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Mapeando os conflitos socioambientais  

COLUNA 

Aluna do CT em Meio Ambiente do 

IFRJ  - Campus Rio de Janeiro. 

Larissa Relva Endlich 

E 
stamos cercados por confli-

tos que revelam característi-
cas da dinâmica social. O que 

nos move? O que buscamos? 

A quem/que beneficiamos? Em 

detrimento de outros quem/que? É 

dever de todo cidadão se informar 
acerca desses conflitos. Afinal, antes 

da tomada de ação é necessária a 

informação. 

 Interessante seria a exis-

tência de um portal onde pudésse-
mos buscar informações sobre 

conflitos já conhecidos ou descobrir 

novos. Melhor ainda se os conflitos 

fossem agrupados por regiões 

geográficas, como um mapa. Seria 

um mecanismo de livre acesso e bem 
organizado, possibilitando a divulga-

ção de situações de injustiça socio-

ambiental no território brasileiro... 

 Mas sabe qual é a boa 

notícia? Esse “Mapa de Conflitos 

Envolvendo Injustiça Ambiental e 

Saúde no Brasil” já existe! Na verda-

de, existe desde o ano de 2010. Foi 

desenvolvido em conjunto pela Fun-

dação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela 

ONG Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional 

(Fase), sob a coordenação-geral do 

pesquisador da Escola Nacional de 

Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) Marce-

lo Firpo Porto e coordenação-

executiva de Tania Pacheco.  

 O objetivo desse projeto 

não é meramente listar uma série 

de situações de tensão e injustiça 

existentes em diversos territórios. 

Conforme divulgado pelos próprios 

elaboradores do mapa no portal 

virtual de acesso ao mesmo, a 

grande motivação é “tornar públi-

cas vozes que lutam por justiça 

ambiental de populações frequente-

m e n t e  d i s c r i m i n a d a s  e 

‘invisibilizadas’ pelas instituições e 

pela mídia”.  

 A partir da análise dos 

dados contidos no mapa, diversas 

conclusões podem ser formuladas. 

As regiões Norte, Nordeste e Cen-

tro-Oeste sediam a grande parte 

dos casos listados. Nessas localida-

des, diversas intervenções socioes-

paciais têm sido realizadas, tais 

como ampliação do agronegócio e 

de atividades de mineração, obras 

de transposição do rio São Francis-

co e construção de hidrelétricas e 

rodovias. Por outro lado, nos esta-

dos do Sudeste também há quanti-

dade representativa de conflitos 

relacionados ao histórico de inten-

sa ocupação territorial e desenvol-

vimento industrial, os quais foram 

acompanhados por geração de 

impactos socioambientais, bem como 

à estruturação de movimentos soci-

ais. 

 A navegação pelo mapa é 

bastante simples.  É possível buscar 

os conflitos por palavra-chave ou 

visualizar os conflitos mapeados em 

determinada Unidade da Federação. 

Nesse último caso, é possível obter 

informações sobre o conflito clicando 

no ícone a ele correspondente. 

 Além disso, a população 

também pode (e deve) contribuir 

para o crescimento do mapa. No 

portal há uma área denominada “Fale 
Conosco”, na qual é possível enviar 

comentários ou dados novos sobre 

um conflito, relatar um conflito ainda 

não mapeado ou enviar comentários 

e sugestões. Sendo assim, este 
funciona como um espaço de denún-

cias, monitoramento de políticas 

públicas e reflexão acerca do modelo 

de sociedade que construímos a cada 

dia.   

 Ou seja, não há mais des-

culpas para não se informar acerca 

dos conflitos socioambientais no 

território brasileiro! 

Link para acesso ao “Mapa de Conflitos 

Envolvendo Injustiça age Saúde no Brasil”:  

http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/

index.php?pag=mapas 


