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 (I) Uma construção coletiva: Fruto da parceria entre movimentos sociais (Rede Brasileira
de Justiça Ambiental/FASE), pesquisadores (CESTEH/Fiocruz) e o Estado
(DSAST/Ministério da Saúde).

 (II) O objetivo maior do projeto é socializar informações e dar visibilidade a denúncias e
conflitos ambientais envolvendo situações de injustiça ambiental e saúde no país, com a
intenção de permitir o monitoramento de ações e de projetos que atendam às demandas
das populações por justiça, saúde e cidadania.

 São casos em que populações e movimentos sociais estejam se mobilizando contra a
implementação de políticas e empreendimentos que gerem situações de injustiça
ambiental, como hidrelétricas, fábricas poluentes, aterros de lixo, incineradores, grandes
empreendimentos turísticos no litoral e condomínios residenciais, ou ainda a não
demarcação de terras indígenas, de quilombolas ou para a reforma agrária.

 Atualmente o mapa conta com 297 casos disponíveis na sua pagina na internet
(www.confitoambiental.icict.fiocruz.br), com a previsão de fecharmos 2010 com 80 novos
casos.
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 Injustiça Ambiental:

“O mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto
de vista econômico e social, destinam a maior carga
dos danos ambientais do desenvolvimento às
populações de baixa renda, aos grupos sociais
discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos
bairros operários, às populações marginalizadas e
vulneráveis”.



Justiça Ambiental

 “Um conjunto de princípios e práticas que asseguram
que nenhum grupo social, seja ele étnico, de classe ou
gênero suporte uma parcela desproporcional das
conseqüências ambientais negativas de operações
econômicas, decisões de políticas e de programas
federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou
omissão de tais políticas”.



 A saúde das populações e a exposição a diferentes
situações de risco precisam ser compreendidas no
interior de disputas políticas e simbólicas envolvendo
os distintos projetos e usos dos recursos nos territórios,
assim como o uso do poder para impor tais projetos.

 Estão em disputa: os recursos territorializados, as
políticas públicas, as instituições e processos
decisórios, a mídia, a justiça, a mobilização da
academia e o desenvolvimento tecnológico.



 Nesse contexto, o enfrentamento dos conflitos
ambientais, em articulação com as comunidades e os
movimentos sociais, se torna fundamental para a
promoção da justiça social e ambiental, da equidade e
ampliação do acesso às condições favoráveis à
promoção da saúde e do bem viver.



 A vulnerabilização das populações impactadas decorre de
diferentes projetos de desenvolvimento, empreendimentos
econômicos e a ação de políticas públicas insuficientes para
garantir o direito à cidadania, à saúde e a ambientes saudáveis.

 Um aspecto central dos conflitos ambientais é a sua relação com
empreendimentos econômicos e produtivos que vem marcando o
modelo de desenvolvimento em várias regiões, como a expansão
das monoculturas, da mineração e da siderurgia. Tais
investimentos disputam recursos naturais e uso dos territórios
com populações indígenas, quilombolas e agricultores familiares,
assim como podem explorar a força de trabalho local em
condições de trabalho perigosas e com elevada carga de trabalho.



1- Denúncias.
2- Histórico das listas de discussões da RBJA e seus GTs.
3- Repositórios de artigos e trabalhos acadêmicos. Ex.: Scielo,

Mapa dos conflitos ambientais no Rio de Janeiro (IPPUR) e
da Amazônia Legal (FASE), Nova Cartografia Social, etc.

4- Páginas dos órgãos oficiais: Ex.: IBGE, INCRA, FUNAI,
FCP, MPEs e MPF, Presidência da República, Ministérios,
etc.

5- Relatórios de organizações de defesa dos direitos humanos.
Ex.: Plataforma DhESCA Brasil.

6- Reportagens de jornais ou revistas.
7- Blogs ou páginas de ONGs e entidades de apoio ou das

próprias associações de atingidos (quando existem).























 Inserção em distintos fóruns: Atingidos pela Vale, Rede de
Advogados Populares, Fórum contra Agrotóxicos e outros.

 Divulgação na mídia: Jornal Nacional, Voz do Brasil, Estadão,
Folha, Jornal do Brasil, Correio Braziliense, A Tarde (BA) e muitos
outros regionais.

 Novas denúncias via fale conosco.

 Proposta de uma Plataforma InterMapas: Mapa da Injustiça
Ambiental e Saúde + Experiências Agroecológicas + Experiências
de Economia Solidária + Plataforma BNDES.



 Dificuldades de articulação com comunidades isoladas e
obtenção de dados confiáveis a respeito dessas comunidades.

 Predominância de informações oriundas de fontes secundárias,
havendo necessidade de filtrar vieses, conteúdos político-
partidários e ideológicos presentes nestas fontes.

 Necessidade de lidar com as expectativas dos atores sociais
envolvidos em relação à real contribuição do projeto para suas
demandas específicas.

 Dada a situação de conflito, e a opção por priorizar a narrativa
sob o ponto de vista das populações vulnerabilizadas, é preciso
enfrentar a oposição e resistência dos atores sociais,
empreendedores e gestores públicos contra os quais essas
comunidades se mobilizam.



 Exemplos de casos de sucesso:

Aracruz/ES - Comunidades Tupinikim e Guarani Mbyá x Aracruz Celulose

(hoje Fíbria): Após 30 anos de disputa territorial, as comunidades
indígenas conseguem a demarcação de mais de 18.000 hectares até então
em posse da empresa.

Camaçari/BA – Organizações sociais de São Paulo e da Bahia impedem
transferência de solo contaminado por organoclorados de São Vicente e
Cubatão para incineração no Pólo Petroquímico de Camaçari.

Belo Horizonte/BA - Após seis anos de contínua mobilização, comunidade
do entorno da planta de incineração da Serquip, no Bairro Carmargos,
impede renovação de licença de operação da empresa. Articulação com
outras comunidades mineiras evita que incinerador seja transferido para o
bairro Vale do Jatobá.
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