

1)  Aracruz, Conceição da Barra e São Mateus (ES) – os índios Tupini-
quim e os quilombolas da região de São Mateus travam uma 
luta secular pela preservação de seu território. Desde meados de 
1960, enfrentam o poder econômico e político local para garantir 
a demarcação de suas terras. Parte significativa dessa área esteve 
sob a ocupação da empresa Aracruz Celulose S.A. (atual Fíbria) 
até 2007, quando o governo federal finalmente reconheceu que os 
direitos de indígenas e quilombolas estavam sendo ameaçados 
pela continuidade da exploração por parte da empresa da área em 
disputa, a qual passou de fato e de direito à posse das comunidades 
indígenas da região, corrigindo uma injustiça que perdurava por 
décadas. Os quilombolas, entretanto, continuam a ter dificuldades 
para ter seus direitos garantidos.

2)  Eunápolis (BA) – desde o início da década de 1990, povos indígenas 
e pequenos agricultores do sul da Bahia lutam contra o avanço da 
monocultura do eucalipto sobre suas terras e contra os impactos 
da supressão da Mata Atlântica nativa e do uso intensivo de 
agrotóxicos nesse tipo de cultura na qualidade ambiental da região. 
O processo de retomada das terras indígenas tem gerado atos de 
violência, represália e assassinatos.

3 Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o governo brasileiro, por 
meio de diversas fontes de financiamento, concedeu mais de R$ 108 bilhões em crédito rural para a 
safra 2009/2010. Desse total, pelo menos R$ 93 bilhões foram concedidos ao agronegócio. Para a safra 
de 2010/2011, a perspectiva é de que esse montante aumente em pelo menos 7,5% (Brasil, 2010).
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3)  Tasso Fragoso, Balsas, Loreto e Alto Parnaíba (MA) – na região 
de Vão da Salina, Município de Balsas, famílias de pequenos 
agricultores estão sendo confinadas pelas grandes fazendas de 
soja e atingidas pelo uso de agrotóxicos e de outras tecnologias 
empregadas na monocultura da soja. Soma-se a isso o registro de 
utilização da força de trabalho em condições análogas à escravidão. 
O Grupo Móvel de Fiscalização de Combate ao Trabalho Escravo da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Maranhão 
(SRTE/MA) resgatou em uma fazenda de soja no município de 
Balsas, em outubro de 2008, nove trabalhadores nessas condições.

4)  Vale do Paraíba (SP) – o plantio extensivo de eucalipto no Vale do 
Paraíba, região leste do estado de São Paulo, está causando graves 
danos ambientais e êxodo rural. Recursos hídricos, animais e pessoas 
foram contaminados por agrotóxicos e diversos trabalhadores 
rurais ficaram desempregados. Organizações sociais, trabalhado-
res rurais e pequenos produtores rurais estão se mobilizando para 
deter a expansão do deserto verde. Paradoxalmente, os oligopólios 
poderosos da indústria de celulose têm obtido financiamentos do 
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

5)  Santarém (PA) – os pequenos produtores rurais da região de 
Santarém estão sendo expulsos de suas terras com o avanço da soja, 
além de sofrerem com os danos à saúde causados pelos agrotóxicos 
usados pela monocultura. Expulsos de suas terras, ribeirinhos e 
quilombolas migram para as cidades, sem que a infraestrutura 
local comporte o crescimento populacional. Falta de saneamento 
básico e atendimento médico, aliada à inflação dos preços dos 
gêneros alimentícios, são alguns dos efeitos danosos da ocupação 
do espaço rural pela monocultura, refletidos no meio urbano como 
uma piora geral da qualidade de vida. 

Variando entre 3,3 e 52%, os conflitos derivados da atuação das diversas 
instâncias do Estado brasileiro são responsáveis por uma ampla gama de 
consequências negativas sobre a qualidade de vida, segurança jurídica e 
alimentar, condições de subsistências e até equilíbrio ambiental dos territórios 
ocupados por populações vulneráveis no campo, florestas, zonas costeiras 
e nas áreas urbanas. 

Obras públicas ou privadas de infraestrutura, especialmente nos seto-
res de energia e logística, financiadas ou não com recursos públicos, são 
responsáveis pelo reassentamento forçado e pela destruição dos laços 
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comunitários e dinâmicas territoriais de centenas de comunidades no Brasil, 
principalmente as tradicionais. O financiamento de atividades poluentes 
ou degradantes, ou ainda a falta de fiscalização dessas atividades, também 
geram conflitos e agravos à saúde humana que, geralmente, são justificados 
em nome do ‘desenvolvimento’ e da ‘geração de empregos’. 

De forma aparentemente contraditória, a criação de unidades de con-
servação de proteção integral é outro foco de conflito, já que impede o acesso 
de diversas comunidades tradicionais a recursos naturais essenciais à sua 
subsistência, tornando impossível sua permanência no local onde nasceram e 
sempre viveram. Essa política preservacionista é fonte de conflitos justamente 
por desprezar as comunidades tradicionais, tornando-se assim forte fonte 
de injustiças e de racismo ambiental, como vimos em relação à expulsão dos 
caiçaras da Estação Ecológica Jureia-Itatins. 

Em alguns casos, a criação de unidades de conservação, assim como 
certas obras de infraestrutura, resulta em reassentamentos forçados e êxodo, 
contribuindo para a intensificação dos problemas ambientais verificados 
nas periferias urbanas e para a degradação das condições de vida dessas 
populações expulsas, que vão se integrar precariamente ao mercado de 
trabalho informal, geralmente em condições degradantes e de pobreza 
extrema. O Judiciário e os ministérios públicos desempenham papel 
significativo nesses conflitos, pois em alguns casos, ao serem acionados por 
uma das partes envolvidas, omitem-se ou privilegiam direitos privados de 
certos atores sociais, em detrimento dos direitos coletivos das populações 
vulneráveis atingidas.

Apresentamos, pois, alguns exemplos de conflitos marcados pelas con- 
sequências negativas de determinadas políticas públicas ou práticas 
institucionais. 

1)  Serra do Navio (AP) – no Brasil, a torianita é encontrada de forma 
abundante na região central do Amapá, na bacia do rio Araguari, 
dentro do Parque Nacional de Tumucumaque. Embora a Cons- 
tituição Federal de 1988 reserve a exploração de minérios radio-
ativos ao monopólio estatal (mediante a criação das Indústrias 
Nucleares do Brasil – INB), no Amapá a torianita tem sido explo-
rada, principalmente, por particulares e contrabandistas, que 
chegam a ganhar mais de U$ 300,00 por quilo. O contrabando é 
facilitado por algumas características físicas do próprio minério 
e pela omissão de setores do Estado brasileiro em relação à 
fiscalização, exploração e segurança relacionadas à mineração da 
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torianita. Segundo a legislação vigente, a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) é a autarquia federal responsável pela 
supervisão e fiscalização da atividade nuclear no Brasil, porém sua 
inércia tem propiciado uma situação de risco ambiental e à saúde 
dos habitantes locais.

2)  Salvador (BA) – localizada na parte central da baía de Todos os 
Santos, próxima à baía de Aratu, a Ilha de Maré, no município  
de Salvador, é o lar de diversas colônias de pescadores e 
marisqueiras e de cinco comunidades quilombolas reconhecidas 
pela Fundação Cultural Palmares (FCP). Apesar da proximidade 
com a capital baiana, a ilha ainda sofre com a falta de infraestrutura 
básica e com o precário atendimento à saúde. Além disso, é vítima 
dos problemas comuns às comunidades limítrofes à baía de Todos 
os Santos, ou seja, a contaminação da baía por resíduos industriais 
e esgoto residencial. A proximidade com o porto de Aratu também 
sujeita essas comunidades a impactos gerados por acidentes 
ocorridos com embarcações de transporte de produtos das 
indústrias químicas e petrolíferas localizadas no centro industrial 
de Aratu (município de Candeias/BA).

3)  Niterói (RJ) – fundada por pescadores em 1886, a aldeia Imbuhy,  
em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é atualmente 
palco de uma grave situação de racismo ambiental e injustiça social 
que tem como principal responsável o Exército Brasileiro, por meio 
da ação do comando do 8° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado 
(GACosM), responsável pela manutenção e conservação dos fortes 
existentes no entorno da aldeia. Toda a área da praia de Imbuhy 
e as imediações do forte são até os dias atuais consideradas áreas 
de segurança nacional, e os moradores da aldeia Imbuhy são 
tratados pelo alto comando da guarnição como invasores tolerados 
por liberalidade do Exército. Não se reconhecem os direitos civis 
e humanos mais básicos dessa população, e todas as famílias ali 
residentes estão sujeitas a um rígido regulamento militar, que 
cerceia até mesmo seu direito de ir e vir ou de receber visitas de 
amigos e parentes (todos os moradores devem se identificar e ser 
revistados ao entrar ou sair, e qualquer visitante só pode ter acesso 
à aldeia mediante autorização prévia do comando do forte e nome 
inscrito numa lista elaborada pelo próprio exército). Além disso, 
utilizam como punição, por desrespeitos à regulamentação vigente, 
a perda do direito a receber visitas ou de receber assistência médica 
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em caso de emergência. A situação é bem semelhante, aliás, à que 
os quilombolas da Restinga da Marambaia enfrentam em relação 
à Marinha, como pode ser visto no mapa.

4)  Curitiba (PR) – inaugurado em 1989 para receber os resíduos 
orgânicos domésticos e comerciais do município de Curitiba, o 
Aterro Sanitário da Caximba chegou a 2008 recebendo 2,4 toneladas 
de resíduos de 16 municípios da Região Metropolitana de Curitiba 
e de grandes geradores da região (como hospitais, supermercados, 
aeroportos e restaurantes). Durante os últimos vinte anos, a 
Prefeitura Municipal de Curitiba foi processada diversas vezes 
por má gestão dos resíduos depositados no aterro, o que estaria 
ocasionando a poluição da bacia do rio Iguaçu pelo chorume não 
tratado. Localizado em um bairro densamente povoado, o aterro 
da Caximba tem sido fonte de preocupações para os morado- 
res do seu entorno, que suspeitam que a contaminação seja prove-
niente do lixo não tratado, e os constantes vazamentos de resíduos 
do local seja a fonte de diversas doenças que acometem a popula- 
ção do bairro. Há relatos de doenças de pele, doenças renais, abor-
tos espontâneos, casos de câncer, hidrocefalia, doenças respirató- 
rias, além de doenças decorrentes da proliferação de vetores de 
doenças infecciosas como ratos, mosquitos, moscas e baratas.  
Por esse motivo, a proposta de construção de um novo aterro, em 
área contígua ao atual, tem recebido forte oposição dos moradores, 
que têm tentado impedir a implantação do chamado Sistema 
Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos de 
Curitiba (Sipar), projetado para substituir o atual aterro sanitário.

Principais Impactos e Danos Ambientais

Os principais impactos socioambientais se referem à alteração no regime 
tradicional do uso de solo, bem como a problemas na demarcação de terras 
indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais ou para a reforma 
agrária. Tais impactos estão relacionados à disputa por territórios por 
parte de setores econômicos como o agronegócio, a mineração ou obras de 
infraestrutura. 

Outros impactos de grande importância são a poluição (hídrica, do solo 
e atmosférica), o desmatamento, problemas no licenciamento ambiental, 
alteração no ciclo reprodutivo da fauna, invasão ou danos a áreas de 
proteção ambiental, assoreamento de rios e erosão do solo. A questão do 
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licenciamento ambiental é de particular importância, pois se encontra 
presente em praticamente todos os casos nos quais o que está em jogo é um 
novo empreendimento econômico, sejam hidrelétricas, siderúrgicas, aterros 
sanitários, indústrias petroquímicas ou eco resorts turísticos. Geralmente, 
com as denúncias, evidencia-se a falta de participação e de critérios técnicos 
vinculados à legislação ambiental e sanitária existente. Embora de menor 
incidência no mapeamento, o impacto nos territórios urbanos se evidencia em 
questões como poluição, enchentes, formação de lixões e aterros, acidentes 
ambientais e regulação fundiária.

Presente em 65,7% dos conflitos mapeados na primeira fase, o impacto 
intitulado “alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território” 
é majoritário, seguido pelos diversos tipos de poluição e pela “falta/
irregularidade na demarcação de território tradicional” (40,1%). Também 
são relevantes “desmatamento e/ou queimada” (35,3%), “falta/irregularidade 
na autorização ou licenciamento ambiental” (24,6%), “alteração no ciclo 
reprodutivo da fauna” (23%) e “invasão/dano à área protegida ou unidade 
de conservação” (21,6%) (Gráfico 4). 

Esses dados confirmam as tendências verificadas nos itens anteriores, de 
concentração dos impactos negativos das principais atividades geradoras  
de injustiça ambiental no Brasil nas comunidades e populações tradicionais, 
localizadas basicamente no meio rural, e em especial nos estados onde a 
fronteira agrícola e novas atividades capitalistas avançam sobre áreas até 
então precariamente inseridas no mercado global de commodities agrícolas 
ou minerais, petróleo, de energia ou do circuito turístico. 

No Amazonas, por exemplo, cerca de 170 famílias de extrativistas e 
ribeirinhos da Gleba Floresta, no município de Boca do Acre, encontram-se 
ameaçadas por madeireiros e pecuaristas que estão invadindo as estradas  
de seringueiras e castanheiras da região – principalmente os seringais Pirapora 
e Novo Andirá. Sem a regularização do acesso à área tradicionalmente 
ocupada pelas famílias, elas ficam sujeitas à ação violenta desses invasores. 
O Estado tem sido acionado, e as comunidades reivindicam ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a 
transformação da área em uma reserva extrativista. Contudo, a omissão do 
órgão ambiental impede que ocorra efetivamente uma solução, mesmo em se 
tratando de terras públicas. Isso contribui para o aumento do desmatamento 
na região e para a deterioração do equilíbrio ambiental.

No Nordeste, o avanço da carcinicultura contribui para a destruição 
de manguezais, ecossistemas essenciais para a reprodução física e cultural 
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Obs.: Há muitas comunidades que se autoidentificam como pertencentes a mais de um grupo, como, por 
exemplo, quilombolas que atuam como vazanteiros; agricultores familiares sem-terra; ribeirinhos que 
sobrevivem também como pescadores artesanais e extrativistas. Da mesma forma, muitas vezes há mais de 
um dano ambiental, mais de um agravo à saúde e mais de um responsável pelo conflito. Essa sobreposição 
faz com que os percentuais dos gráficos, se somados, cheguem a mais de 100%. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental 
e Saúde no Brasil.

Gráfico 4 – Principais impactos e danos ambientais (%) 

das comunidades tradicionais costeiras, já que são criadouros de peixes e 
crustáceos. Na região de Cascavel, no Ceará, por exemplo, os moradores 
da comunidade de Barra Velha estão sendo atingidos pelos danos da 
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carcinicultura. Existem relatos de que o proprietário do empreendimento 
estaria, com essa atividade, inviabilizando o transporte público que atende 
à comunidade e, especialmente, bloqueando o indispensável acesso aos 
recursos do mar, para sustento e reprodução das atividades tradicionais de 
sobrevivência dos moradores. Técnicos do Ibama e de órgãos ambientais 
locais observaram uma série de impactos ambientais graves na região, 
relacionados à criação de camarão em cativeiro. 

Em São Félix do Xingu, no Pará, é a exploração de jazidas de níquel 
pela Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale) que expulsa milhares de 
famílias de pequenos produtores rurais de suas terras. Cerca de 7.400 
hectares foram transferidos para a mineradora por intermédio da atuação da 
superintendência local do Instituto de Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra). Como consequência, muitas famílias vão engrossar o 
contingente de miseráveis da periferia do município. Além disso, a instalação 
da nova planta de extração e beneficiamento de níquel está causando poluição 
das grotas e igarapés que vêm sendo assoreados e contaminados com os 
resíduos que descem das serras e das barragens de contenção de rejeitos, 
onde a empresa desenvolve suas atividades.

Além dos impactos já analisados, exemplificados por esses casos, outro 
dado que chama a atenção neste levantamento é a presença de denúncias 
de mudanças climáticas relacionadas aos impactos negativos das atividades 
geradoras em pelo menos 6,73% dos casos mapeados. A se considerar que este 
ainda é um debate relativamente recente, e cuja pesquisa ainda é incipiente na 
maioria dos casos, pode-se sugerir que este índice seja, na realidade, maior. 
Isso significa que as consequências negativas do modelo de desenvolvimento 
estimulado no Brasil sobre o clima não são um assunto para o futuro, como 
geralmente aparece nos discursos de políticos, técnicos e empreendedores, 
mas um problema que deve ser encarado de imediato. 

Principais Danos e Riscos à Saúde

O conceito de risco e/ou danos à saúde se refere, como já dito, a uma 
concepção ampliada de saúde, que reflete não somente a dimensão biomédica 
dos impactos ambientais, mas questões relacionadas à qualidade de vida, 
à cultura e tradições, aos direitos humanos e à capacidade de organização 
e mobilização coletivas. Em relação à tipologia construída em oficina de 
elaboração do instrumento com membros da RBJA e especialistas em saúde 
coletiva, optou-se pelo uso de categorias simplificadas com espaço para 
identificar eventuais patologias específicas possíveis ou potencialmente 
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relacionadas ao conflito de acordo com suspeitas ou denúncias das comu-
nidades atingidas ou organizações parceiras. 

Definiu-se essa opção na oficina visando a facilitar a compreensão inicial 
do conflito, mas também para destacar um conceito ampliado de saúde 
que permitisse entender os problemas centrais em diversas situações de 
injustiça ambiental como assuntos da saúde. Portanto, não se trata de uma 
classificação de tipos de patologias específicas, mas sim de problemas de 
saúde compreendidos sob a lógica da justiça ambiental e dos movimentos 
sociais. 

Além de problemas de saúde clássicos, como doenças crônicas e trans-
missíveis, existem alguns relacionados a causas externas, como acidentes e 
suicídios; destacamos três problemas de saúde: as várias formas de violência 
que conectam a saúde ao campo dos direitos humanos e da democracia; 
o da soberania alimentar, já que muitos conflitos nos campos e florestas 
resultam na insegurança alimentar; e o tema da qualidade de vida, pois 
inúmeros conflitos resultam de discursos que apresentam o progresso e o 
crescimento econômico como principal benefício, desrespeitando visões dos 
povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e campesinos em 
sua relação com a natureza, o território e o sentido do que seja bem viver.

O resultado permite perceber a piora na qualidade de vida como o 
principal problema de saúde levantado pelas populações atingidas em suas 
lutas. Trata-se de um sentimento subjetivo, que tem em sua raiz a percepção 
de que elementos fundamentais para a vida das comunidades em seus 
territórios foram, estão ou serão impactados negativamente. Tais elementos 
expressam inúmeras dimensões da vida, como a saúde, a relação com a 
natureza e o uso de recursos naturais, a identidade e a cultura, o exercício 
democrático na defesa dos direitos fundamentais e no uso do território em 
que vivem.

O que está em jogo nesse caso não é apenas a evitação dos prejuízos 
decorrentes de certos impactos ambientais, como a poluição, mas a manu-
tenção de valores, tradições, práticas sociais e relações com a natureza que 
foram ou serão perdidos diante do ‘progresso’ econômico no aproveitamento 
de recursos naturais e da disputa por território. Portanto, o conceito de 
qualidade de vida representa uma visão complexa que rejeita a ideia  
de crescimento, riqueza e consumismo à custa da perda dos próprios valores 
e sentidos de vida comunitários, em especial nos povos das florestas, cuja 
subsistência depende da vitalidade de campos e regiões onde os ecossistemas 
se encontram mais preservados. 
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Outra questão de grande importância é a violência como problema de 
saúde em suas várias formas: desde a coação e ameaça até os assassinatos. 
Ponto fundamental da pauta dos direitos humanos no Brasil, ela reflete a 
forma como as populações atingidas e vulnerabilizadas sofrem com a falta 
de cidadania, principalmente pela impossibilidade de exercerem o direito 
à organização coletiva para reivindicar e protestar contra as injustiças que 
contra elas são cometidas. Os casos de assassinatos ou ameaças ocorrem não 
somente nas regiões mais afastadas dos centros urbanos e, principalmente, no 
Norte e Nordeste, mas também próximo às grandes metrópoles do Sudeste, 
como o Rio de Janeiro.

Outras questões básicas de saúde se referem aos problemas da insegurança 
alimentar, de doenças não transmissíveis (como o câncer e as doenças res-
piratórias decorrentes da poluição química), dos acidentes e, atrelados a 
todos esses, da falta de assistência médica adequada e de estudos que os 
associem aos problemas ambientais na região. As doenças crônicas apontadas 
estão relacionadas às múltiplas formas de exposição aos poluentes, como 
agrotóxicos e substâncias químicas de indústrias ou depósitos de resíduos. 

O tema da soberania alimentar (isto é, do direito dos povos e comunidades 
a produzir, comercializar e consumir seus alimentos de acordo com sua 
cultura e modo de vida, garantindo tanto o seu sustento como sua reprodução 
social e a preservação da natureza e da sua saúde) e da desnutrição surge 
como relevante em vários territórios rurais, indígenas e quilombolas, muitas 
vezes afetados por atividades voltadas para a produção de alimentos para 
exportação, as chamadas commodities agrícolas. Também o agravamento das 
doenças transmissíveis pela degradação ambiental e falta de saneamento 
básico aparecem de forma relevante nos conflitos. Outro aspecto importante, 
diretamente relacionado à qualidade de vida, é o sentimento de desamparo, 
expresso pela falta de atenção médica por parte do sistema de saúde, seja 
para com os povos originários e comunidades tradicionais vulnerabilizados, 
seja para com as comunidades expostas a diversos perigos (Gráfico 5).

Alguns exemplos de impactos negativos sobre a saúde das populações 
verificados no mapeamento:

1)  Macapá (AP) – Como em muitas outras cidades brasileiras, a 
população mais pobre de Macapá sofre com um grave problema: 
a falta de saneamento básico. Problema comum a cerca de 60% 
da população amapaense, a falta de água tratada em grande 
parcela da capital do estado tem contribuído para a permanência 
da proliferação de doenças relacionadas à ingestão de água 
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Obs.: Há muitas comunidades que se autoidentificam como pertencentes a mais de um grupo, como, por 
exemplo, quilombolas que atuam como vazanteiros; agricultores familiares sem-terra; ribeirinhos que 
sobrevivem também como pescadores artesanais e extrativistas. Da mesma forma, muitas vezes há mais de 
um dano ambiental, mais de um agravo à saúde e mais de um responsável pelo conflito. Essa sobreposição 
faz com que os percentuais dos gráficos, se somados, cheguem a mais de 100%. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental 
e Saúde no Brasil.
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Gráfico 5 – Danos e riscos à saúde registrados no mapa (%) 

contaminada, a exemplo da hepatite, cólera, diarreia e dengue. 
Além da falta de água potável em muitos bairros, a falta de 
saneamento básico se alia a soluções improvisadas para captação 
de água e despejo de esgoto, geralmente no próprio rio (de onde 
parte da população local retira a água que consome) e na orla de 
Macapá. Para piorar, os macapaenses sofrem as precárias condições 
dos serviços públicos de atendimento médico-hospitalar, e na 
capital apenas um pronto-socorro funciona 24 horas/dia para 
atender à população de 344 mil pessoas. E os postos de saúde 
nem sempre funcionam. Segundo levantamento da Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá (Caesa), quatro de cada dez pessoas não 
têm acesso à água potável e apenas quatro de cada cem pessoas 
têm acesso à rede de esgoto. Essa situação é ainda mais grave nos 
bairros da periferia, onde a infraestrutura é mais precária. 

2) Vale do Javari (AM) – Espalhados por imensas áreas de florestas, 
rios e igarapés, os povos indígenas dessa região estão sujeitos 
não apenas às doenças infecciosas e parasitárias, mas também às 
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trazidas pelo contato forçado com as populações não indígenas. 
Depois de décadas de lutas pela demarcação de suas terras, 
esses povos agora se veem ameaçados de extinção por doenças 
como hepatite A, B, C e Delta e malária. Também relevante é 
o câncer de fígado, consequência da hepatite medicamentosa 
decorrente da contínua ingestão do quinino usado para combater 
os frequentes episódios de malária, meningite e tuberculose. 
Apesar das recorrentes denúncias e campanhas promovidas por 
entidades indígenas locais, e das também frequentes promessas 
governamentais, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o 
Ministério da Saúde (MS) ainda não conseguiram implementar 
uma política de saúde indígena eficiente para o atendimento 
a estes povos. Enquanto isso, as mortes por doenças passíveis 
de prevenção se sucedem nas aldeias, e proliferam estatísticas 
alarmantes, como a que informa que cerca de 90% da população 
indígena do vale do Javari já contraíram a malária.

3)  São Mateus do Sul (PR) – a Unidade de Negócio da Industrializa-
ção do Xisto (UN-SIX) da Petrobras em São Mateus do Sul tem sido 
alvo de críticas e ações de entidades ambientalistas da região por 
estar ocasionando a contaminação dos rios da bacia do rio Iguaçu 
com resíduos altamente tóxicos e colocando em risco a saúde da 
população local. Desde 2004, a empresa já foi alvo de pelo menos 
duas ações civis públicas promovidas pela Associação de Defesa 
do Meio Ambiente Araucária (Amar) e pela Defensoria da Água, 
ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Além 
disso, em 2006, a empresa já foi multada em R$ 200 mil pelo 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em consequência do der-
ramamento de cerca de 30 mil litros de água contaminada por 
resíduos tóxicos no rio Canoas. Contudo, a falta de informações 
sobre os problemas de saúde e de ações concretas continuam a 
preocupar as populações atingidas e várias organizações parceiras.

Principais Parceiros e Apoiadores dos Atingidos

Dentre as entidades que atuam como parceiros das populações atingidas 
na defesa de seus direitos, destacam-se as ONGs (56,6%) que militam no 
campo da justiça ambiental, integrando as dimensões sociais, políticas e 
ambientais, em oposição às estritamente ambientalistas, que dissociam a 
proteção ambiental da luta pela democracia e os direitos humanos (Gráfico 6).
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Também se destacam entidades governamentais (49,5%) e ministérios 
públicos (53,5%), principalmente aqueles que valorizam a articulação com 
populações atingidas e a participação democrática em seus recursos humanos 
e políticas de atuação. 

A existência de movimentos sociais organizados (45,1%) e as organizações 
de populações atingidas (33,7%) também contribuíram expressivamente para 
o desenrolar do conflito. Cabe ainda destacar o papel das redes (36,7%), das 
organizações ligadas às igrejas (37,4%) e das organizações sindicais (26,6%) 
como apoiadores dos atingidos.

A pequena participação das organizações sindicais nesses conflitos – se 
comparada a outras classes de parceiros e apoiadores – denota uma difi- 
culdade da estrutura sindical em incorporar as lutas por melhores con-
dições no ambiente de trabalho em sua agenda de reivindicações. Nesse 
sentido, os sindicatos de trabalhadores rurais estão presentes nos conflitos 
socioambientais com muito mais frequência do que seus congêneres da 
indústria ou do setor de serviços. Em alguns casos, como o conflito em torno 
das doenças ocupacionais que sofrem ex-funcionários da Aracruz Celulose, 
em São Mateus (ES), acusam-se lideranças sindicais de articular atos de 
violência contra lideranças locais em apoio às empresas, muitas vezes sob a 
justificativa de manutenção dos postos de trabalho. 

Nesse mesmo contexto, entidades nacionais representativas das popu- 
lações rurais, como a Via Campesina, o Movimento das Mulheres Camponesas 
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Gráfico 6 – Parceiros e apoiadores dos atingidos (%) 

Obs.: Há muitas comunidades que se autoidentificam como pertencentes a mais de um grupo, como, por 
exemplo, quilombolas que atuam como vazanteiros; agricultores familiares sem-terra; ribeirinhos que 
sobrevivem também como pescadores artesanais e extrativistas. Da mesma forma, muitas vezes há mais de 
um dano ambiental, mais de um agravo à saúde e mais de um responsável pelo conflito. Essa sobreposição 
faz com que os percentuais dos gráficos, se somados, cheguem a mais de 100%. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental 
e Saúde no Brasil.
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(MMC) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) se articulam com 
os trabalhadores e populações locais na luta pela promoção da justiça social 
e reforma agrária no campo. 

Casos como esse demonstram como os chamados ‘novos movimentos 
sociais’ vêm fortalecendo suas articulações e redefinindo suas bandeiras desde 
meados dos anos 1980, criando fatos novos num cenário de enfraquecimento 
dos movimentos sociais tradicionais, como o movimento sindical. Apesar da 
incorporação do discurso ambiental, da sustentabilidade e da promoção 
do equilíbrio socioambiental no discurso de muitas entidades de classe, no 
cotidiano dos conflitos socioambientais mapeados por este projeto, são as 
entidades ambientalistas, os movimentos de defesa dos direitos humanos, 
os movimentos pela reforma agrária, as associações de moradores, setores 
progressistas das igrejas e de entidades governamentais que fortalecem a luta 
de comunidades e povos atingidos pelas externalidades do atual modelo de 
desenvolvimento e apropriação dos recursos naturais.

Salvo raras exceções, como se observou no Gráfico 6, representadas por 
alguns sindicatos rurais e de setores industriais, a temática da justiça ambiental 
e da equidade em saúde ainda foi pouco incorporada pelas entidades 
representativas das classes trabalhadoras, representadas principalmente por 
entidades ligadas às instâncias territoriais (como um bairro, um bioma ou 
um quilombo) ou à afirmação de identidades e direitos coletivos.
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