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Um Olhar Integrado sobre as Injustiças Ambientais no Campo  
e nas Cidades

Este capítulo cumpre uma dupla função: discutir, de um lado, os conflitos 
ambientais registrados no Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça 
Ambiental e Saúde no Brasil (ou Mapa de Conflitos)1 e relacionados 

aos territórios do campo e das florestas, em particular aqueles vinculados 
à expansão dos monocultivos e seus impactos, como o uso intensivo de 
agrotóxicos; e, de outro, os conflitos presentes nos territórios urbanos. 

Além da enorme relevância do agronegócio no modelo de desenvolvimento 
hegemônico no país, dada a importância produção de commodities rurais, 
como soja, madeira, carnes e outros produtos de origem econômica da 
agropecuária, desde 2008 o Brasil tem recebido o lamentável título de 
principal consumidor mundial de agrotóxicos (Soares, 2010). Monocultivos 
representam a negação da agroecologia e da agricultura familiar justa e 
sustentável; a biodiversidade é compreendida como ‘praga’ a ser combatida 
numa guerra química contra a natureza, marcando o caráter químico-
dependente desse modelo de produção agrícola que pretende transformar 
a natureza em um grande empreendimento fabril. 

 4
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1 Disponível em: <www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br>.
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Entramos no século XXI marcados pela expansão dos monocultivos, 
padrão exemplar de produção do agronegócio capitalista voltado para o 
comércio internacional em uma economia globalizada. Atualmente 90% da 
produção mundial de alimentos são provenientes de apenas 15 espécies 
vegetais e oito animais, e “um sistema ecológico homogêneo é um desastre 
esperando para acontecer” (Holling apud Giampietro, 2002: 468). Não 
casualmente, a expansão dos monocultivos é a principal atividade econômica 
geradora de conflitos e injustiças ambientais no mapa, com 33,3% dos casos. 
Isso porque a atuação de entidades governamentais, importante causadora 
de injustiças, não se caracteriza como um setor produtivo específico, embora 
sirva de suporte político e institucional ao modelo econômico hegemônico, 
em vez de servir de instrumento de proteção aos direitos fundamentais das 
populações e cidadãos atingidos por esse modelo, como deveria acontecer.

Em relação ao segundo foco deste capítulo – os conflitos presentes 
nas cidades e nos territórios urbanos –, cabe relembrar que foram nesses 
espaços que surgiram, nos Estados Unidos, a partir de 1978, os primeiros 
movimentos sociais e intelectuais em que se passou a utilizar expressões 
como ‘racismo ambiental’, ‘injustiça ambiental’ e ‘zona de sacrifícios’. 
Tais movimentos denunciam, desde então, as situações nas quais grupos 
populacionais discriminados, como negros, trabalhadores, grupos étnicos 
e mulheres, sofrem com as principais cargas ambientais de um modelo de 
desenvolvimento iníquo. São principalmente essas populações que moram 
em locais (ou neles circulam ou trabalham) como lixões, aterros de rejeitos, 
fábricas perigosas e poluentes, áreas de riscos de inundação ou desabamento 
ocasionados por chuvas torrenciais, ou, ainda, estradas com trânsito intenso, 
poluição decorrente dos veículos e riscos de acidentes de trânsito, como 
atropelamentos.

No Brasil, muitos conflitos se aproximam das características dos 
movimentos iniciais por justiça ambiental nos Estados Unidos, envolvendo 
questões como poluição industrial, proximidade de indústrias perigosas 
e de lixões. Tais conflitos ambientais urbanos tendem a se intensificar não 
só como reflexo da intensa urbanização e industrialização no país, mas 
também como resultado da incorporação das discussões sobre justiça 
ambiental por movimentos sociais urbanos. Porém, os centros urbanos 
latino-americanos apresentam outras características típicas importantes 
relacionadas à precariedade das políticas e dos serviços públicos, como a 
falta de saneamento, de moradia e transporte adequados, de serviços básicos 
de saúde, e a existência de áreas de risco de inundações e desmoronamentos 
em periferias urbanas e favelas, o que torna ainda mais perigoso viver nas 
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zonas de sacrifício. Ou, ainda, a presença de comunidades quilombolas e 
indígenas em espaços urbanos, além das pressões decorrentes da especulação 
imobiliária que geram remoções, intensificadas mais recentemente pela 
iminência de grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Existe, porém, outro motivo importante para a análise desses dois 
territórios e conflitos em um único capítulo: buscamos evidenciar que as 
questões urbanas têm uma intrínseca relação com as rurais, e que a busca por 
sociedades mais justas, sustentáveis e democráticas implicará repensarmos 
simultaneamente novas formas de relação entre as populações e os territórios 
urbanos, rurais e tradicionais, entre as cidades e os ecossistemas que as 
sustentam, sejam estes próximos ou distantes, por vezes em outros continentes, 
diante de cadeias produtivas e um comércio crescentemente globalizado. 
Essa compreensão também acarreta novos diálogos e convergências entre 
movimentos sociais e sujeitos coletivos nos campos, florestas e cidades em 
diferentes escalas, possibilitando a construção de pautas comuns e políticas 
públicas em torno de resistências e utopias em que se reconheçam os imensos 
desafios ambientais e sociais contemporâneos. 

Caracterizando os Espaços Rural e Urbano e suas Interações na 
Produção de Conflitos 

O Gráfico 1 apresenta a evolução da população brasileira rural e urbana 
entre 1900 e 2000 e evidencia a forte relação entre concentração fundiária, 
êxodo rural e expansão da população urbana. Em um século, a proporção 
se inverte radicalmente: em 1900 a população rural era dez vezes superior à 
urbana, e em 2000 a população urbana passa a ser 4,3 vezes maior.

Com a crescente complexidade das dinâmicas econômicas e sociais 
do Brasil nas últimas décadas, vários autores têm mencionado problemas 
na visão clássica que reforça a dicotomia urbano-rural, principalmente 
em regiões com maior densidade populacional e proximidade de regiões 
metropolitanas. Para Aurílio Sérgio Caiado e Sarah Maria dos Santos (2001), 
fenômenos como a conurbação, a metropolização e a expansão da ocupação 
urbana em áreas oficialmente definidas como rurais mostram que a definição 
oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de regiões 
rurais e urbanas não é mais suficiente para explicar a complexa situação 
demográfica do Brasil contemporâneo. 

Da mesma forma, Maria de Nazareth Wanderley (2000) e Ângela Duarte 
Ferreira (2002) discutem os limites da definição oficial diante da complexidade 
do tema, já que as instituições governamentais, como o IBGE, tendem a 
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definir como rural tudo aquilo que não é uma aglomeração dotada de alguns 
serviços. Alguns estudos recentes evidenciam esse equívoco e mostram a 
forma como, independentemente do tamanho, todos os municípios têm 
áreas urbanas e rurais, e estas são caracterizadas normalmente por habitações 
dispersas, embora diversos espaços sejam considerados urbanos sem que, de 
fato, ofereçam experiências urbanas a seus habitantes. Há também distritos 
classificados como urbanos, embora, na realidade, a sua população seja 
voltada para atividades rurais.

Pop. urbana

Pop. total

Pop. rural

1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010
0

50

100

150

200

250

Fonte: IBGE, 2010.

Gráfico 1 – Distribuição da população rural e urbana (em milhões). Brasil – 1900-2010

O conceito ‘aglomerado subnormal’, usado pelo IBGE nos últimos censos 
para se referir a espaços das periferias nas cidades, chamados ‘favelas’ ou 
similares, ainda que marcado pela operacionalidade, é também extremamente 
inadequado, além de preconceituoso. Segundo o IBGE, o setor censitário 
definido como aglomerado subnormal

é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, 
casas…), ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade 
alheia (pública ou particular) dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, 
bem como carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais. (IBGE apud 
Silva et al., 2009)

Portanto, as relações entre o rural e o urbano e o processo de urbanização 
brasileira, por vezes com taxas maiores que as de vários países europeus, 
devem ser examinadas com cuidado: é impossível estabelecer padrões 
homogêneos – internos ou relacionais – entre o rural e o urbano diante de 
realidades consideradas rurais tão diversas nas várias regiões do país: a 
presença de biomas/ecossistemas; a existência de áreas preservadas; a extensão 
dos vários tipos de áreas de preservação ambiental previstas em lei, sejam 
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elas de proteção integral, como os parques nacionais, ou de uso sustentável, 
como as áreas de proteção ambiental e as reservas extrativistas; as histórias de 
ocupação; os tipos de empreendimentos econômicos existentes no passado e 
no presente; a relação de distância (proximidade ou afastamento) de grandes 
centros urbanos; a existência de populações e comunidades tradicionais e suas 
culturas fortemente marcadas pela relação com a natureza, incluindo-se povos 
indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e ainda vários grupos, para 
muitos, desconhecidos, como os geraizeiros e vazanteiros do norte de Minas 
Gerais e os faxinalenses do oeste do Paraná; a prática de agricultura familiar 
e/ou de monocultivos do agronegócio, entre outras variáveis. O amálgama 
desse conjunto se encontra em inúmeros movimentos culturais e sociais que 
caracterizam os territórios no país, palco da diversidade e celebração da vida, 
mas também de conflitos e resistências levantados no Mapa de Conflitos. 

Para pensarmos as relações entre campo e cidade, é importante levar 
em conta o fato de os espaços rurais se constituírem como as áreas mais 
protegidas e de vitalidade dos ecossistemas, ainda que com diferentes estágios 
de preservação ou, pelo contrário, de degradação ambiental e esgotamento de 
recursos naturais. Como amplamente reconhecido nos estudos sobre os 
ecossistemas, estes geram importantes processos ecológicos essenciais de 
suporte e benefício à vida em distintas escalas, do nível local ao regional e 
planetário. Dessa forma, as cidades e conglomerados urbanos, mesmo que 
pressionem os ecossistemas de diferentes maneiras para obter recursos, tais 
como energia, alimentos, matérias-primas para as distintas cadeias produtivas 
e modos de consumo, são dependentes de sua vitalidade para a qualidade 
da própria vida humana. 

Uma forma de entender os sistemas de suporte e benefício à vida, gerados 
pelos ecossistemas, é observar a sua classificação em quatro grandes grupos: 
provisão – de alimentos, de água potável, de combustíveis, de fibras, de 
compostos bioquímicos e de recursos genéticos; regulação – do clima, dos 
ciclos de águas (que são também purificadas), da degradação dos solos; 
suporte – à formação dos solos e ciclos de nutrientes (produção primária); 
e sistemas culturais e simbólicos – benefícios imateriais, tais como lazer e 
turismo, valor espiritual e religioso, estéticos, educacionais, herança cultural, 
sensação de lugar e seu pertencimento (Andrade & Romeiro, 2009).

Do ponto de vista ecossistêmico e social, as transformações no campo têm 
inúmeras interações e impactos no mundo urbano e vice-versa. Por exemplo, 
a intensificação de processos de produção e consumo nos territórios urbanos 
repercute no mundo rural, pois a demanda pelo consumo de carne, aço ou 
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energia elétrica acarreta pressões que favorecem a expansão de monocultivos 
de grãos, desertos verdes (monocultivos de eucaliptos e pinus), minerações ou 
hidrelétricas que podem afetar os ecossistemas, os territórios e as populações 
que neles se inserem. 

Além disso, a degradação ambiental decorrente dessas atividades pode 
provocar problemas de segurança hídrica e química (caso das contaminações 
por agrotóxicos), redução da biodiversidade e diversas consequências 
associadas à provisão, regulação e suporte produzidos pelos ecossistemas, 
cujas consequências não se restringem ao espaço rural distante do urbano. 
Verificamos essa questão observando a extrema vulnerabilidade que várias 
metrópoles do litoral, além de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), 
apresentam com relação à sua segurança hídrica que depende, em boa parte, 
do que ainda resta da Mata Atlântica da região. 

Os efeitos da degradação dos ecossistemas atingem escalas regionais e 
mesmo planetárias, fenômeno esse relacionado à produção dos chamados 
‘riscos ecológicos globais’. Por exemplo, a perda de biodiversidade, a 
degradação e a poluição ambiental por gases de efeito estufa em diversas 
áreas do planeta estão diretamente relacionadas às mudanças climáticas 
globais. Outro tipo de impacto relevante em termos de escalas mais globais 
diz respeito à contaminação química dos alimentos decorrente do uso 
intensivo de agrotóxicos, que afeta, além de trabalhadores e famílias rurais, 
consumidores dos alimentos nas cidades; ou ainda à poluição transfronteiriça, 
que afeta populações de espécies em áreas extremamente distantes dos locais 
originais da poluição, como os ursos polares contaminados pelo pesticida 
Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) no Ártico.

Outro exemplo atual da forma como as interações campo-cidade podem 
intensificar conflitos ambientais diz respeito à crescente demanda por 
biocombustíveis para uso em veículos, em especial o etanol. A área plantada 
com cana-de-açúcar no Brasil passou de 4,88 milhões de hectares em 2000 
para 8,21 milhões em 2008, com aumentos mais expressivos nas Regiões 
Sudeste, Centro-Oeste e Sul (Assis, 2010). 

Uma parte significativa do aumento de quase 70% da área plantada 
no período se deve às demandas por etanol usado como biocombustível 
no país, com perspectivas crescentes de uso no cenário internacional. 
Agrocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, têm sido propalados por 
organizações e autoridades de distintos países como alternativas energéticas 
importantes para a redução de gases de efeito estufa, embora sejam 
controversos tais argumentos (Brianezi, 2010). 
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Tendo-se como foco apenas o etanol, de acordo com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o advento dos veículos 
flex fuel, que usam simultaneamente gasolina e álcool, gerou um aumento 
significativo no consumo de álcool hidratado no Brasil, que passou de 4,3 
bilhões de litros em 2003 para 15 bilhões em 2010 (Brasil, 2011).2 Segundo 
essa mesma fonte, os principais países que importam do Brasil são os Estados 
Unidos, Japão, Jamaica, Nigéria, Coreia do Sul, Suécia, Países Baixos, Costa 
Rica, El Salvador e México. 

Ao mesmo tempo que se intensifica a produção do ‘combustível verde’, 
Maria Aparecida de Moraes Silva (2006) mostra que a mudança da cartografia 
migratória de trabalhadores para os canaviais de São Paulo se deu entre 
2000 e 2006 “em razão do avanço do agronegócio da sojicultura e pecuária, 
responsáveis pelo processo de expropriação do campesinato dessa região, 
de um lado, e, do outro, do sucroalcooleiro paulista, demandante de grandes 
contingentes de força de trabalho” (Silva, 2006: 114). 

Ainda que os fluxos migratórios campo-cidade tenham se reduzido 
bastante com relação às décadas anteriores, a expansão dos monocultivos 
da cana, da soja e a própria agropecuária continuam gerando dinâmicas 
extremamente perversas para as populações rurais em várias regiões 
do país, com impactos nas regiões urbanas relacionados à formação das 
desigualdades sociais que marcam periferias e favelas nas cidades. Continua 
a existir, portanto, uma forte interdependência entre as dinâmicas urbanas e 
rurais. E, na busca por sustentabilidade ambiental e justiça social e ambiental, 
necessariamente se devem articular movimentos sociais com procura por 
alternativas relacionadas aos modelos de desenvolvimento, tanto no campo 
como nas cidades.

Expansão do Agronegócio, Monocultivos e Uso de Agrotóxicos 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO, 2007), embora o Brasil ainda tenha uma área de agricultura menor que 
a da Índia, China e Estados Unidos, a disponibilidade de áreas preservadas ou 
de pastagens consideradas potencialmente aráveis é avaliada como a maior 
do mundo, e é por isso um foco das atenções do agronegócio voltado para 
o comércio global e para a produção de commodities agrícolas. A expansão 
dos monocultivos e do agronegócio de exportação tem sido responsável por 

2  Ver: <www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3652>.
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inúmeros impactos socioambientais e de saúde pública que se encontram 
por trás dos numerosos conflitos ambientais no campo. Entre os possíveis 
impactos, podemos destacar (Rigotto, 2009; Pignati, 2008; Carneiro et al., 2008; 
Porto & Milanez, 2009; Almeida, Petersen & Cordeiro, 2001): 

1)  concentração de terras, renda e poder político dos grandes 
produtores na disputa de terras e projetos de desenvolvimento 
nos territórios onde vivem e trabalham as populações campesinas, 
de pequenos agricultores, indígenas, quilombolas, extrativistas, 
ribeirinhos e tantos outros grupos tradicionais do campo e da 
floresta; 

2)  violência e impunidade no campo, com assassinatos de líderes, 
exploração da mão de obra, incluindo-se o trabalho escravo e 
infantil e mortes por exaustão nos canaviais; 

3)  perda de terra, o desemprego no campo e o fluxo migratório campo-
cidade, favorecendo o caos urbano e das regiões metropolitanas; 

4)  consequências negativas sobre a segurança e soberania alimentar, 
principalmente quando as mercadorias agrícolas são exportadas 
para os países mais ricos (caso da soja, básica como ração para 
a produção de proteína animal) ou estão submetidas a cadeias 
produtivas que não a de alimentos (caso dos biocombustíveis, como 
o etanol, ou da plantação de árvores para o uso em siderúrgicas 
ou fábricas de celulose); 

5)  problemas associados à contaminação química decorrente do uso 
intensivo de agroquímicos, em especial os agrotóxicos, uma das 
marcas da ‘modernização agrícola’ brasileira.

Em 2006, o Censo Agropecuário apurou (IBGE, 2009) que os 5.175.489 esta-
belecimentos agropecuários ocupavam 329.941.393 hectares, o equivalente a 
36,75% do território brasileiro (851.487.659 hectares). Como podemos verificar 
no Gráfico 2, o território brasileiro inclui, além dos estabelecimentos rurais, 
áreas de terras indígenas, de unidades de conservação e outras ocupações, 
e apenas uma pequeníssima parte é considerada área urbanizada. Portanto, 
existe uma grande disputa por terras não somente entre os estabelecimentos 
rurais, com uma forte concentração fundiária, mas também envolvendo 
a expansão dos monocultivos sobre as pequenas propriedades e áreas de 
assentamento agrário, além das pressões sobre unidades de conservação, 
terras indígenas e quilombolas, entre outros fatores que marcam os conflitos 
por terra.
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Uma característica central das áreas rurais no Brasil, em consonância com 
a presença marcante dos monocultivos no modelo agrícola hegemônico, é a 
enorme concentração fundiária. Estudos feitos por Paulo Alentejano (2011), 
geógrafo dedicado ao tema da reforma agrária no Brasil, revelam que os 
estabelecimentos com mais de 100 ou 1.000 hectares, embora representem 
um percentual reduzido, ocupam um enorme espaço da área total, cerca 
de 80%, e a maioria dos grandes estabelecimentos está concentrada em 
monocultivos e atividades pecuárias. Os imóveis rurais com mais de 5.000 
hectares (0,2% deles) ocupam mais de 13% da área total, e os com mais de 
1.000 (1,5%) ocupam 30,3% da área total.

Embora a enorme desigualdade na distribuição da posse da terra no 
Brasil seja um fato, é difícil analisar as tendências atuais com precisão com 
base nos dados dos últimos censos agropecuários, já que a questão da 
concentração fundiária é complexa e os censos apresentam diferenças na 
forma de levantar as informações. Um importante indicador da concentração 
fundiária é o índice de Gini de distribuição de terra. Esse índice mede o grau 
de desigualdade na distribuição de terra ou de renda, variando de 0 a 1; 
quanto maior o índice, maior a desigualdade. 

Fonte: IBGE, 2009.

Gráfico 2 – Ocupação da área territorial no Brasil
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Contudo, como apontam Rodolfo Hoffmann e Marlon Ney (2010), é 
necessário fazer uma distinção entre desigualdade e concentração fundiária: 
o que caracteriza a desigualdade é a grande proporção da área total ocupada 
por uma pequena proporção dos estabelecimentos em relação a outras de 
menor tamanho. Em termos hipotéticos, podemos ter uma situação em que 
existiria apenas um pequeno número de grandes propriedades, todas com 
o mesmo tamanho. Nesse caso, a desigualdade seria nula (índice de Gini 
igual a 0), embora houvesse uma grande concentração fundiária na qual 
a maior parte da população não teria terra para plantar. Da mesma forma, 
em uma região onde existem apenas latifúndios, a desapropriação de uma 
grande propriedade e sua distribuição em pequenos lotes para assentamentos 
curiosamente aumentaria a desigualdade (índice de Gini maior que 0), 
embora houvesse uma redução da concentração fundiária.

Essa explicação nos ajuda a entender a dificuldade de analisarmos as 
tendências das desigualdades com base nos dados do Censo Agropecuário 
do IBGE (2006), pois ele evidencia uma tendência de estabilidade na 
desigualdade em relação aos censos anteriores. Contudo, isso decorre, em 
grande parte, em razão do efeito do crescimento do número de pequenos 
estabelecimentos, e não pela desconcentração fundiária. Pelo contrário, a 
proporção da área ocupada pelos 5% maiores estabelecimentos continua 
crescendo: em 2006 chegou a 68,4%, ao passo que os 50% menores ocupam 
apenas 2,7%, ou seja, 25,3 vezes menos que as grandes propriedades.  

Os estados com maior concentração fundiária no último censo foram, nesta 
ordem, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, 
e Amapá, mesclando regiões tradicionalmente pobres e desiguais com áreas 
de expansão da fronteira agrícola (Hoffmann & Ney, 2010). A concentração 
fundiária e a expansão dos monocultivos são responsáveis pelas disputas 
por terra nos territórios rurais e se constituem em um elemento central para 
compreendermos a geração de conflitos no campo.

Apesar da concentração fundiária, dados do último Censo Agropecuário 
do IBGE (2006) continuam mostrando a importância de pequenos 
estabelecimentos rurais e da agricultura familiar, incluindo-se assentamentos 
da reforma agrária. Embora a soma das suas áreas represente apenas 30,31% 
do total, os pequenos estabelecimentos responderam por 84,36% das pessoas 
ocupadas em estabelecimentos agropecuários. Mesmo que cada um deles 
gere poucos postos de trabalho, os pequenos estabelecimentos (área inferior 
a 200 ha) empregam 12,6 vezes mais trabalhadores por hectare que os 
médios (área entre 200 e inferior a 2.000 ha) e 45,6 vezes mais que os grandes 
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estabelecimentos (área superior a 2.000 ha); sendo que os produtores e seus 
parentes representam 77% (ou 12.801.179) do total de ocupados nos pequenos 
estabelecimentos agropecuários. 

Com relação à produção de alimentos e à soberania alimentar, os dados 
do Censo Agropecuário 2006 confirmam a enorme importância da agricultura 
familiar na produção de vários produtos, ficando responsável por 87% da 
produção nacional de mandioca, 70% de feijão, 46% do milho, 38% do café, 
34% do arroz, 58% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves, 30% dos 
bovinos e, ainda, 21% do trigo (IBGE, 2006). Não casualmente, a cultura com 
menor participação da agricultura familiar foi a soja (16%), cuja produção 
típica para exportação provém de grandes estabelecimentos.

Uma consequência direta da expansão do agronegócio no modelo da 
chamada ‘revolução verde’ nas últimas décadas foi o enorme crescimento 
do consumo de agrotóxicos no país. O Estado brasileiro desempenhou 
um papel central ao condicionar o crédito rural à compra de agrotóxicos a 
partir da instalação de várias empresas multinacionais no final da década 
de 1970, principalmente nas Regiões Sul e Sudeste. O Brasil não foi exceção 
no cenário internacional da ‘revolução verde’. Segundo a FAO, os incentivos 
governamentais fizeram parte de uma política mundial orientada por 
interesses de mercado para países em desenvolvimento, já que, dos 38 países 
em desenvolvimento analisados, 26 subsidiavam o uso de agroquímicos 
(FAO/IFA, 1999).

Um importante aspecto desse crescimento, além da expansão dos mono-
cultivos químico-dependentes, foi o processo de aproximação e fusão de 
empresas do setor químico com as do setor agrícola, tanto as de produção  
de sementes transgênicas – caso da soja resistente ao herbicida glifosato – 
quanto outras de comercialização e processamento industrial. Victor Pelaez, 
Fabio Terra e Leticia da Silva (2010) mostram o crescente grau de concentração 
da indústria de agrotóxicos entre décadas de 1980 a 2000, com as oito maiores 
empresas passando de 62,1 para 77,2 % de participação no mercado. 

Além da produção de cana-de-açúcar, café e laranja, a principal cultura 
do agronegócio brasileiro é o cultivo de grãos que, intensificado nas últimas 
décadas, representa a principal parcela na produção brasileira, com destaque 
para o da soja e o do milho. A soja se tornou uma grande commodity rural a 
partir dos anos 1980, impulsionando o agronegócio de exportação no período. 
Outra importante expansão do monocultivo ocorreu com a plantação de 
árvores, principalmente eucaliptos, para a produção de celulose ou como 
combustível (carvão vegetal) para a produção do ciclo ferro-aço. Embora 
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vários técnicos e instituições governamentais denominem esse monocultivo 
de ‘florestas plantadas’, tais sistemas homogêneos estão longe de representar 
ecossistemas com biodiversidade. Pelo contrário, reduzem a sócio e a 
biodiversidade local e, por isso, de forma crítica, têm sido também nomeados 
‘desertos verdes’ (Meirelles & Calazans, 2006; Zhouri, 2008).

A Tabela 1 elaborada com base nos dados do Censo Agropecuário 2006, 
apresenta as principais culturas e respectivas despesas com agrotóxicos. 
Não é de se estranhar que os monocultivos são justamente os que mais os 
utilizaram, com destaque para a produção de soja e cana-de-açúcar, com 
despesas de 5 e 1,5 bilhões de reais, respectivamente. Contudo, a cultura da 
laranja foi a que proporcionalmente mais gastou com agrotóxicos, pois a cada 
R$ 1.000 gastos com a produção, R$ 230 são para a compra de agrotóxicos. 
Em relação à despesa com agrotóxicos por hectare, destacamos o algodão e a 
laranja, com gastos médios por hectare de R$ 525 e R$ 1.782, respectivamente. 

Tabela 1 – Despesas com agrotóxicos segundo atividade econômica fiscal dos 
estabelecimentos agropecuários que utilizaram agrotóxicos – 2006

* Soma das áreas totais de lavouras dos estabelecimentos agropecuários segundo a sua classificação de 
atividade econômica fiscal (“atividade principal do estabelecimento”).
Fonte: Porto & Soares, 2012. 
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Soja 5.020 37 40.584 26 124 129.129 39 14.441 348

Cana-de-
açúcar

1.520 11 29.434 19 52 23.088 66 4.641 328

Laranja 1.217 9 5.383 3 226 16.939 72 683 1.782

Café 786 6 11.719 7 67 87.617 9 1.614 487

Algodão 
herbáceo

644 5 5.646 4 114 3.925 164 1.226 525

Milho 568 4 6.864 4 83 147.857 3,8 2.803 203

Arroz 215 2 3.438 2 63 42.257 5 1.403 153

Fumo 164 1 2.520 2 65 121.632 1,3 840 195

Outros 3.252 24 53.382 34 61 823.633 4 9.245 352

 Total 13.391 100 158.970 100 84 1.396.077 9,6 36.896 363
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Desde a criação de sua lista de discussão em 2002, circulam na Rede 
Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) diversas denúncias de casos de 
intoxicação aguda e contaminação crônica por agrotóxicos envolvendo 
trabalhadores rurais, de populações do campo vítimas de pulverizações 
aéreas e mesmo de desastres ambientais que atingiram populações de 
pescadores e moradores de cidades afetadas por rios contaminados. Há 
denúncias também da falta de treinamento de profissionais da área da saúde 
para o diagnóstico de contaminação química, assim como da ausência de 
um sistema de informações dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) que 
possibilite relacionar os casos de intoxicação a uma mesma região, grupo 
exposto e período (RBJA, 2011).

Vários casos têm sido emblemáticos no contexto dos movimentos por 
justiça ambiental no Brasil, como o da Chapada do Apodi (CE), motivado 
pelo uso intensivo de agrotóxicos na fruticultura de exportação, gerando 
vítimas de intoxicação, mortes e problemas identificados como acidentes 
ambientais ampliados no município de Lucas do Rio Verde (MT), área 
marcada pela expansão da soja e pelas constantes pulverizações aéreas. Nesse 
município, em março de 2006, uma nuvem de agrotóxicos se espalhou sobre 
a cidade, destruindo vários jardins, pomares e hortas, e afetando a saúde da 
população local. 

Na próxima seção, apresentaremos exemplos de conflitos registrados no 
mapa relacionados à expansão dos monocultivos e seus diversos impactos 
do ponto de vista dos direitos, do meio ambiente e da saúde das populações, 
especialmente relacionados ao uso de agrotóxicos.

Conflitos Ambientais Relacionados aos Monocultivos nas Várias 
Regiões do País

Desde sua criação, o tema do agronegócio, da expansão dos monocultivos 
e da contaminação por agrotóxicos sempre teve forte incidência nas dis-
cussões presentes na RBJA. Os conflitos registrados no mapa associados aos 
monocultivos estão em todas as Regiões, embora a aparente maior dispersão 
na Região Amazônica não expresse adequadamente a vastidão dos territórios 
envolvidos em conflito no Norte do país, marcado pela forte expansão da 
fronteira agrícola.

Os monocultivos estão relacionadas principalmente à produção de grãos 
(soja e milho, com o agravante da expansão da soja transgênica e do uso 
intensivo do agrotóxico glifosato), às árvores plantadas ou desertos verdes 
(eucalipto e pínus), aos biocombustíveis (cana-de-açúcar para o etanol e 
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soja para o biodiesel), aos pastos para a produção extensiva de bovinos e, 
também, à fruticultura de exportação. Embora esta última tenha uma área 
comparativamente bem menor que as demais, seus efeitos socioambientais 
e danos à saúde também podem ser devastadores.

A expansão dos monocultivos no país, de acordo com os resultados do 
mapa, entra em conflito com povos indígenas, comunidades quilombolas, 
ribeirinhas, colônias de pescadores, posseiros e pequenos produtores, e 
também com os grupos ambientalistas que buscam defender os ecossistemas 
ameaçados. Os monocultivos são responsáveis por inúmeros problemas, 
como a ação de grileiros que disputam com povos tradicionais os territórios 

Figura 1 – Conflitos ambientais relacionados aos monocultivos

Fonte: Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. 
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rurais e áreas da reforma agrária; a degradação dos ecossistemas que afeta 
principalmente as populações que dependem de sua vitalidade, como 
indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais3 e agricultores voltados 
para a agroecologia; a contaminação por agrotóxicos das populações expostas, 
sobretudo os trabalhadores e moradores de áreas pulverizadas, ou ainda as 
populações atingidas por acidentes ambientais que afetam corpos hídricos e 
inúmeros municípios, e mesmo os consumidores de alimentos contaminados.

Conflitos Ambientais na Região Amazônica: madeira, gado e soja

Na Região Amazônica, além das pressões das hidrelétricas e da mineração, 
a expansão agrícola e os monocultivos estão presentes em todos os estados 
e influenciam, de forma mais intensa que em outras regiões, populações 
indígenas, quilombolas e extrativistas. Em Roraima, a invasão de posseiros  
e garimpeiros ameaça as terras dos Yanomami. Além da retomada de ativida-
des garimpeiras desenvolvidas desde a década de 1980 e financiadas por 
empresários locais, os conflitos aumentaram com as invasões de fazendei-
ros de gado na região do Ajarani. No Amapá, a comunidade quilombola do 
Ambém, que desde 2007 espera pelo reconhecimento oficial de suas terras, 
sofre pressão de posseiros que provocam crimes ambientais, como queimadas 
e derrubada de árvores, limitando o acesso aos recursos naturais. 

Na fronteira entre o Acre e o Amazonas, agricultores familiares são 
transformados em trabalhadores escravos em fazendas de criação de gado.  
A região, denominada ‘arco do desmatamento’, que engloba o sul do Amazonas, 
o noroeste de Rondônia e o norte de Mato Grosso, é intensamente afetada pela 
expansão das atividades de madeireiros, criadores de gado e fazendeiros de 
soja. Localizado nessa região cada vez mais vulnerabilizada pelo avanço do 
agronegócio, o município de Lábrea (AM) abriga comunidades ribeirinhas 
e extrativistas que lutaram pela criação e implementação das reservas extra- 
tivistas de Ituxi e do Médio Puruns, cujas conquistas continuam a ser amea-
çadas em virtude da falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes. 
Em Rondônia, no sul do Amazonas e no noroeste do Mato Grosso, vários 
povos indígenas da etnia Kanindé, como os Uru-Eu-Wau-Wau, têm sofrido 

3 Nas comunidades tradicionais, encontram-se os extrativistas, geraizeiros, vazanteiros, ribeirinhos, 
pescadores, faxinalenses, entre outros; todos afetados pela expansão dos monocultivos. Tal diferen-
ciação é, por si, complexa: do ponto de vista legal e de políticas públicas, existem tanto legislações 
gerais como específicas, até mesmo para povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, 
assim como existem órgãos responsáveis por políticas públicas também específicas. Parte da comple-
xidade dessa diferenciação se deve ao fato de boa parte dos quilombolas serem também agricultores, 
gerazeiros, vazanteiros, ribeirinhos, marisqueiros, catadores de caranguejos, entre outras classificações.
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com a invasão de madeireiros, garimpeiros e grileiros, nos ciclos econômicos 
que antecedem a chegada dos monocultivos de grãos. 

Na região de Santarém (PA), a progressiva ocupação das terras do Planalto 
pelo monocultivo da soja e a grilagem das terras de várzea por fazendeiros e 
pecuaristas afetam agricultores e as comunidades quilombolas de Arepemã  
e Saracuna. Na mesma área, apesar da moratória acordada para não se 
expandir as plantações, com a construção do porto graneleiro pela multi-
nacional Cargill para o escoamento da soja, as pressões sobre os pequenos 
produtores aumentam. Além de sofrerem os problemas causados por agro-
tóxicos, muitos são expulsos de suas terras.

Conflitos Ambientais no Nordeste: de tudo, muito

Da mesma maneira que a Região Amazônica, o Nordeste é afetado pelos 
problemas ocasionados pelos monocultivos, cuja origem histórica remonta à 
época da colonização com a cana-de-açúcar, mas, na atualidade, inclui novas 
fronteiras agrícolas, como a própria soja e a carcinicultura, ou fazendas de 
camarão. Na região de transição entre a Floresta Amazônica, o Cerrado e a 
Caatinga, estados como o Maranhão e o Piauí sofrem com a expansão da soja. 

Embora oficialmente na Região Norte, introduziremos aqui o caso do 
Tocantins, que faz parte dessa região de transição e apresenta um caso 
paradigmático no município de Campos Lindos. O projeto de desenvolvimento 
agrícola envolve cerca de quarenta grandes produtores desde 1999, o que 
fez o plantio de soja saltar de 9,3 mil toneladas naquele ano para 127,4 mil 
em 2007, e essa expansão ocorreu sem nenhuma licença ambiental. Apesar 
desse enorme ‘desenvolvimento’, o município de Campos Lindos ocupou 
a primeira posição do país no Mapa de Pobreza e Desigualdade do IBGE 
(2008), com 84% da população abaixo da linha de pobreza. Mais ao norte, 
perto da fronteira entre o Pará e o Mato Grosso, o município de Mateiros 
ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de produção de soja, mas 81,5% 
de seus habitantes se encontram abaixo da linha de pobreza. 

No Alto e Baixo Parnaíba, envolvendo os estados do Maranhão e Piauí, 
quilombolas e pequenos agricultores rurais têm sido confinados pelas grandes 
fazendas de soja e também são atingidos pela exposição aos agrotóxicos e 
ao uso de carvão vegetal para o processamento de alimentos. O ritmo de 
aceleração da soja é vertiginoso: somente no sul do estado do Maranhão a 
área plantada passou, entre 2003 a 2007, de 4 mil para 360 mil hectares. Antes 
da soja, a população local vivia basicamente do extrativismo (bacuri, buriti, 
mangaba e mel), caça, pesca e lavoura em sistema rotativo (arroz, milho, 
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mandioca, feijão, fava, frutas etc.), favorecendo a segurança e soberania 
alimentar da região. Para tornar mais dramática a situação, em 2008 o Grupo 
Móvel de Fiscalização de Combate ao Trabalho Escravo, da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do Maranhão, resgatou de uma fazenda no 
município de Balsas nove trabalhadores em condição de trabalho escravo. 
No Piauí, as denúncias contra a expansão desordenada da soja transgênica 
no Cerrado piauiense e a consequente destruição, desmatamento e poluição 
do bioma local geraram várias ameaças a líderes locais. 

O Vale do Jaguaribe (CE) apresenta um caso emblemático de injustiça 
ambiental vinculado à fruticultura de exportação. A política de irrigação em 
desenvolvimento desde a década de 1980 permitiu a instalação de empresas 
de exportação de melão e abacaxi, com uso intensivo de agrotóxicos e, 
consequentemente, inúmeros casos de contaminação do meio ambiente, de 
trabalhadores e da população exposta na região, até mesmo por pulveri-
zações aéreas.

Trabalhos realizados na Universidade do Ceará, coordenados pela pro-
fessora Raquel Rigotto (2009), evidenciam a existência de mortes diretamente 
associadas aos agrotóxicos. Os conflitos na região do Vale do Jaguaribe e a 
luta contra o agronegócio também produziram violências, que culminaram 
no assassinato, em abril de 2010, do agricultor, ambientalista e líder 
comunitário José Maria Filho, em Limoeiro do Norte. Atribui-se sua morte 
às denúncias que ele fazia sobre pulverizações aéreas com voos rasantes – 
usadas também como forma de expulsar as comunidades, já que provocavam 
o envenenamento das pessoas, bem como das terras, águas e animais. Em 
2012, o Ministério Público apresentou denúncia acusando de mandantes na 
morte do agricultor o dono e o gerente da empresa agrícola Frutacor.

O desenvolvimento da carcinicultura é outra causa importante de 
conflitos, não só no Ceará como em outros estados da Região. Casos 
emblemáticos ocorrem na comunidade do Cumbe, em Aracati (CE), onde 
vivem comunidades tradicionais de pescadores artesanais, catadores de 
caranguejos e marisqueiras atingidas pelas fazendas de camarão, que 
destroem o manguezal, ao mesmo tempo que degradam e desagregam as 
comunidades, convencendo-as a assumirem, elas próprias, a responsabilidade 
pela derrubada da mata, em troca da promessa de empregos. No caso do 
Cumbe, grande parte das fazendas foi abandonada após problemas de pro- 
dutividade decorrentes de pragas nos camarões, deixando desoladas as 
localidades em que os investimentos prometiam um novo ‘desenvolvimento’. 
Casos semelhantes aparecem no mapa nos estados da Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Bahia.



150

INJUSTIÇA AMBIENTAL E SAÚDE NO BRASIL: O MAPA DE CONFLITOS

A plantação de cana-de-açúcar também, como não poderia deixar de ser, 
é fonte de conflitos em estados nordestinos produtores, como nos municípios 
de Joaquim Gomes, em Alagoas, e em Tracunhaém, em Pernambuco, onde 
se repetem as denúncias de condições de trabalho degradantes, ou ainda 
os impactos socioambientais no território de povos indígenas (Potiguara) 
e ribeirinhos na região de Rio Tinto, na Paraíba. Neste último caso, além 
das questões fundiárias, os conflitos são marcados pela poluição dos rios 
decorrente do despejo de vinhoto, um dos rejeitos da destilação da cana na 
produção de etanol.

 Conflitos Ambientais no Centro-Oeste: dos grãos à cana 

Reunindo conflitos que se assemelham aos da Região Norte e Nordeste, 
o Centro-Oeste é violentamente afetado pela soja, pela exploração de 
madeira, pelo plantio de cana-de-açúcar e pela pecuária bovina extensiva. 
Com a forte presença de comunidades indígenas e quilombolas, além de 
extrativistas e pequenos agricultores, a Região sofre com o forte crescimento 
dos monocultivos desde a década de 1990, principalmente de grãos. 

Diversos povos indígenas no Mato Grosso são ameaçados pela ação de 
grileiros, madeireiros e pelo avanço dos monocultivos de soja, como o povo 
Kawashiva, no município de Colniza. O problema tende a ser agravado 
pela precariedade no atendimento à saúde indígena no estado; os Xavante, 
por exemplo, localizados em São Félix do Araguaia e em outros municípios 
vizinhos, sofrem com sérios problemas de tuberculose, leishmaniose e 
desnutrição, que atacam principalmente as crianças. Além dos indígenas, 
comunidades quilombolas, como a do distrito de Picadinhas, município 
de Dourados, enfrentam a resistência de produtores de soja e milho para 
obterem a titulação de seu território. 

Além da soja, a cana-de-açúcar representa outro importante problema 
na Região, que se expressa, entre outros impactos, pela incorporação de 
diversos estabelecimentos agropecuários, fazendas e usinas na chamada 
‘lista suja’ do trabalho escravo, criada pela portaria n. 540/2004 (Brasil, 2004) 
e cuja fiscalização está a cargo dos Grupos Móveis do Ministério do Traba- 
lho e Emprego em vários estados. Vinculadas ao cultivo de cana e à produção 
de álcool, estão na lista fazendas do município de Poconé (MT); Iguatemi e 
Brasilândia (MS); Goiatuba, Jataí e Ceres (GO). Em 2008, uma fiscalização 
colocou em xeque a coerência do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) ao encontrar várias irregularidades na Com-
panhia Brasileira de Energia Renovável. Essa empresa, criada com a pretensão 
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de se tornar uma das maiores produtoras de agrocombustíveis do mundo, 
tem como sócios um ex-presidente dos Estados Unidos (Bill Clinton) e um 
ex-presidente da Petrobras (Henri Philippe Reichstul) e atua em Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul.

Conflitos Ambientais no Sudeste: dos desertos verdes ao 
agrocombustível 

Conflitos importantes relacionados à expansão dos ‘desertos verdes’ – os 
monocultivos de eucaliptos e pínus, também chamadas por setores empre-
sariais e mesmo por órgãos governamentais de ‘florestas plantadas’ – 
marcam a Região Sudeste, mas também afetam estados de outras Regiões, 
em especial do Nordeste, como o sul da Bahia, o Pará e o Vale do Parnaíba, 
no Piauí e Maranhão, além de estados da Região Sul. Seja para a produção 
de celulose ou de carvão vegetal, os monocultivos de eucaliptos geram 
conflitos – principalmente na fronteira entre os estados do Espírito Santo e 
da Bahia, afetando tanto povos indígenas e quilombolas, como comunidades 
tradicionais, agricultores familiares e movimentos pela reforma agrária. 

Atuando principalmente no Espírito Santo e no sul da Bahia, a Rede 
Alerta contra o Deserto Verde reúne vários movimentos sociais e populações 
atingidas, como os povos Tupinikim e Guarani, que, mesmo depois de 
expulsos e humilhados, ainda resistem para garantir suas terras e direitos; a 
Via Campesina e o Movimento das Mulheres Camponesas; e comunidades 
quilombolas dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. Entre 
os principais impactos socioambientais e na saúde, destacam-se a piora na 
qualidade de vida decorrente da perda de biodiversidade e de terras e matas 
necessárias para a reprodução dos modos de vida, cultura e tradições dessas 
populações; a contaminação por agrotóxicos; a violência contra as populações 
locais e a perda de fontes tradicionais de água. Também no norte de Minas 
Gerais, em municípios como Guaraciama e Curvelo, agricultores familiares, 
geraizeiros (habitantes tradicionais das Gerais ou cerrados do norte de Minas 
Gerais) e extrativistas, além de enfrentarem dificuldades de permanecer 
no local, sofrem com a perda de fontes tradicionais de água e do acesso ao 
Cerrado para pastagem e coleta de frutas. 

O Sudeste também é também marcado por conflitos ligados à produção 
de agrocombustíveis, em especial o estado de São Paulo, não somente o mais 
industrializado e rico estado do país, mas também o maior produtor de cana-
de-açúcar. A região em que se localizam os municípios de Ribeirão Preto, 
Rio das Pedras e Paranapanema e Mogi Guaçu está envolvida em denúncias 
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de situações análogas ao trabalho escravo. Problemas semelhantes afetam 
igualmente estabelecimentos da citricultura. 

Também na região do Triângulo Mineiro, os canaviais são alvo de 
denúncias de aliciamento de trabalhadores rurais nordestinos expostos a 
condições degradantes de trabalho. Tais conflitos trazem à tona as denúncias 
e críticas dirigidas às políticas de incentivo à produção de biocombustíveis 
implementadas pelo governo brasileiro. De forma distinta do discurso inicial, 
que afirmava ser a agricultura familiar um dos beneficiados pelo programa, 
os agrocombustíveis, inclusive o biodiesel, acabam por atrelar os agricultores 
familiares à lógica das grandes empresas, reduzindo sua autonomia. 

Esse programa, que inicialmente se destinava a desenvolver a produção 
de mamona, acabou reorientado principalmente para a produção de óleo de 
soja. Com isso, a produção de agrocombustíveis foi se vinculando fortemente 
ao agronegócio e aos monocultivos. No caso do etanol, o programa estimula 
plantações de cana-de-açúcar que mantêm condições de trabalho degradantes, 
além de destruírem o meio ambiente, afetarem a segurança alimentar pela 
produção não destinada ao consumo humano e estimularem o intenso uso 
de agrotóxicos. Ou seja, a realidade se encontra bem distante do ‘combustível 
verde’ apresentado como alternativa de ‘energia limpa’ e de desenvolvimento 
sustentável em vários discursos oficiais e mídias. Para completar o quadro 
da Região Sudeste, cabe mencionar os riscos de acidentes em fábricas que 
produzem e armazenam agrotóxicos, importante insumo do agronegócio dos 
monocultivos, que são dependentes de produtos químicos. No município de 
Belford Roxo (RJ), em 2007 ocorreu uma explosão em um reator, ocasionando, 
além de quatro feridos, uma nuvem com o agrotóxico Tamaron que se 
espalhou pela região. Dois anos mais tarde, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) interditou cerca de um milhão de litros de agrotóxicos na 
fábrica com formulação adulterada. Mais emblemático, porém, foi o acidente 
que ocorreu em novembro de 2008 na indústria química Servatis, localizada 
em Resende (RJ), quando foram despejados no rio Piratininga, afluente do 
Paraíba do Sul, 8 mil litros do agrotóxico endossulfan, um organoclorado 
usado como inseticidas. 

O Paraíba do Sul é o principal rio que corta o estado do Rio de Janeiro, 
e o acidente provocou uma grande mortandade de peixes, levando pânico 
a milhares de moradores dos vários municípios ao longo do rio, com a 
interrupção da captação de água. O acidente também afetou a vida de 
milhares de pescadores na região, já que a contaminação atingiu cerca de 42 
espécies nativas e exóticas de peixes, tendo sido coletadas pelo menos 100 
toneladas de peixes mortos nos dias que se seguiram ao acidente.
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Conflitos no Sul: intensificando a resistência contra o modelo do 
agronegócio

No mapa, os espaços rurais na Região Sul do país são marcados pelos con- 
flitos relacionados à produção de eucalipto e por ações de movimentos 
sociais na luta contra as corporações internacionais ligadas à produção de 
transgênicos. 

Dois eventos são emblemáticos nessa Região: a ocupação por centenas 
de mulheres da Via Campesina dos laboratórios e viveiros da empresa 
multinacional Aracruz Celulose, no município de Barra do Ribeiro (RS), com 
a finalidade de denunciar publicamente os malefícios dos monocultivos de 
eucalipto no país. 

O segundo conflito se refere à luta pela desapropriação do campo 
experimental da empresa suíça Syngenta Seeds, destinado ao cultivo de 
variedades transgênicas de milho e soja, o que estaria proibido em virtude da 
proximidade do Parque Nacional do Iguaçu. Com várias ações entre os anos 
2006 e 2007, o conflito teve seu ponto mais trágico no dia 21 de outubro de 2007, 
com o assassinato de Valmir Mota por seguranças armados na sede da fazenda 
da Syngenta, no município de Santa Tereza do Oeste (PR). No confronto, uma 
militante da Via Campesina perdeu a visão, e outros trabalhadores rurais 
ficaram feridos. O conflito, porém, resultou em uma importante vitória dos 
movimentos sociais, pois o centro experimental da Syngenta foi desapropriado 
pelo governo do Paraná e atualmente é sede do Centro Agroecológico de 
Experimento de Variedades Crioulas de Sementes, cuja direção está a cargo 
do Instituto Agronômico do Paraná, com a participação da Via Campesina. 

Os conflitos fundiários no Sul também envolvem populações tradicionais. 
Em alguns municípios do Rio Grande do Sul, os povos Mbyá-Guarani ainda 
lutam por seu modo de vida e são impactados pelas fazendas de gado e as 
plantações de eucalipto e arroz. Na região de São Mateus do Sul, no Paraná, 
vivem os faxinalenses, grupo formado por 44 comunidades tradicionais 
camponesas, cuja formação social é caracterizada pelo uso de recursos como a 
terra, água e florestas. Esses faxinalenses lutam pelo reconhecimento de suas 
demandas, especialmente de seus territórios, e têm denunciado ameaças de 
grandes proprietários de terras e empresas reflorestadoras. São estas também 
que movem ação contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) com a finalidade de anular o reconhecimento dos cerca de 
8 mil hectares da comunidade quilombola de Invernada dos Negros, em 
Campos Novos (SC). A luta dessa comunidade tem dado maior visibilidade 
aos movimentos quilombolas no Sul do Brasil.
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Cidades e Injustiças Ambientais: desigualdades e a formação histórica 
das zonas de sacrifício

Os conflitos ambientais apresentados no mapa referentes aos espaços 
urbanos refletem as desigualdades sociais e discriminações presentes na 
formação histórica das cidades cujas taxas de crescimento atingiram níveis 
extremamente elevados ao longo do século XX, principalmente na sua 
segunda metade. Entre 1940 e 1980, o número de cidades com mais de cem 
mil habitantes passa de 18 para 142, com mais de 47 milhões de pessoas 
vivendo nas dez regiões metropolitanas do Brasil, com especial concentração 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sem dúvida um crescimento espetacular, 
se recordarmos que, em 1872, a soma das dez maiores cidades brasileiras 
mal passava dos oitocentos mil habitantes. 

Apesar das contradições desse crescimento, ocorreram muitas melhorias 
de vários indicadores sociais e de saúde no país, como mostram os índices de 
desenvolvimento humano (IDH) e de condições de vida (ICV) produzidos 
nas últimas três décadas e presentes em documentos divulgados pelas 
instituições envolvidas em sua geração – Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
IBGE e Fundação João Pinheiro. 

Ambos os indicadores agregam dimensões de longevidade, renda e 
educação das populações de municípios, regiões e países, porém o ICV 
incorporou outros indicadores destinados a avaliar as dimensões como 
habitação e infância, contribuindo para melhor avaliar as desigualdades 
entre municípios e Regiões do Brasil. Entre 1970 e 2000, tanto o país quanto 
todas as macrorregiões e estados brasileiros apresentaram sensíveis melhorias 
nesses indicadores. 

Sobre a contribuição dos vários componentes do IDH no Brasil, podemos 
destacar o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) na década de 1970, da 
longevidade na década de 1980 e da educação na década de 1990. Essa 
evolução, contudo, é diferenciada, já que a educação e a longevidade foram 
fatores bem mais importantes do que a renda per capita nos estados mais 
pobres, fato parcialmente revertido ao longo dos anos 2000. 

Apesar disso, as desigualdades continuam como um forte componente 
estrutural da sociedade brasileira e suas cidades. Isso pode ser verificado 
pela intensa presença das desigualdades de renda per capita no conjunto 
dos municípios do país, pois o componente intramunicipal é muito mais 
significativo do que as desigualdades entre municípios de um mesmo estado 
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ou das desigualdades entre Regiões, conforme pode ser visto no Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil, produzido pelo Pnud (2003). 

Ronaldo Herrlein Júnior (2013) também corrobora a continuidade das 
desigualdades no Brasil ao analisar a evolução dos IDHs na América Latina. 
Para incorporar o efeito da desigualdade no IDH, o Pnud desenvolveu o 
conceito de IDH corrigido pela desigualdade (IDH-D), já que o IDH global 
expressa os valores médios das variáveis que o compõem, sem levar em conta 
o quão desigual é o acesso à renda, educação e saúde em um país. Assim, 
quanto maior a desigualdade, maior a redução do IDH-D em relação ao IDH, 
o que não ocorreria se não houvesse desigualdade. Na América Latina, essa 
redução é marcante e no caso brasileiro o IDH, em 2011, foi 0,72, ocupando 
a sexagésima posição no ranking mundial. Mas quando é corrigido para o 
IDH-D, o Brasil cai para 0,52 e a 73ª posição.

Portanto, a melhoria de alguns indicadores sociais nos últimos anos, 
que incluem, além da renda, as variáveis relacionadas ao aumento de 
domicílios ligados à rede de água e esgotos, representa mais uma conse-
quência do processo de urbanização, crescimento econômico e das políticas 
compensatórias no governo Lula e menos uma mudança estrutural mais 
profunda das características de exclusão que conformam a sociedade 
brasileira.

Como revelam alguns estudos de geografia política (Santos, 1993;  Santos & 
Souza, 1986), a formação de periferias urbanas nos países da América 
Latina e no Brasil apresenta elementos estruturais semelhantes, embora 
com diferenças que correspondem às características econômicas, cultu- 
rais e geográficas regionais. Ao longo do século XX, o capitalismo depen- 
dente e incipiente dessas regiões, associado a mecanismos políticos, 
econômicos e culturais de concentração de renda e poder, gerou um cres-
cimento demográfico de um enorme contingente de trabalhadores com  
baixa e instável remuneração. Muitas vezes, esses trabalhadores se encon-
travam em situação de informalidade ou mesmo sem receber qualquer 
rendimento, constituindo uma grande massa sem capacidade de adquirir 
qualquer imóvel. A esse quadro, devemos acrescentar a ausência de políti- 
cas públicas que garantissem condições dignas aos ex-escravos após a 
‘abolição’ da escravidão no Brasil, marcando o racismo institucional no país.

Se as políticas públicas nas cidades privilegiavam as elites locais e 
interesses de mercado, os programas de habitação popular, por seu lado, 
jamais ofereceram, no período de enorme crescimento das cidades, casas 
populares capazes de atingir, de forma expressiva, a massa de trabalhadores 
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provenientes principalmente do campo. Portanto, as ofertas populares de 
lotes de terreno ou casas populares acessíveis não dispunham de espaços 
urbanos planejados com infraestrutura adequada. A única alternativa 
existente para boa parte da população foi simplesmente a invasão de ter-
renos públicos e privados que deu origem às favelas, presentes em quase 
todo território nacional, frequentemente em áreas de risco e sem nenhum 
equipamento urbano. Tal formação explica a parcela expressiva das ‘zonas 
de sacrifício’ existentes nas cidades e refletidas nos conflitos do mapa.

Campos e cidades, com suas especificidades, convivem com injustiças 
e dilemas que se interconectam na disputa por recursos e visões de desen-
volvimento. Enquanto nos campos a força da natureza e a identidade 
cultural de populações tradicionais e camponesas compõem o lastro de 
resistência para o enfrentamento do agronegócio e dos monocultivos, nas 
cidades a disputa é pelos direitos fundamentais de cidadania em contextos 
socioambientais e políticos de grande vulnerabilidade diante do poder 
econômico de setores que, agora, passam a disputar os territórios onde vivem, 
trabalham e circulam as classes populares, cada vez empurrando-as mais para 
as periferias degradadas, à medida que a explosão imobiliária se expande. 

Nas cidades e suas periferias, o que parece ser uma ocupação espontânea 
e ilegal das áreas favelizadas ou sem equipamentos urbanos é expressão 
intrínseca do próprio modelo de sociedade e de desenvolvimento capitalista 
no Brasil: o formal e informal, o legal e o ilegal ou marginal fazem parte 
de um sistema que ignora interesses das camadas populares e favorece os 
interesses de elites próximas dos núcleos do poder que definem os processos 
decisórios nos níveis mais elevados de governo. Em inúmeros conflitos, tais 
interesses se concretizam por setores cada vez mais globalizados envolvidos 
na especulação imobiliária, nos grandes eventos, nas indústrias ‘sujas’ que 
buscam se instalar em zonas de sacrifício, ou ainda nos resorts turísticos  
que cercam os territórios paradisíacos para o consumo de turistas abastados.

Os movimentos sociais encontram nas limitações do mundo material 
parte dos elementos que justificam a luta política; mas as elites também 
descobrem nessas mesmas limitações as condições para práticas populistas 
e clientelistas nas democracias representativas construídas em sociedades 
de exclusão, como a brasileira. Em decorrência da inexistência de processos 
mais abrangentes de enfrentamento da exclusão social e do racismo, de 
modo a garantir a todos o acesso aos direitos fundamentais de cidadania, 
qualquer processo de ‘modernização’ e saneamento de áreas carentes pode 
se transformar rapidamente em clientelismo político e, a médio prazo, em 
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expulsão das massas excluídas em razão do aumento dos gastos necessários 
para se manter um domicílio em área saneada e com tributos a pagar. 

Essa lógica perversa contribui para a reprodução de novas áreas 
favelizadas nas cidades, ou mesmo de periferias dentro das áreas em processo 
de urbanização. Portanto, entender e enfrentar conflitos ambientais urbanos é 
uma tarefa complexa e que envolve, necessariamente, o desafio da construção 
de identidades urbanas que se fortaleçam para se contrapor às forças de 
mercado e à cooptação clientelista.

Os Conflitos Ambientais nos Espaços Urbanos

 Enquanto nos espaços rurais destaca-se a disputa por terras e recursos 
naturais, com a consequente degradação dos ecossistemas, nos espaços 
urbanos os conflitos ambientais são marcados pela formação das periferias 
que concentram vários riscos ambientais, seja pela falta de saneamento básico, 
pela proximidade de indústrias perigosas e lixões, ou ainda pela ocupação 
em áreas de risco em encostas perigosas ou áreas de inundação. Além disso, 
se a disputa por terra para plantar e por recursos da natureza (hídricos e 
minerais, por exemplo) conforma muitos dos conflitos ambientais no campo, 
nas cidades o confronto entre a especulação imobiliária e o direito à moradia 
das camadas mais populares é de grande relevância, conforme foi destacado 
nas discussões durante o Seminário Direito à Moradia e Justiça Ambiental, 
organizado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), 
pela RBJA e pela Frente Estadual contra a Remoção de Favelas e pela Moradia 
Digna (RBJA, 2007).

Um dos motivos impulsionadores para a realização do seminário 
foi a campanha travada pela mídia, em especial as Organizações Globo, 
denominada “Ilegal, e daí?”, que, ao culpabilizar pobres e moradores das 
favelas pela degradação ambiental no Rio de Janeiro, funcionou como estratégia 
de manipulação da preocupação ambiental voltada para o favorecimento dos 
interesses do mercado e da especulação imobiliária. Desde então, houve, de 
certa forma, uma intensificação desse processo com a realização de grandes 
eventos como a iminente realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que 
internacionalizam a força do grande capital comercial, financeiro e imobiliário 
nas disputas urbanas das cidades brasileiras. O fenômeno das remoções e 
das resistências das populações e movimentos sociais urbanos, importante na 
formação das cidades brasileiras, já havia sido vivenciado no Rio de Janeiro 
durante a construção da Vila dos Jogos Pan-Americanos nos anos 2006/2007, 
que afetou principalmente a Comunidade do Anil.
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Nas próximas seções, abordaremos alguns dos conflitos ambientais de 
várias cidades do país, de acordo com os tipos de conflitos que mais se 
destacam no mapa.

Casos de Poluição Industrial e Proximidade de Indústrias Perigosas

De forma semelhante aos movimentos por justiça ambiental nos Estados 
Unidos a partir dos anos 1970, a causa mais importante de conflitos ambientais 
urbanos está associada aos efeitos de indústrias perigosas e poluentes, que 
afetam principalmente trabalhadores e camadas populares que vivem nas 
‘zonas de sacrifício’, onde se localizam tais indústrias. 

Embora a maioria dos casos esteja presente justamente nas regiões com 
histórico de industrialização mais importante, como as cidades do Sudeste, 
esse problema tende a se alastrar por todo o Brasil. São inúmeras as áreas 
urbanas onde indústrias químicas, petroquímicas e siderúrgicas, por exemplo, 
se estabelecem frequentemente por meio de processos de licenciamento 
ambiental que, em virtude de lacunas ou condicionalidades que nunca se 
realizam, permitem a sua instalação em áreas já densamente povoadas. 
Ou, então, junto com as indústrias surgem novos equipamentos urbanos, 
sistemas de transporte e facilidade de acesso a empregos, favorecendo 
novas ocupações informais diante da falta de planejamento e de políticas 
habitacionais para as classes populares.

O estado de São Paulo, por ser o mais industrializado, tem um grande 
histórico de conflitos desse tipo. O polo petroquímico de Mauá opera em 
área urbana densamente habitada, emitindo gases que, segundo denúncias, 
podem provocar diversos problemas de saúde, como alterações no 
funcionamento da tireoide, afetando particularmente as crianças. Na mesma 
cidade, uma fábrica produtora de nitrocelulose, ácido fluorídrico e fluoreto 
de alumínio tem provocado acidentes de trabalho e ambientais desde 1935, 
gerando diversas preocupações em trabalhadores e moradores da região.

Um dos casos mais importantes de poluição e contaminação decorrente 
de atividades industriais no país é o da exposição à contaminação resultante 
das atividades do complexo químico industrial de Cubatão, São Paulo. 
A população da Baixada Santista ainda hoje sofre com os efeitos do lixo 
tóxico clandestinamente espalhado na região pela então multinacional 
francesa Rhodia, fabricante de agrotóxicos entre as décadas de 1970 e 1980, 
e, posteriormente, fechada pelo Ministério Público no início dos anos 1990. 
Os organoclorados presentes no processo produtivo e espalhados pela 
região produzem inúmeros problemas de saúde, afetando os sistemas 
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neurológico, endócrino, reprodutivo, cardiovascular, respiratório e podendo 
provocar câncer, entre outros efeitos. Um dos resultados dos movimentos 
de resistência desenvolvidos por trabalhadores e pela população local 
foi a criação da Associação de Combate aos Pops (ACPO),4 atualmente 
denominada de Associação de Combate aos Poluentes, uma das organizações 
não governamentais (ONGs) mais atuantes no campo da segurança química 
na América Latina. 

Outro conflito registrado no mapa relacionado a essa questão envolve 
a atuação em rede de entidades baianas e paulistas no impedimento da 
transferência do lixo tóxico de São Paulo para o incinerador do polo industrial 
de Camaçari, na Bahia. Após cerca de dez anos de indefinição sobre o 
destino do solo contaminado recolhido por autoridades em São Paulo, a 
Rhodia tentou resolver o problema enviando material contaminado para 
ser incinerado pela empresa Cetrel, na Região Metropolitana de Salvador. 
Com a denúncia feita pela ACPO na RBJA, entidades baianas, a Assembleia 
Legislativa do estado e o Ministério Público atuaram na campanha contra 
a transferência do passivo ambiental tóxico de São Paulo para a Bahia e 
conseguiram impedir a chegada dos caminhões com lixo tóxico. Esse caso 
histórico de luta por justiça ambiental transforma a visão utilitarista dos 
chamados NIMBYs (sigla do inglês not in my backyard, ou “não no meu 
quintal”), que busca interpretar os movimentos de resistência de populações 
locais contra instalação de empreendimentos perigosos. No caso em foco, 
foi um movimento solidário que fez com que entidades paulistas e baianas 
se unissem em torno da defesa da vida, e não da resolução específica da 
destinação do lixo tóxico para fora do estado de São Paulo, cuja legislação 
contra a incineração de certos materiais perigosos, na época, era estadual, 
e não nacional, o que permitiria, não fosse a campanha, um movimento de 
‘exportação de riscos’ entre estados do Brasil.

Outro caso bastante emblemático diz respeito à instalação do complexo 
siderúrgico na baía de Sepetiba, bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do 
município do Rio de Janeiro. Esse caso, abordado de forma aprofundada 
no capítulo 5, é curioso porque, assim como o envolvendo São Paulo e 
Bahia, une uma vitória por justiça ambiental a uma situação trágica. Porém, 
o movimento é o reverso: após uma tentativa frustrada de criação de um 
grande complexo siderúrgico em São Luís do Maranhão, a fábrica da 
multinacional ThyssenKrupp acabou sendo instalada no Rio de Janeiro.  
Um aspecto importante para a mudança parece ter ocorrido porque a atuação 

4 Para mais informações, ver: <www.acpo.org.br>. 
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do movimento de resistência denominado Reage São Luís conseguiu reduzir 
a área inicialmente prevista de quatro indústrias para apenas uma na região.

A baía de Sepetiba passava por processo de busca por recuperação depois 
de várias tragédias ambientais provocadas por outras indústrias, como a 
falida Ingá Mercantil, fechada na década de 1990 após poluir a região durante 
anos com metais pesados. Contudo, a população local e os cerca de oito mil 
pescadores da região foram pegos de surpresa com o novo empreendimento, 
cujos impactos começaram durante a sua construção e se agravaram com o 
início da operação dos altos-fornos em meados de 2010, gerando problemas 
respiratórios decorrentes da poluição atmosférica proveniente da fábrica.

De forma similar, outros grandes empreendimentos industriais no país 
revelam uma lógica em que a velocidade dos processos de licenciamento 
supera em muito a capacidade de compreender, prevenir ou mesmo 
remediar os impactos sociais, ambientais e os problemas de saúde das 
populações. A rapidez e a busca incessante de desobstruir os ‘entraves’ dos 
investimentos são justificados em nome do ‘crescimentismo’ econômico e 
de uma oferta de empregos nem sempre concretizada, principalmente se 
levarmos em consideração a sua qualidade, na medida em que, muitas vezes, 
os trabalhadores mais qualificados acabam vindo de outros territórios, que, 
de fato, não são os mais impactados pelos empreendimentos. 

Os complexos industriais em construção nos estados do Rio de Janeiro 
(como o polo petroquímico do Comperj, em Itaboraí, e o porto do Açu, no 
Norte Fluminense) e no Ceará (siderúrgica e termelétricas no complexo 
industrial e portuário de Pecém, expulsando as comunidades indígenas 
Anacé) são exemplos marcantes registrados no Mapa de Conflitos, que se 
somam aos locais onde os complexos industriais já existem e produzem 
inúmeros impactos sobre a saúde dos trabalhadores e moradores das regiões 
afetadas. O modelo de desenvolvimento hegemônico no país, que também 
depende de uma ágil ‘indústria de licenciamento’, tende a se espalhar nas 
diversas regiões brasileiras e impulsiona uma crescente resistência popular 
contra lógicas de licenciamento que não consideram adequadamente os 
direitos e a saúde das populações, tal como ocorre na comunidade de Paul 
em Vila Velha (ES), que luta contra a ameaça de instalação de um terminal 
de recebimento e estocagem de soda cáustica.

A poluição industrial também está presente em municípios de pequeno 
e médio portes em áreas do Nordeste brasileiro. O caso da empresa Cipatex 
ilustra o problema: a comunidade de Manguinhos, no município de Bayeux 
(RN), vive em área de manguezal e resquícios de Mata Atlântica. Denúncias 
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da comunidade relatam que rejeitos tóxicos provenientes da fábrica têm  
sido lançados sem tratamento no rio, tornando perigoso o consumo de peixes 
na região.

Outro caso emblemático no mapa e com conotações de conflito urbano, 
embora possa ocorrer nas mais distantes construções rurais, diz respeito 
ao problema do amianto. Substância mineral considerada extremamente 
perigosa em virtude do risco de provocar câncer nas populações expostas, 
o amianto já foi banido em diversos países, mas continua a ser produzido e 
comercializado no Brasil, em decorrência do forte lobby da indústria. No mapa, 
os conflitos se alastram por Goiás, estado em que uma mina ainda funciona, 
Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo. Mas a realidade é que a epidemia 
invisível do amianto tende a se alastrar por todo o país, colocando em risco 
a saúde de homens e mulheres, sejam trabalhadores das minas, fábricas, 
construção civil ou aqueles que manipulam o amianto ou vivem em áreas 
em que se produz essa fibra mineral, incluindo-se locais contaminados pelo 
lixo tóxico oriundos da demolição de antigas construções.5 

Embora haja um forte movimento nacional pelo banimento do amianto 
no país, com legislações específicas em alguns estados e municípios nessa 
direção, o movimento ainda não obteve uma proibição total por causa de um 
Estado que assume posições ambíguas diante do problema. Impulsionada 
principalmente por associações de vítimas em vários locais do país, a luta 
continua com avanços e retrocessos, enquanto novos casos de doenças e 
mortes, muitos invisíveis em virtude das deficiências do sistema de saúde, 
continuam a ocorrer.

O problema do ciclo da mineração e aproveitamento do urânio no 
Brasil gera inúmeros casos de conflitos espalhados pelo país. Há uma 
área desativada de mineração de urânio em Poço de Caldas (MG), com 
elevado passivo ambiental ainda desconhecido; uma situação atual de 
mineração no município de Caetité, cuja população ao redor, com o apoio 
de ambientalistas, da igreja local, da Associação Movimento Paulo Jackson 
e do Ministério Público, mobilizam-se para protestar contra a falta de 
informações e as suspeitas de contaminação das águas e solos da região; e 
uma futura mineração consorciada de urânio e fosfato (este para a produção 
de fertilizantes) no município de Santa Quitéria (CE), inicialmente prevista 
para entrar em operação em 2012. As Indústrias Nucleares do Brasil (INB) 
esperam que o processo de licenciamento ambiental da mina no Ceará 

5 Para mais informações, ver o portal da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Abrea): 
<www.abrea.com.br>. 
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seja encerrado em 2014, mas diversas organizações de justiças ambiental e 
ambientalistas atuam para impedir que isso aconteça.

Um problema central de todos esses casos se refere à relação das 
mineradoras com os órgãos reguladores e fiscalizadores, já que a empresa 
estatal responsável pela mineração, as INB, tem como sócio o próprio órgão 
regulador das atividades nucleares e radionizantes, a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN). 

Além da mineração de urânio, outro caso de injustiça ambiental bastante 
relevante foi o acidente com o Césio 137, que, apesar de ocorrido em 1987 em 
Goiânia (GO), até hoje produz reações e lutas por direitos, especialmente por 
parte da Associação das Vítimas do Césio 137. O desastre ocorreu dois anos 
depois de um equipamento de radioterapia, que continha uma cápsula do 
Césio 137, ter sido abandonado nas antigas instalações do Instituto Goiano 
de Radioterapia (IGR), sem que nenhuma das instâncias envolvidas na 
fiscalização e destinação adequada do equipamento agisse a tempo de evitar 
o acidente. O equipamento foi achado e levado por catadores de materiais 
para ser revendido a um ferro-velho, sendo desmontado e transportado em 
pedaços, provocando a tragédia. 

Embora mais de quinhentas pessoas já tenham sido diagnosticadas, 
o número de afetados ainda não é conhecido, pois o total de expostos foi 
muito grande, e os sintomas das doenças provocadas pela radiação são 
confundíveis com os de outras, manifestando-se principalmente a médio e 
longo prazos. As primeiras vítimas foram as que mais se contaminaram, e 
algumas já morreram. 

A ação que seguiu a descoberta do desastre envolveu uma verdadeira 
operação de guerra: cerca de 113 mil pessoas foram monitoradas em um 
estádio de futebol. Dessas, aproximadamente 250 sofreram significativa 
contaminação interna ou externa, e metade desse grupo foi submetida a 
acompanhamento e tratamento ambulatorial e acometida por problemas 
de saúde tais como síndrome aguda da radiação, falência de medula óssea, 
amputação de membros e síndrome cutânea da radiação, entre outras 
complicações recorrentes. Desde então, a população atingida, vítima de 
estigmatização e de falta de assistência médica e social, vem lutando por seus 
direitos por intermédio da Associação das Vítimas do Césio 137. Apesar de 
inúmeras vitórias, ainda persistem, segundo a associação, o descaso e a falta 
de reconhecimento das populações afetadas, até mesmo por parte do meio 
acadêmico, cujos estudiosos, em suas pesquisas, frequentemente deixam de 
ouvir as reivindicações das populações atingidas.
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Áreas Contaminadas e Lixões 

O desenvolvimento industrial e urbano nas últimas décadas, de natu-
reza iníqua e insustentável, também está gerando um problema que tende 
a se agravar. Ele diz respeito aos passivos ambientais presentes em áreas 
contaminadas por lixo industrial tóxico, ou pelo próprio lixo urbano 
produzido nas cidades, muitas vezes depositado de forma clandestina e 
sem conhecimento das autoridades ambientais e sanitárias. Com relação 
aos passivos ambientais com lixos industriais tóxicos, além do mencionado 
caso da Baixada Santista, alguns dos conflitos urbanos do mapa revelam 
situações emblemáticas, como o da Cidade dos Meninos, em Duque de 
Caxias (RJ), cujo problema remonta a uma antiga fábrica do Ministério  
da Saúde, responsável pela produção de inseticidas usados em campa- 
nhas de controle de vetores no país.

Construída próximo de um abrigo de menores, a fábrica foi fechada no 
início da década de 1960 com milhares de toneladas de resíduos tóxicos que 
permaneceram no local. Moradores da região passaram a conviver com o lixo 
tóxico, alguns ainda o usavam como inseticida, e somente no final da década 
de 1980 o problema foi tornado público mediante várias ações do Ministério 
Público e órgãos de governo, até mesmo do réu, o próprio Ministério da 
Saúde. Contudo, longe de se tornar uma ação exemplar de remediação 
ambiental e reparação social, até hoje o caso se alastra na burocracia da Justiça 
e dos órgãos envolvidos sem uma solução definitiva.

Outro caso importante é o da empresa Shell, cuja unidade de armaze-
namento foi responsável pela contaminação do subsolo e das águas subter-
râneas da Vila Carioca, localizada na Zona Sul da cidade de São Paulo.  
A contaminação inclui agrotóxicos e metais pesados em altas concentrações 
que, segundo denúncias, ameaçam a saúde de até trinta mil pessoas num 
raio de 1 km. Considerada uma das maiores contaminações ambientais da 
cidade, foi objeto de ação civil pública em que figuram como rés a Shell 
e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) – atual 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo –, agência ambiental do 
governo paulista. 

Além desse caso, a mesma multinacional está envolvida em outra grave 
contaminação ambiental no Recanto dos Pássaros, em Paulínia (SP). Relatórios 
indicam ser a cidade a quinta mais contaminada do mundo, e trabalhadores e 
moradores ainda sofrem com o passivo socioambiental deixado pela empresa. 
A fábrica de agrotóxicos na cidade funcionou entre 1975 e 1993, e durante esse 
período a Shell Química contaminou o lençol freático nas proximidades do rio 
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Atibaia, um importante manancial da região, com os organoclorados aldrin, 
endrin e dieldrin. Os dados sobre a saúde dos moradores e trabalhadores 
são impressionantes: em 2001, avaliações na população indicaram que 156 
pessoas – 86% dos moradores do bairro – apresentavam pelo menos um tipo 
de resíduo tóxico no organismo. Desses, 88 apresentaram intoxicação crônica, 
59 tinham tumores hepáticos e da tireoide, e 72 estavam contaminados 
por drins. Segundo o Sindicato Químicos Unificados e a Associação dos 
Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas (Atesq), até o final de 
2009 já haviam morrido 51 ex-trabalhadores da Shell. Em abril de 2013, as 
multinacionais Shell e Basf assinaram acordo se comprometendo a pagar 
uma indenização de aproximadamente R$ 370 milhões para atendimento 
médico a mais de mil ex-trabalhadores (Repórter Brasil, 2013). 

Ainda no estado de São Paulo, cabe destacar o problema da contaminação 
do solo provocada por postos de combustíveis. Esse tipo de empreendimento 
está próximo dos núcleos urbanos, expondo as pessoas aos riscos de 
intoxicação, já que a gasolina, o diesel e outros derivados de petróleo são 
explosivos e tóxicos, podendo se acumular na cadeia alimentar. Os postos 
também produzem a contaminação por metais pesados, como o chumbo, 
o cromo e o cádmio. O problema, contudo, não é específico do estado de 
São Paulo, embora haja uma maior visibilidade de seus casos em razão da 
existência de um relatório anual de áreas contaminadas produzido pela 
Cetesb. O relatório de 2010 indica 3.675 áreas contaminadas em São Paulo, 
das quais 79% (2.922) dizem respeito a contaminações causadas por postos 
de combustíveis (Cetesb, 2010). 

No Brasil, existem aproximadamente 35 mil postos de combustíveis, a 
maioria construída durante a década de 1970. Com uma média de vida útil 
de 25 anos para tanques subterrâneos, supomos que muitos deles já estejam 
comprometidos e representem uma grande fonte de contaminação nos locais 
em que estão localizados, ainda que o diagnóstico da contaminação não 
tenha sido realizado. Além disso, muitos funcionam de forma irregular e sem 
licenciamento ambiental. Mesmo no estado de São Paulo, com a existência do 
maior órgão ambiental do país, há denúncias no mapa, datadas de junho de 
2009, de que quase cinco mil postos, dos nove mil existentes, funcionavam 
sem licença da Cetesb, e que 3,6 mil estariam em processo de regularização. 

O lixo industrial depositado de forma clandestina em terrenos que 
serviram posteriormente para a construção de moradias representa outra 
tragédia para a saúde pública de inúmeros brasileiros. Na Grande São Paulo, 
é bastante conhecido o caso do condomínio residencial Barão de Mauá, 
construído no Parque São Vicente, em terreno de propriedade da Companhia 
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Fabricadora de Peças (Cofap), que foi usado por vinte anos como lixão 
industrial. A Cetesb participou da aprovação da construção do condomínio 
em 1994, apesar de ter aplicado multas durante vinte anos por depósito 
de lixo tóxico no local. O subsolo e as águas subterrâneas desse conjunto 
habitacional – onde vivem cerca de cinco mil pessoas – estão contaminados 
por substâncias tóxicas como o benzeno e diversos organoclorados, e o local 
é ainda afetado pela emissão de gases inflamáveis. Em 2006, uma decisão 
judicial definiu que as famílias deveriam ser retiradas e indenizadas, mas 
ainda hoje moradores e Ministério Público empreendem esforços para o 
cumprimento da sentença judicial.

O problema dos passivos ambientais em áreas com resíduos industriais 
perigosos não está localizado apenas nas regiões mais industrializadas das 
Regiões Sudeste e Sul. Outro caso relevante é o da contaminação por chumbo 
em Santo Amaro da Purificação, Bahia. Entre 1960 e 1993, a Companhia 
Brasileira de Chumbo (Cobrac) explorava o elemento químico na mina  
de Boquira, e o transformava em lingotes para a comercialização. Estima-
se que, no período de funcionamento, a Cobrac tenha produzido cerca de  
900 mil toneladas de liga de chumbo, gerando cerca de 500 mil toneladas  
de escória, material com até 3% de concentração desse elemento. 

A lógica para a instalação da fábrica, desde aquela época, foi a mesma 
que a usada em vários empreendimentos atuais: a chegada da fábrica a 
Santo Amaro da Purificação foi acompanhada de promessas de progresso 
e emprego. Porém, segundo relatório do Instituto de Desenvolvimento 
Ambiental (IDA), a Usina Plumbum, sucessora da Cobrac, localizava-se em 
área pouco favorável do ponto de vista ambiental, situada a noroeste da zona 
urbana de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, a 300 metros da margem 
do rio Subaé, que recebia os efluentes líquidos sem nenhum tratamento.  
Ao longo das três décadas em que operou no município, a fábrica da Cobrac 
despejou na atmosfera, em cursos d’água e no solo diversos resíduos e 
escórias de chumbo e cádmio. 

Um dos fatos mais incríveis relacionado ao caso é o relato de que parte 
considerável desses resíduos foi doada à prefeitura local e à população 
como componente para argamassa a ser utilizada na reforma e construção 
de casas e escolas, de poços artesianos e na pavimentação de ruas e de 
praças, bem como pátios escolares, ampliando, assim, as vias de exposição 
e contaminação ambiental. Essa contaminação também se deu por contato 
com feltros utilizados como filtros das chaminés da usina. O material era 
recolhido por funcionários da empresa e moradores de Santo Amaro, que 
depois o reutilizavam como tapetes, colchões e brinquedos para as crianças. 
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Trata-se de um enorme passivo ambiental, e a ação governamental tem 
sido marcada por um caráter dúbio na localidade. Ao mesmo tempo que 
institui comissões e que fornece cestas básicas para amenizar a fome, o 
governo nega acesso dos trabalhadores a benefícios previdenciários, em razão 
da recusa do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) em reconhecer 
as doenças decorrentes da contaminação. 

O uso de material contaminado em ruas e casas também ocorre em outras 
realidades, como no município de Joinville (SC), onde ambientalistas, o 
Ministério Público Federal e outras entidades criticam a utilização de areia 
contaminada na construção de peças de concreto e asfalto empregados em 
vias públicas, colocando a sociedade civil em conflito com o governo de Santa 
Catarina, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e 
a Fundição Tupy, que buscou legalizar a doação de areia utilizada nos mol- 
des para fundição de metais. Porém, a areia é considerada tóxica pela presença 
potencial de substâncias como metais pesados e fenóis, e a possível aprova-
ção pelos órgãos ambientais é motivo de disputa no estado de Santa Catarina.

O problema envolvendo moradores no entorno de lixões representa outra 
clássica situação de injustiça ambiental urbana que se espalha por todo o país. 
Nos últimos anos, diversos desses lixões estão passando por um processo 
de desativação ou transformação em aterros controlados ou sanitários, 
teoricamente de menor impacto ambiental e sem a presença de crianças e 
adultos trabalhando ou circulando em ambientes de elevada insalubridade 
ocasionada pelo contato direto com o lixo bruto, sem processo. Contudo, 
inúmeros municípios e localidades ainda enfrentam o problema, e até mesmo 
a instalação de novos aterros encontra forte resistência da população, que não 
confia nas autoridades e técnicos quando prometem que os futuros aterros 
não gerarão impactos ambientais, sociais e sanitários negativos.

No mapa, o problema aparece em vários casos. No Rio de Janeiro, 
encontramos o aterro metropolitano de Jardim Gramacho, em Duque de 
Caxias. Sua instalação, em 1976, atendendo a vários municípios do Grande 
Rio, ocorreu em um contexto sociopolítico em que a questão ambiental ainda 
era incipiente, e uma série de erros estruturais gerou riscos ambientais para 
a população local e ameaçou o ecossistema da baía de Guanabara. 

O primeiro desses erros foi a própria escolha do local: ocupando mais 
de 1,3 milhões de m², o lixão foi instalado em área de aterro onde outrora 
existia um manguezal, e sua presença, apesar de desativado, ainda hoje 
ameaça a baía com o despejo de toneladas de lixo e chorume. Entretanto, 
como uma parte significativa das 8 mil toneladas de lixo levadas ao local até 
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a data de sua desativação (junho de 2012) era de materiais recicláveis, essa 
localidade passou a movimentar toda uma economia da reciclagem: das 
cerca de vinte mil pessoas que moravam nos arredores do lixão, estima-se 
que aproxidamente ¾ dependiam direta ou indiretamente desse comércio. 
Eram cerca de cinco mil catadores (cooperativados e autônomos), donos e 
funcionários dos cerca de quarenta depósitos de material reciclável existentes 
no bairro, além de comerciantes, oficinas mecânicas, borracharias e fábricas 
de beneficiamento desse material. 

O anúncio do fechamento do aterro em 2011, portanto, gerou grande 
apreensão na população local, e entidades representativas dos catadores 
locais buscaram soluções para o problema. Organizados em torno da 
Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho 
(ACAMJG) e articulados com o Movimento Nacional dos Catadores de 
Material Reciclável (MNCR), os catadores de Jardim Gramacho lutaram pelo 
reconhecimento de sua atividade como profissão e do seu importante papel 
social como agentes de preservação ambiental, assim como pela constituição 
de uma política de coleta seletiva gerida pelas cooperativas de catadores no 
município. Algumas propostas foram negociadas com a prefeitura local, e 
chegou-se a definir um local para a construção de um polo de reciclagem de 
material reciclável. Contudo, o projeto tem encontrado obstáculos, e várias 
indefinições preocupavam os catadores. Um deles, segundo a ACAMJG, é 
a dificuldade do município e do estado do Rio de Janeiro de cumprirem as 
metas previstas de um incremento anual de 5% dos resíduos destinados para 
reciclagem, chegando a 25% em 2016.

Ainda no Rio de Janeiro, outros conflitos associados ao de Jardim Gramacho 
são interessantes para pensarmos o caminho do lixo e seus problemas na 
conformação das ‘zonas de sacrifício’. Uma primeira tentativa de se instalar 
um aterro para substituir Jardim Gramacho se deu no bairro de Paciência, 
município do Rio de Janeiro. Entretanto, uma série de irregularidades no 
processo licitatório e as críticas de moradores, ambientalistas, do Ministério 
Público, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Aeronáutica acabaram 
impossibilitando que o projeto fosse levado adiante. Logo depois, anunciou-
se a instalação do aterro sanitário no município de Seropédica, na Baixada 
Fluminense, que tem gerado protestos de inúmeras entidades da região. 

Segundo Adriano Dias, membro da ONG ComCausa, 

a Baixada tem que deixar de ser considerada ‘zona de sacrifício’, não é à toa 
que aqui temos três dos piores crimes ambientais do país [o depósito de lixo 
industrial Centres, em Queimados; a Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias; e 
a contaminação da empresa Ingá na Baía de Sepetiba, Itaguaí]. Mas os tempos são 
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outros, exigimos informações detalhadas. Nós da Baixada não aceitaremos mais 
que os ditos empreendimentos sejam impostos sem discussão com os moradores 
da região. (Fiocruz/Fase, 2010)

Essa fala expressa, de forma vívida, a maneira como a discriminação e as 
desigualdades sociais se mesclam com o lixo urbano na produção de injustiças 
sociais, presentes no mapa principalmente nos estados das Regiões Sudeste 
e Nordeste, onde as populações são vítimas das formas discriminatórias da 
destinação dos resíduos das cidades.

Para Completar o Quadro Urbano: desastres, falta de saneamento, 
especulação imobiliária e racismo ambiental 

Os ambientes urbanos, com elevadas densidades populacionais, 
concentram inúmeros riscos de desastres, mas a mescla entre desigualdade 
e discriminação radicaliza a produção de desastres de várias ordens, que 
tendem a atingir as populações mais vulneráveis por serem discriminadas e 
pobres. Embora nos últimos anos não tenham ocorrido catástrofes industriais 
com um elevado número de mortes simultâneas, como a ocorrida na 
Vila Socó, Cubatão, em 1984, o Mapa de Conflitos apresenta vários casos 
que revelam a trágica combinação entre riscos tecnológicos ambientais e 
populações urbanas discriminadas. 

No Rio Grande do Norte, o rompimento da barragem de Camará, por 
falha na construção em obra superfaturada, em julho de 2004, gerou uma 
calamidade cujos efeitos ainda hoje são sentidos pelos moradores dos 
territórios atingidos, em especial os municípios de Alagoa Nova, Areia 
e os sítios urbanos das cidades de Alagoa Grande e Mulungu, onde as 
consequências do desastre foram mais graves. O cenário foi semelhante ao 
de uma guerra, com destruição de casas, ruas cobertas de lama, sítios com 
animais mortos, plantações arrancadas e economias perdidas, resultado da 
catástrofe anunciada por uma política de gestão de recursos hídricos sem 
maiores cuidados com as populações afetadas no entorno da barragem. 

Também no Sudeste, outra barragem se rompeu, mas desta vez contendo 
os rejeitos da Rio Pomba Mineração, localizada em Miraí, na Zona da 
Mata mineira. O rompimento fez com que 2 milhões de metros cúbicos 
de lama alagassem várzeas e residências da região, com sessenta pessoas 
desabrigadas, 765 desalojadas e, pelo menos, duas mil pessoas afetadas pelo 
vazamento e 35 casas destruídas. Mas esse caso, infelizmente, não é isolado: o 
relatório anual da Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam – (Fiocruz/
Fase, 2010), referente a 2007, evidencia que 58 barragens de rejeitos em 
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Minas Gerais, ou cerca de 10% das 606 do estado, estão ‘instáveis’, ou seja, 
inadequadas do ponto de vista da segurança ambiental. 

Geralmente, as barragens de rejeitos pertencem a grandes empresas, que 
movimentam produtos tóxicos em seus processos produtivos. Acidentes 
anteriores, como o ocorrido no mesmo rio Pomba em 2003, quando um 
vazamento de resíduos tóxicos da Indústria Cataguazes de Papel atingiu 
inúmeras cidades à margem do rio Paraíba do Sul afetando milhões de pes- 
soas, acontecem de forma similar ao acidente ocorrido na cidade de 
Resende, no Rio de Janeiro, com o vazamento do agrotóxico endossulfan, 
já relatado aqui. Todos esses casos comprovam os riscos de atividades 
industriais para a sustentabilidade hídrica a jusante das bacias hidrográficas 
onde essas empresas se encontram.

Outro problema que tende a se agravar se refere aos desastres decorrentes 
de chuvas torrenciais, que afetam principalmente populações urbanas pobres 
em áreas vulneráveis, como encostas e favelas da periferia. Esse problema, 
que não é novo, parece se alastrar mais pelo país, na medida em que as 
instabilidades provocadas pelas mudanças climáticas globais podem afetar 
fenômenos climáticos extremos, como as chuvas torrenciais, constituindo-
se, portanto, em uma questão de justiça climática. Mas esse problema está 
diretamente relacionado às dificuldades de acesso à moradia e ao saneamento 
básico por parte das camadas populares. 

Conforme já discutido anteriormente e reforçado por teóricos que 
tratam da exclusão urbana, como Raquel Rolnik (2008), ao delimitarmos 
as fronteiras que separam os espaços regulares/formais dos irregulares/
informais, o modelo de exclusão territorial que define a cidade, funciona 
como uma espécie de engrenagem de uma máquina de crescimento que, ao 
produzir cidades, reproduz desigualdades. Atualmente, as relações entre 
Estado e capital imobiliário e financeiro influenciam fortemente os processos 
de valorização e de desvalorização urbana por meio da formação das novas 
centralidades e dos eixos de expansão urbana, fazendo com que lógicas de 
mercado se sobreponham ao direito à moradia, com a hegemonia dos setores 
dominantes sendo reforçada pela criminalização dos movimentos sociais que 
lutam por direitos fundamentais nas periferias.

Esse é justamente o caso do conflito intitulado “População da periferia de 
São Paulo sofre com o descompromisso de políticas públicas e administração 
voltada para a exclusão”, que alerta sobre os conflitos urbanos que, há décadas, 
envolvem ações de remoção violenta e compulsória de populações pobres 
dos seus territórios. As razões para isso envolvem desde lógicas de mercado, 
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projetos imobiliários até argumentos de preservação ambiental em áreas que 
passam a ser valorizadas para outros usos, com os excluídos constituindo-
se em uma população vulnerável, condicionada pela precariedade tanto 
urbanística quanto fundiária. São inúmeros os casos na Grande São Paulo 
que envolvem remoções para o desenvolvimento de projetos urbanos que 
atendem às populações mais abastadas, ao mesmo tempo que criminalizam 
e expulsam para novas periferias os moradores excluídos.

No Mapa de Conflitos, a questão da falta de saneamento básico ainda não 
se expressa de forma marcante, embora a maioria da população mais pobre 
sofra com o problema, principalmente os moradores das favelas e periferias. 
Isso revela a forma como os movimentos por justiça ambiental nas cidades 
ainda podem crescer com esta agenda. Um caso interessante expresso no 
mapa é o de Macapá, no estado de Amapá, semelhante a inúmeras cidades 
brasileiras. A falta de saneamento básico afeta cerca de 60% da população 
amapaense, e a falta de água tratada em Macapá tem contribuído para a 
proliferação de doenças relacionadas à ingestão de água contaminada,  
a exemplo da hepatite, cólera, diarreia e da própria dengue. 

Além da falta de água potável em muitos bairros, a falta de saneamento 
básico se soma 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, visto que, à época do levantamento (novembro de 2009), 
funcionava apenas um pronto-socorro 24 horas/dia para atender a uma 
população de 344 mil pessoas. 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, situação ainda mais grave nos bairros da periferia.

A discriminação gerada pela desigualdade social se mescla com o racismo 
ambiental nos ambientes urbanos de forma mais nítida quando a especulação 
imobiliária, a expansão de projetos turísticos ou mesmo a racionalidade de 
planos diretores investem contra o direito de comunidades tradicionais e 
quilombolas que vivem nas cidades. Esses casos aparecem no mapa em 
distintas regiões e cidades, como em Getúlio Vargas, bairro de Aracaju 
(SE), que teve o primeiro quilombo urbano do estado e o segundo do Brasil 
oficialmente reconhecido em abril de 2007 – a Comunidade Quilombola 
Maloca. Organizadas em torno da associação civil Criança e Liberdade 
(Criliber), as cerca de cinquenta famílias desse quilombo continuam lutando 



Injustiça Ambiental no Campo e nas Cidades

171

contra o preconceito, a discriminação, o racismo, a violência e pela garantia 
da permanência da comunidade em seu território ancestral. 

Em Belo Horizonte (MG), a comunidade quilombola dos Luízes, loca-
lizada em um dos bairros mais valorizados da cidade, luta para manter 
parte de seu território, que foi usurpado por construtoras e particulares 
desde 1930. Desde 2007, os membros da comunidade quilombola têm atuado 
politicamente com a finalidade de garantir a titulação de seu território 
tradicional e assegurar o usufruto dos recursos naturais e expressões culturais 
ainda preservados, como a festa de Nossa Senhora de Santana, demonstração 
maior da religiosidade da comunidade e da sua resistência, comemorada no 
dia 26 de julho.

Em pleno Rio de Janeiro, os cerca de trinta integrantes da família Pinto, 
descendentes de um casal de escravos fugidos, resistem para permanecer na 
ladeira Sacopã, enfrentando décadas de luta contra a especulação imobiliária 
e governos municipais comprometidos com o avanço das construtoras 
sobre uma das últimas áreas verdes preservadas no coração na Zona Sul 
da cidade. Nessa área, condomínios e casas de alto padrão substituíram 
as antigas comunidades de pescadores, favelas e refúgios de escravos ali 
existentes. O quilombo urbano da Sacopã continua a ser um dos poucos 
focos de resistência ao processo de expulsão das famílias mais pobres da 
Zona Sul da cidade para as encostas dos morros e as áreas periféricas.  
O resgate de suas origens, a valorização de sua cultura e o reconhecimento 
da comunidade como remanescente de quilombos têm sido a única estraté-
gia eficaz contra a sua remoção, visando a garantir a titulação da área de  
18 mil m2 que atualmente ocupam, boa parte ainda preservada como um dos 
últimos resquícios de Mata Atlântica da Zona Sul da cidade.
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