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GOMES, Rita de Cassia Lopes. Urânio, riscos e incertezas: mapeamento 
institucional nos municípios do sudoeste da Bahia, Brasil. 2021. 122f. il. Orientador: 
Paulo Gilvane Lopes Pena.  Dissertação (Mestrado em Saúde Ambiente e Trabalho) 
– Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 
 

 

RESUMO 

   

A problemática da radioatividade, envolve riscos e está imersa em incertezas e 
desinformação. Na Bahia, em Caetité, entre 2000 e 2013 com a implantação da 
Uranífera das Indústrias Nucleares do Brasil, os trabalhadores e a comunidade 
vivenciaram recorrentes acidentes no entorno da mineração, com consequências 
para a saúde e para o meio ambiente, que mobilizaram sujeitos sociais frente às 
denúncias. Este estudo tem como objetivo construir o mapa institucional das 
Instituições públicas para o controle do risco radioativo nos municípios do sudoeste 
da Bahia. A metodologia adotada foi um estudo qualitativo documental, de caso 
múltiplo do tipo analítico e descritivo, por uma aproximação com a hermenêutica, 
tendo como referencial teórico o modelo do Centro de Controle de Doenças dos 
Estados Unidos da América, para análise das Funções Essenciais em Saúde 
Pública. Foram analisados 68 documentos produzidos pelas instituições públicas, 
organizações da sociedade civil e periódicos dos principais jornais do estado da 
Bahia e São Paulo, no período entre 2004 e 2015. Conclui-se que o mapeamento 
indicou ausência de ações institucionais eficazes, voltadas para o controle do risco 
radioativo, demonstrando baixa capacidade institucional voltada para a problemática 
da radioatividade e conformaram modelos de gestão diferenciados. Foram 
identificadas pautas propostas pelas Organizações da sociedade civil e Movimentos 
Sociais que mobilizaram atores sociais em torno de ações institucionais; estudos e 
pesquisas por organizações nacionais e internacionais independentes sobre o risco 
radioativo. Propõe uma agenda de pesquisa sobre a participação dos movimentos 
sociais para a produção de políticas públicas, voltada para o controle do risco 
radioativo em territórios de mineração. Produziu ainda a elaboração de 2 artigos. 
Mapeamento das Ações Institucionais para o Controle do Risco Radioativo no 
Triangulo da Mineração de Uranio na Bahia, Brasil e Movimentos Sociais e a Pauta 
da Mineração de Uranio no sudoeste da Bahia, Brasil. 
 

Palavras-chave: Ações Institucionais. Funções Essenciais em Saúde Pública. 
Radioatividade. Mineração. Organizações da sociedade civil. Movimentos Sociais. 
Participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOMES, Rita de Cassia Lopes. Uranium, risks and uncertainties: institutional 
mapping in the municipalities of southwest Bahia, Brazil. 2021. 122 s. ill. Advisor: 
Paulo Gilvane Lopes Pena. Dissertation (Master in Health, Environment and Work) - 
Faculty of Medicine of Bahia, Federal University of Bahia, Salvador, 2021. 
 

 

ABSTRACT 

 

The issue of radioactivity involves risks and is immersed in uncertainty and 
misinformation. In Bahia, in Caetité, between 2000 and 2013 with the implementation 
Uranifer of the Nuclear Industries of Brazil, workers and the community experienced 
recurrent accidents in the mining area, with consequences for health and the 
environment, which mobilized social subjects. to complaints. This study aims to build 
the institutional map of public institutions for the control of radioactive risk in the 
southwestern municipalities of Bahia. The adopted methodology was a qualitative 
documentary, multiple-case analytical and descriptive study, by an approach to 
hermeneutics, having as theoretical reference the model of the Center for Disease 
Control of the United States of America, for the analysis of the Essential Functions in 
Health Public 68 documents produced by public institutions, civil society 
organizations and periodicals from the main newspapers in the state of Bahia and 
São Paulo were analyzed in the period between 2004 and 2015. It is concluded that 
the mapping indicated the absence of effective institutional actions aimed at control 
radioactive risk, demonstrating low institutional capacity focused on the issue of 
radioactivity and conforming differentiated management models. Agendas proposed 
by civil society organizations and social movements that mobilized social actors 
around institutional actions were identified; studies and surveys by independent 
national and international organizations on radioactive risk. It proposes a research 
agenda on the participation of social movements in the production of public policies, 
aimed at controlling the radioactive risk in mining territories. It also produced the 
elaboration of 2 articles. Mapping of Institutional Actions for Radioactive Risk Control 
in the Triangle of Uranium Mining in Bahia, Brazil and Social Movements and the 
Agenda of Uranium Mining in southwestern Bahia, Brazil. 
 

Keywords: Institutional Actions. Essential Functions in Public Health. Radioactivity. 
Mining. Civil society organizations. Social movements. Participation. 
 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1  Modelo de saúde pública para o fortalecimento dos 

sistemas globais de saúde 

31 

Figura 1- Artigo 1 Organização da área nuclear no Brasil 

 

61 

Tabela 1- Artigo 1 Narrativas das instituições municipais sobre as ações 

para controle do risco radioativo no período entre 

2014-2018 

55 

Tabela 1- Artigo 2  Registros de Acidentes ocorridos na URA   INB- 

Caetité, entre 2000 e 2013. 

80 

Tabela 2 -Artigo 2 Matérias jornalísticas sobre mineração de urânio em 

Caetité/BA, dos principais jornais do Estado da Bahia 

e de São Paulo, 2004 a 2011 

85 

Tabela 3- Artigo 2 As pautas das organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais no período entre 2001 e 2011 e a 

efetividade das ações institucionais por eles 

requeridas. 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMPJ Associação Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, 

Cidadania 

CDC/EUA Centro de Controle de Doenças/ Estados Unidos da América 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CEREST  Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador 

CF Constituição Federal  

CIB Comissão Intergestores Bipartite 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CRIIRAD Recherche et d’Information Indépendantes sur la 

Radioactivité  

DGTS Desenvolvimento Governança Territorial da Saúde 

DHESCA Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, 

Sociais, Culturais e Ambientais 

DIRES Diretoria Regional de Saúde 

DIVAST Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador 

DIVISA Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental 

DSS Determinantes Sociais em Saúde 

DUA Diuranato de Amônio 

EMBASA Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A 

ENSP Escola Nacional de Saúde Pública 

FESP Funções Essenciais em Saúde Pública 

FSM Fórum Social Mundial 

GEAMO Grupo Amigos da Onça 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 

INB Indústrias Nucleares do Brasil 

INGA Instituto de Gestão das Águas e Clima 

IPS Instituições Participativas 

LDRT Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho 

MAM Movimento pela Soberania Popular da Mineração 

MS Ministério da Saúde 

MMA Ministério do Meio Ambiente 



MME Ministério de Minas e Energia 

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

MPE Ministério Público Estadual 

MPF Ministério Público Federal 

MP Ministério Público 

MPT Ministério Público do Trabalho 

NRS Núcleo Regional de Saúde 

OAB Ordem dos Advogados do Brasil 

ODMs Objetivos de Desenvolvimento do Milênio -Setor Saúde 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONG Organização Não Governamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

OP Orçamento Participativo 

PESTT-BA Política Estadual de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora da Bahia 

PAHO Pan American Health Organization 

PCTs Povos e Comunidades Tradicionais 

PMS Plano Municipal de Saúde 

PPGSAT Programa de Pós Graduação em Saúde, Ambiente e 

Trabalho 

RBJA Rede Brasileira de Justiça Ambiental 

RCI Rede de Consultores Interno do Estado da Bahia  

SESAB Secretaria Estadual de Saúde da Bahia 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SUAS Sistema Único de Assistência Social 

SUS Sistema Único de Saúde 

SUVISA Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde 

SVS Secretaria de Vigilância da Saúde 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

URA Unidade de Concentração de Urânio 

WNA World Nuclear Association 

 

 

SUMÁRIO 



 

 

1 INTRODUÇÃO 17 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 21 

2.1 TEORIAS SOBRE O ESTADO  
 

21 

2.2 O MODELO DO CENTRO DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS (CDC): RESPOSTAS COORDENADAS EM SAÚDE 

PÚBLICA PARA O FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS GLOBAIS 

DE SAÚDE  

30 

2.3  RISCOS E INCERTEZAS 32 

3 OBJETIVOS 38 

3.1 OBJETIVO GERAL 38 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 38 

4 METODOLOGIA 39 

4.1 O PERCURSO METODOLÓGICO 39 

4.2 O MÉTODO QUALITATIVO   40 

4.3 O CAMINHO E O CAMINHAR- O LUGAR DA PESQUISADORA 42 

4.4 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 43 

5 ARTIGO 1 - MAPEAMENTO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA 

O CONTROLE DO RISCO RADIOATIVO NO TRIANGULO DA 

MINERAÇÃO DE URANIO NA BAHIA, BRASIL 

44 

5.1 INTRODUÇÃO 45 

5.2 MÉTODO 48 

5.2.1 Aspectos éticos da pesquisa 50 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 51 

5.3.1 As Funções Essenciais de Saúde Pública (FESP) e o 

comportamento institucional para o controle do risco radioativo 

51 

5.3.2 As Ações/ Funções institucionais 52 

5.3.3 As Instituições Municipais 53 

5.3.4 As instituições Estaduais 57 

5.3.5 As Instituições Federais 59 

 

5.3.6 Capacidade para as FESP: que resultados as instituições de 64 



saúde apresentaram? 

 5.4 CONCLUSÃO  67 

 REFERÊNCIAS 68 

 6 ARTIGO 2- AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E A LUTA 

CONTRA O RISCO RADIOATIVO NO SUDOESTE DA BAHIA, 

BRASIL 

74 

 6.1 INTRODUÇÃO 75 

 6.2 MÉTODO 78 

6.2.1 Aspectos éticos da pesquisa 79 

 6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 80 

6.3.1 A instituição e o instituinte: indústrias nucleares do Brasil (INB) 

e as organizações da sociedade civil 

80 

6.3.2 As organizações da sociedade civil e o direito de saber: a 

visibilidade do risco radioativo 

82 

6.3.3 Organizações da sociedade civil e os movimentos sociais: a 

construção das pautas para o controle do risco radioativo  

87 

 6.4 CONCLUSÃO  92 

 REFERÊNCIAS 93 

 7 CONCLUSÃO 97 

 REFERÊNCIAS 99 

 APÊNDICE A - Resumo das Instituições Entrevistadas/Ano 106 

 APÊNDICE B - Modelo para análise das ações institucionais por área 

das políticas setoriais e categorias a partir do banco de dados Projeto 

Urânio. 

107 

 APÊNDICE C - Resumo dos documentos mapeados das Instituições 

Públicas e Organizações da Sociedade Civil entre 2000-2018 

111 

 APÊNDICE D - Resumo dos documentos mapeados nos arquivos do 

Projeto Urânio (2012-2019) 

113 

 ANEXO A – Roteiro das entrevistas realizadas na Etapa I do Projeto 

Urânio, 2014/2015 

115 

 ANEXO B – Organograma MCTIC 116 

  

 

 

 



ANEXO C – Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica - CNEN-NN-

3.01:2011 

117 

 ANEXO D – Registros fotográficos 118 

 

 

 

 

 



17 

 

1   INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral desta dissertação é a construção do Mapa Institucional das 

Instituições Públicas para o controle do risco radioativo nos municípios do sudoeste 

no estado da Bahia. Para o mapeamento institucional foram consideradas três 

abordagens, a problemática da radioatividade nos contextos internacionais e 

nacionais; o comportamento das instituições públicas frente a esta problemática 

relacionada ao controle do risco radioativo no entorno da mineração de urânio; e, o 

protagonismo das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais que 

constituíram a luta contra o risco radioativo no território.  

Na primeira abordagem investigamos estudos e pesquisas realizadas em 

países com empreendimentos uraníferos na Europa e nos Estados Unidos da 

América e no Brasil que atestam acidentes graves, adoecimentos e mortes em 

trabalhadores de usinas e mineração de urânio e graves contaminações ambientais 

(ALEKSIÉVITCH, 2016; BRUGGE, 2016; CHAREYRON, 2015; DUFEY et al., 2013; 

GROSCHE et al., 2006; OKUNO, 2013; PENA et al., 2019; PORTO; FINAMORE; 

CHAREYRON, 2014; UNDEKE; TlWIKUA, 1996; VALVERDE, 2013; VERÍSSIMO; 

MENDONÇA; MEYER, 2013; VIEIRA, 2013). 

Na segunda abordagem analisamos os documentos institucionais das 

instituições municipais, estaduais e federais envolvidas com a problemática da 

radioatividade na Bahia e que referiram ações e ou inações em relação ao controle 

do risco radiativo. Por último, analisamos os documentos que expressaram diálogos 

e movimentos das organizações da sociedade civil e os movimentos sociais gerados 

por estas, a partir da luta que empreenderam e potencializaram ações, inclusive 

institucionais para o enfrentamento do risco radioativo no território da mineração de 

urânio.  

  Apresentamos a seguir os pressupostos teóricos que foram articulados ao 

material empírico para a investigação da pesquisa realizada, tendo em vista o 

projeto da Uranífera em Caetité pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e as 

razões que mobilizaram a comunidade em torno do risco radioativo no entorno da 

mineração de Urânio no sudoeste da Bahia, bem como o comportamento (ações) 

das instituições públicas, considerando que as ações institucionais estão inseridas 

em contextos organizacionais (instituições) que adotam perspectivas e modelos 
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diversos de atuação na sociedade e estão (as ações), por sua vez, conformadas 

intrinsecamente nas estruturas do Estado (setores públicos). 

A produção de urânio do ponto de vista da indústria internacional tem 

atravessado ciclos econômicos no contexto da reestruturação produtiva do 

capitalismo, com consequências e passivos sociais e ambientais significativos. 

Discussões tem se dado em fóruns e espaços institucionais, da comunidade 

científica e de entidades não governamentais, que tencionam por ações 

reparadoras, compensatórias dos danos causados por esta atividade em todo o 

planeta, assim como apresentam proposições que possam redirecionar estas ações 

para a formulação e implementação de políticas públicas de proteção aos riscos 

radioativos ou sobre a radiação ionizante. 

 Após os acidentes radioativos ocorridos, organizações governamentais e não 

governamentais de todo o mundo têm feito reavaliações globais sobre esta forma de 

produção de energia elétrica, ainda que organizações como a World Nuclear 

Association (WNA), que representam a indústria nuclear mundial, justifiquem o uso 

da energia nuclear, pois avaliam a tendência de demanda crescente por energia 

elétrica, a necessidade de reduzir as emissões de carbono na atmosfera, por 

preocupações com as mudanças climáticas, o aumento do preço dos combustíveis 

fósseis e a busca por segurança na oferta de energia elétrica (WNA, 2019). 

 Analisar a questão da mineração e em particular a mineração de urânio em 

contextos de desigualdade social e, portanto, de injustiça ambiental, não pode estar 

dissociada do contexto internacional. Ainda que, países economicamente 

desenvolvidos tenham em alguma medida, por legislação ou por intervenção da 

sociedade civil, reduzido ou condicionando restrições legais à produção desse 

minério, prospectando fontes alternativas de energia, muitos estudos apontam para 

problemas gerados por esta atividade produtiva. Os rompimentos de barragens de 

rejeitos de mineração, em Minas Gerais, chamaram a atenção de um grande público 

que até então pouco ou nada conhecia a respeito da situação da mineração no 

Brasil (TROCATE; COELHO, 2020, p. 13), estes acidentes, considerados acidentes 

de trabalho ampliados, expressam e reforçam contradições à crise ambiental, pelo 

uso intensivo dos bens naturais e portanto, de desperdício da natureza e à crise do 

trabalho, considerando a superexploração da força de trabalho.  

No Brasil o primeiro complexo mínero-industrial de urânio foi instalado em 

1982, no município de Caldas, no sul de Minas Gerais (INB, 2011). A unidade de 
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Caldas produziu cerca de 1.300 toneladas de concentrado de urânio, o suficiente 

para o suprimento de Angra 1 e de programas de desenvolvimento tecnológico. 

Esgotada a viabilidade econômica da produção de Caldas, passou-se a explorar a 

unidade de Lagoa Real, em Caetité, Bahia (GREENPEACE, 2008).  Em 2004, o 

Brasil reativa seu programa nuclear, que objetiva a construção de cinco novas 

usinas nucleares planejadas para entrar em funcionamento até o ano de 2030, além 

da construção do submarino nuclear brasileiro e de reatores multipropósito para 

produção de rádio fármacos (MELO, 2015, p. 14).  

É neste contexto que a INB, ao longo de 16 anos produziu 3.750 toneladas de 

concentrado de urânio a partir da exploração a céu aberto de uma dessas jazidas – 

a mina Cachoeira (GREENPEACE, 2008). Esta situação tem configurado, no 

território, um quadro que pode ser denominado de injustiça ambiental, noção que 

evidencia o caráter “antidemocrático” da distribuição socioespacial da degradação 

ambiental e seus efeitos perversos à saúde humana. Ou seja, processos pelos quais 

a maior carga dos danos ambientais é destinada a grupos sociais mais vulneráveis, 

como trabalhadores, populações de baixa renda, grupos étnicos discriminados 

(SILVA 2015, p.44). A ausência de dados epidemiológicos sobre câncer na região – 

efeitos determinísticos e o risco estocástico; as medições da radioatividade ou busca 

de condições com outras instituições sobre isso e a baixa capacidade instalada das 

instituições em infraestrutura e serviços de saúde e sociais, foram elementos da 

problemática do objeto que o mapeamento institucional revelou.  

 E neste sentido, as ações das organizações da sociedade civil e 

consequente movimentos sociais, resultaram em protagonismos exigindo das 

instituições acesso às informações oriundas de banco de dados e outros dispositivos 

informacionais e jurídicos, de forma a democratizar o acesso; interlocuções que 

possibilitaram amplo debate em torno dos riscos gerados nas atividades de 

mineração distribuída no território e ao mesmo tempo pautaram medidas a serem 

adotadas pelas instituições. Portanto, a emergência do debate dos “velhos” em 

“novos” problemas sociais, nas instituições e nas organizações da sociedade civil, 

precisam ser objeto de estudos e ações; temas tais como desenvolvimento, injustiça 

e racismo ambiental, saúde do trabalhador, participação da comunidade, 

movimentos sociais e produção de políticas públicas, tornam-se necessários, na 

perspectiva de uma construção coletiva que envolva o Estado e a sociedade frente à 

questão do risco radioativo neste território. 
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Na contramão dos estudos e pesquisas, evidências por eles visibilizados, 

sobre os impactos à saúde e ao ambiente produzidos pela mineração de urânio, em 

26 de setembro de 2019 o governo brasileiro anunciou a construção de seis novas 

usinas no país até 2050, como parte do Plano Nacional de Energia, com 

investimentos previstos de R$ 30 bilhões (BRASIL, 2019) e, em 01 de dezembro de 

2020 anunciam o retorno da produção de urânio na Unidade da Indústrias Nucleares 

do Brasil - INB em Caetité (BRASIL, 2020).  

O conjunto de reflexões trazidas para a construção do Mapa Institucional, 

orientaram as questões de investigação e por ela, o percurso que nos aproximou do 

objeto da pesquisa. Como as instituições públicas se comportaram frente ao controle 

do risco radioativo decorrente da exploração de urânio nos municípios do sudoeste 

da Bahia; como a participação das organizações da sociedade civil e dos 

movimentos sociais em torno da mineração de urânio no sudoeste da Bahia, 

puderam interferir para a produção de políticas públicas de saúde e ambientais 

voltadas para o controle do risco radioativo e como esses movimentos têm 

produzido estas pautas/proposições de políticas públicas de saúde, e, como têm 

negociado em contextos e cenários tão adversos, sua implementação para o 

enfrentamento da problemática da mineração no sudoeste da Bahia.  

Neste sentido, interessou-nos compreender que ações implicaram a 

participação de atores sociais, com diferentes intencionalidades, ações que podem 

interferir na produção de políticas públicas ou inações que refletem as escolhas de 

caráter epistemológico e político dos formuladores e operadores das políticas 

públicas.  

 As reflexões trazidas nas análises e discussões sobre os elementos da 

problemática do nosso objeto de estudo, foram conformadas nos dois artigos 

produzidos:  O Mapeamento das Ações Institucionais para o Controle do Risco 

Radioativo no Triangulo da Mineração de Uranio na Bahia, Brasil e Organizações da 

Sociedade Civil e a Luta Contra o Risco Radioativo no Sudoeste da Bahia, Brasil, 

que apresentamos nesta Dissertação. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção é composta por três subseções. A primeira, intitulada Teorias 

sobre o Estado aborda algumas das teorias explicativas do Estado, com ênfase na 

corrente de pensamento mais emergente sobre o Estado no contexto do 

neoliberalismo, o Comum. Outras teorias críticas serão revisitadas na tentativa 

resgatar seus conceitos para abordar as questões de saúde e o contexto atual de 

aprofundamento da questão social. As seções, seguintes conformarão a análise do 

modelo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América – 

CDC/OMS para o fortalecimento dos sistemas universais de saúde (HSS), no 

aspecto particular do controle de epidemias e a discussão sobre Riscos e Incertezas 

no contexto da sociedade de riscos em Beck e a disputa desigual na produção e 

disseminação dos conhecimentos científicos e populares na construção social dos 

riscos.  

 

2.1 TEORIAS SOBRE O ESTADO  

 

As teorias que explicam o Estado estão imersas em concepções teóricas que 

na trajetória histórica da sociedade se constituíram como importantes referencias de 

análises traduzidas no cotidiano dos espaços em que se conformam as expressões 

sociais, políticas, econômicas e culturais acerca do Estado. 

Moraes (2005) informa perspectivas conceituais sobre o Estado, concebidas 

do ponto de vista filosófico, tendo Hegel como sua maior expressão, que o concebe 

como o “Estado que deduziria a realidade da ideia ética” (HEGEL, 1967 apud 

MORAES, 2005, p.1). 

 

[...] consistente na síntese do espírito absoluto, a partir da dialética 
entre a família (tese e espírito subjetivo) e a sociedade (antítese e 
espírito objetivo), de arte que o estado seria uma realidade da vida 
ética, da vontade substancial, em que a consciência mesma do 
indivíduo se eleva a comunidade, e, portanto, ao racional em si e 
para si. (HEGEL 1967, apud MORAES, 2005, p.1). 

 

 

Em Weber (2016), o conceito de política toma uma dimensão ampla e 

abrange todas as espécies de atividade diretiva autônoma, mas restringe essa 
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abrangência para referir a política como a direção do agrupamento político hoje 

denominado “Estado” ou a influência que se exerce em tal sentido (WEBER, 2016, 

p.55).  O Estado para Weber não se deixa definir por seus fins, a não ser pelo 

específico meio que lhe é peculiar, tal como é peculiar a todo outro agrupamento 

político, ou seja, o uso da coação física (Id., 2016, p. 56), neste sentido, para Weber, 

o Estado consiste numa relação de dominação do homem sobre o homem fundada 

no instrumento da violência legítima, conforme Weber: 

 

[...] consubstanciado na institucionalização da violência pelo aparato 
estatal, de maneira que o Estado seria um agrupamento de 
dominação que apresenta caráter institucional e que procurou, com 
êxito, monopolizar, nos limites de um território, a força física legitima 
como instrumento de domínio, e que, tendo esse objetivo, reuniu na 
mão dos dirigentes os meios materiais de gestão. (WEBER, 2016, 
p.56) 

 

Esta perspectiva Weberiana fundada no Estado como instrumento de 

legitimação da violência, se atualiza na discussão que Singer, Araujo e Belinelli 

(2021) faz sobre Política e Democracia, para uma recorrência histórica da política 

em todos os tempos que atravessaram a humanidade, onde o Estado moderno atua 

pela dominação (SINGER; ARAUJO; BELINELLI, 2021), no qual possui uma 

concentração nunca vista da violência e uma racionalização associada e 

multiplicada pela lógica capitalista (Id, 2021, p.247). 

 Ainda do ponto de visto sociológico, importante registrar as teorias que 

desenvolveram suas perspectivas epistemológicas sobre o Estado, baseadas na 

“luta de classe”, em Marx (1818–1883), a partir de seus escritos sobre o Estado, no 

qual Carnoy (1988) afirma:  

 

[...] uma vez que Marx não desenvolveu uma única e coerente teoria 

da política e ou do Estado, as concepções marxistas do Estado 

devem ser deduzidas das críticas de Marx a Hegel, do 

desenvolvimento da teoria de Marx sobre a sociedade incluindo sua 

teoria da economia política e de suas análises de conjunturas 

históricas específicas, tais como, a revolução de1848, na França, e a 

ditadura de Luís Napoleão, ou a Comuna de Paris de 1871. 

(CARNOY, 1988, p.63). 

 

Para esse autor, na concepção marxiana, é impossível separar a interação 

humana em uma parte da sociedade da interação em outra, a consciência humana 
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que guia e até mesmo determina essas relações individuais é o produto das 

condições materiais – o modo pelo qual as coisas são produzidas, distribuídas e 

consumidas” (CARNOY, 1988, p.65). A teoria marxiana foi desenvolvida e atualizada 

pelos teóricos marxistas mais contemporâneos, como GRAMSCI (1891- 1937), que 

sistematizou a partir do que está implícito em Marx, uma ciência marxista da ação 

política (CARNOY, 1988). Na perspectiva gramsciana, (GRAMSCI, 1971 apud 

CARNOY, 1988, p. 90), a partir dessa experiência ele desenvolveu um enfoque 

marxista alternativo do Estado como: 

 

[...] todo o complexo de atividades práticas e teóricas com o qual a 

classe dominante não somente justifica e mantém seu domínio, mas 

procura conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais 

exerce sua dominação. (GRAMSCI, 1971 apud CARNOY, 1988, p. 

90). 

 

E, em Poulantzas (1980) em sua teoria relacional do Estado capitalista, 

explicitamente enunciada e uma “teoria das políticas sociais”, implicitamente formulada a 

partir das novas funções que o Estado capitalista passa a assumir no capitalismo 

monopolista (NEVES; PRONKO, 2010, p. 97). Do ponto de vista estritamente jurídico, o 

Estado seria um fenômeno histórico no qual certa população, assentada em determinado 

território, é dotada de um poder originário de mando (JELLINEK, 2000, p.161). Moraes, 

(2005, p.2), ainda explicita que nesta perspectiva estritamente jurídica há três etapas 

explicativas que vão das origens às tendências para o Estado no futuro: “as etapas 

retrospectivas, pertinente à origem e ao desenvolvimento do Estado no passado; 

perspectiva, referente aos elementos constitutivos do Estado no presente e, prospectiva, 

relativa às modificações e às tendências para o Estado no futuro. E em Carnoy (1988) 

sobre as teorias do Estado, cujo:   

 

[...] enfoque recai em menor grau na capacidade do Estado para 

fortalecer recursos que mantenham ou desenvolvam a acumulação 

do capital de monopólio do que em sua capacidade para cumprir o 

seu compromisso com os 'Cidadãos’ que, em termos gerais, 

compreendem a classe trabalhadora - portanto, um enfoque que 

centra-se menos na relação entre o Estado e a taxa decrescente de 

lucro que causa uma crise fiscal, e mais na relação da crise com os 

movimentos sociais e: por sua vez, em seu efeito sobre o 

Estado.(CARNOY, 1988, p. 312). 
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Na década de 1980 Carnoy, escreveu em seu livro Estado e Teoria Política, 

que se tratava de um livro sobre política. É um livro sobre a crescente importância 

da política na configuração da mudança social no mundo de hoje (CARNOY, 1988). 

Carnoy (1988), ao anunciar a intenção que estava implícita em seu livro, revela-nos 

ainda que ao final do século XX questões fundamentais que naquele contexto se 

colocavam para uma compreensão sobre o papel do Estado imerso nas economias 

capitalistas. Neste sentido, Carnoy (1988, p. 9) aponta que: 

 

[...] o problema básico das sociedades capitalistas avançadas, após 

dois séculos de crescimento econômico, não é mais a adequação 

dos recursos ou sua alocação "eficiente" para produção máxima. O 

modo como isso se dá, a definição do que seja produção, o que se 

produz e quem decide a política de desenvolvimento são, hoje, 

problemas "econômicos" significativos. E esses problemas estão 

situados tanto na arena política como na produção. (CARNOY, 1988, 

p. 9). 

 

Aponta esta análise para o que Carnoy (1988) afirma ser a outra dimensão da 

importância da política, o fato que: 

 

[...] o setor público – aqui chamado de Estado – cresceu em 

importância em todas as sociedades, da industrial avançada à 

exportadora de bens primários do Terceiro Mundo, e em todos os 

aspectos da sociedade - não apenas político, como econômico 

(produção, finanças, distribuição), ideológico (educação escolar, os 

meios de comunicação) e quanto à força legal (polícia, forças 

armadas). (CARNOY, 1988, p. 9). 

 

 

Portanto, para este teórico, o que se configurou como questão chave das 

sociedades atuais é considerar a importância que toma o papel do Estado frente ao 

desenvolvimento da economia, bem como a todas as suas esferas públicas. Ao 

Estado nem sempre foi dada a devida importância que toma nas sociedades 

modernas e sobre esta afirmação, refere Carnoy (1988, p.10), que teóricos como 

Ricardo, Marx, Weber, Dunkheim e Marshall puderam discutir o Estado como um 

elemento importante, porém, certamente, não como o elemento central, em suas 

análises sociais. 

Neste sentido, se coloca no contexto atual a (re) atualização dos conceitos 

sobre as teorias do Estado, na perspectiva das teorias críticas, que possam refundar 
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a discussão sobre a problemática da questão social, portanto, discutir capitalismo e 

pobreza, luta de classes e conquistas de direitos sociais e suas implicações sobre as 

políticas sociais e políticas de saúde.  

As chamadas alternativas sistêmicas, dentre elas o Comum, têm se mostrado 

potentes para este desafio epistemológico de análise do conteúdo ideológico das 

instituições públicas que conformam o Estado. Para Dardot e Laval: 

 

[...] estabelecer o comum como princípio político não significa que 
devemos esperar que o Estado proteja e amplie o comum, 
estendendo indefinidamente a propriedade pública, ou que aumente 
um pouco mais o poder da administração burocrática sobre a 
sociedade e a economia. (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 425). 

 

 

A emergência estratégica do comum constitui-se como termo central da 

alternativa ao neoliberalismo, o comum tornou-se o princípio efetivo dos combates e 

movimentos que há duas décadas resistem à dinâmica do capital e conduzem a 

formas originais de ação e discurso Dardot e Laval (2017). Longe de ser pura 

invenção conceitual, o comum: 

  

[...] é a fórmula de movimentos e correntes de pensamento, que 
pretendem opor-se à tendência dominante de nossa época, a da 
ampliação da apropriação privada a todas as esferas da sociedade, 
da cultura e da vida. O comum se tornou a designação de um regime 
de práticas, lutas, instituições e pesquisas que abrem as portas para 
um futuro não capitalista. (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 16). 

 

 

Portanto, na perspectiva do Comum, Laval e Dardot (2017) afirmam: 

 

[...] a forma estatal não esgota o significado histórico dos serviços 
públicos, de modo que devemos considerá-los não só como 
instrumentos de dominação política, mas como serviços comuns da 
sociedade que só encontraram historicamente meios de se 
desenvolver pelo poder administrativo encarregado da ordem e da 
segurança pública geral. (LAVAL; DARDOT, 2017, p. 425). 
 

 

A emergência estratégica do comum, segundo Dardot e Laval (2017) 

constitui-se como termo central da alternativa ao neoliberalismo, o comum tornou-se 

o princípio efetivo dos combates e movimentos que há duas décadas resistem à 
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dinâmica do capital e conduzem a formas originais de ação e discurso. Prosseguem 

os autores: 

  

Longe de ser pura invenção conceitual, o comum, é a fórmula de 
movimentos e correntes de pensamento, que pretendem opor-se à 
tendência dominante de nossa época, a da ampliação da apropriação 
privada a todas as esferas da sociedade, da cultura e da vida. O 
Comum se tornou a designação de um regime de práticas, lutas, 
instituições e pesquisas que abrem as portas para um futuro não 
capitalista. (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 16-17). 

 

 

Em sua mais recente publicação, o historiador Yuval Noah Harari (2018) 

descreve no que ele chama as 21 lições para o século 21, os desafios tecnológicos, 

como o adiamento do fim da história, do trabalho, da liberdade e da igualdade; e o 

desafio político, na perspectiva da comunidade, da civilização, do nacionalismo, da 

religião e da imigração. Todas estas questões colocadas como lições que levam a 

humanidade a repensar seu modo de vida e existência no século 21. Tais questões, 

segundo o autor foram desenvolvidas a partir do que ele chama de narrativas. 

Segue o autor afirmando, os humanos pensam em forma de narrativas e não de 

fatos, números ou equações, e, quanto mais simples a narrativa melhor (HARARI, 

2018). Prossegue o autor: 

 

A narrativa liberal celebra o valor e o poder da liberdade. Diz que 
durante milhares de anos a humanidade viveu sob regimes 
opressores que concediam ao povo poucos direitos políticos, poucas 
oportunidades econômicas ou liberdades individuais, e restringiam 
rigorosamente os movimentos de indivíduos, de ideias e de bens. 
(HARARI, 2018, p. 21). 

 

Situar, em especial, a narrativa liberal baliza nossa análise sobre o Estado 

brasileiro, cujo modelo, a perspectiva neoliberal, se inseriu ao longo das décadas de 

1980 e 1990 do século XX e início do século XXI. Em termos atuais tem se 

constituído como uma narrativa que foge de sua concepção original, ou seja, 

constituído como uma nova fase do capitalismo e como prática de política 

econômica (PAULANI, 2006). A despeito da análise que esta autora faz sobre a 

gestão do Estado brasileiro numa linha do tempo extensa e substantiva da trajetória 

do Brasil pelo modelo neoliberal, de suas tentativas e fracassos de situar-se entre os 



27 

 

países das chamadas economias desenvolvidas, desde “a possibilidade de um 

Estado de bem-estar aos argumentos necessários para promover, num país recém-

democratizado, com um ativo movimento social e ainda comemorando as 

‘conquistas’ de 1988” (CARNOY, 2007, p. 90), muitos desafios se colocam à análise 

sobre as teorias do Estado que possamos fazer, considerando questões emergentes 

como os riscos invisíveis colocados pela atividade de produção da energia nuclear 

no Brasil, o risco radioativo, que precisam ser revelados e revelar nas instituições 

públicas de saúde e meio ambiente seu potencial para proteger os trabalhadores, a 

comunidade e o ambiente em que estão inseridos.  

Nesta direção, as ações e movimentos das organizações da sociedade civil e 

dos movimentos sociais ilustra a estratégia do comum. Para Dardot e Laval (2017, 

p.17), “são nestes contextos de não aceitação da ordem vigente, que o tema do 

comum surgiu, tanto nas lutas locais mais concretas como nas mobilizações políticas 

de grande extensão”. Compreendemos que as razões que mobilizam as 

organizações e movimentos sociais, nos parece expressar o princípio político do 

comum, como ressaltam Dardot e Laval:  

 

[...] o sentimento dos movimentos, das lutas e dos discursos que, nos 
últimos anos, se opuseram à racionalidade neoliberal em várias 
partes do mundo, não são eventos caóticos e aleatórios, erupções 
acidentais e passageiras”. Essas lutas políticas obedecem à 
racionalidade política do comum, são buscas coletivas de formas 
democráticas novas. (DARDOT; LAVAL, 2017, p.19). 

 

Na perspectiva das proposições teóricas e práticas do Comum1, explicita-se 

aqui, a Proposição 7- defendida por Dardot e Laval (2017, p. 546) – “transformar os 

serviços públicos em verdadeiras instituições do comum”, como intenções da autora 

para compreender o modelo de Estado no Brasil, desde sua dimensão instituída, ou 

seja, de sua conformação jurídica e institucional à sua dimensão instituinte, que 

conforma neste sentido, uma Constituição Federal (CF) em 1988, na qual pelo seu 

 
1 Os autores desenvolvem 9 (nove) proposições teóricas e práticas que classificam respectivamente 
em: proposição 1 - reafirmam a necessidade de uma política do comum, que faça do comum o 
princípio de transformação do social; proposição 2 – afirmar a oposição entre o novo direito  de uso e 
o direito de propriedade; proposição 3- o comum  é o princípio da emancipação do trabalho; 
proposição 4 – a empresa comum e a associação ( proposição 5) devem predominar na esfera da 
economia; proposição 6- refundar a democracia social; proposição 7 – transformar os serviços 
públicos em verdadeiras instituições do comum; proposição 8- necessidade de instituir comuns 
mundiais; e,  proposição 9 – inventar uma federação dos comuns.( DARDOT; LAVAL, 2017, p. 483).  
 



28 

 

caráter de participação cidadã, está imbricada ao processo de redemocratização no 

país, portanto de consolidação, articulação, organização e interlocução de novos 

atores sociais. Assim como defendem os autores: 

 

[...] estabelecer o comum como princípio político não significa que 

devemos esperar que o Estado proteja e amplie o comum, estendendo 

indefinidamente a propriedade pública, ou que aumente um pouco 

mais o poder da administração burocrática sobre a sociedade e a 

economia. (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 545). 

 

 

A questão sobre se os serviços públicos são instituições da sociedade ou 

instrumentos do poder público, se colocam como ponto central da nossa análise, 

conforme, mais adiante afirmam Dardot e Laval (2017), a forma estatal não esgota o 

significado histórico dos serviços públicos, portanto:  

 

[...] devemos considerá-los não só como instrumento de dominação 

política, mas como serviços comuns (grifo dos autores) da sociedade 

que só encontraram historicamente meios de se desenvolver pelo 

poder administrativo encarregado da ordem e da segurança pública 

geral (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 545). 

 

 

Os autores, ao fazerem uma recorrência histórica sobre o desenvolvimento 

dos serviços públicos, analisados em sua gênese a partir das teorias dos serviços 

públicos e de seu papel na perspectiva do comum, explicitam a urgência da defesa 

dos serviços públicos contra as políticas neoliberais (DARDOT; LAVAL, 2017). 

Segundo os autores, aquilo que se chama hoje de “reforma do setor público” vai na 

direção da transformação neoliberal do Estado, com os fenômenos que a 

acompanham (Id, 2017), e exemplificam: i) a precarização dos empregos públicos; ii) 

o fortalecimento da arbitrariedade hierárquica; iii) o enfraquecimento da capacidade 

de negociação dos funcionários públicos; iv) a destruição dos coletivos que ainda 

resistem no interior do aparelho estatal, dos hospitais públicos e das coletividades 

locais (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 546). 

Portanto, estão colocados os desafios a serem enfrentados e não se trata, 

como afirmam os autores, de opor-se a qualquer evolução democrática dos serviços 

públicos, por um reflexo de “defesa do Estado” Dardot e Laval (2017), ressaltam, 

que “também seria arriscado”.  



29 

 

[...] a questão é saber como transformar os serviços públicos para 
que eles passem a ser instituições do comum e governadas de forma 
democrática. Seria conceber o Estado não mais como uma 
gigantesca administração centralizada, mas, ao contrário, como o 
sumo garantidor dos direitos fundamentais e essenciais das 
necessidades dos cidadãos (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 546-547).  

 
 

Nesta perspectiva, a sociedade brasileira entre as décadas de 80 e 90 do 

século XX propõem ações traduzidas em Políticas Públicas, dentre elas a da Saúde 

como Direito Fundamental do ser humano, preconizada na Constituição Federal de 

1988 (CF, 1988). Os direitos sociais, portanto, se constituíram como, e, inauguraram 

um novo paradigma mais próximo a uma concepção de Estado de bem-estar social 

no Brasil. Esse contexto não está dissociado dos pressupostos teóricos que 

levantamos e associa-se ao objeto do estudo em questão, qual seja, as ações 

institucionais frente ao risco radioativo e a partir desta questão, se estão 

conformadas por esta prerrogativa fundante da CF de 1988.  

Analisar o modelo de Estado no Brasil e se este modelo protege a população 

do risco radiativo. Que modelo tem sido adotado ao longo do século XX e alvorecer 

do século XXI?  Como o modelo de proteção social instituído com a CF de 1988, que 

garantiu um sistema de seguridade social a milhões de brasileiros, tem sobrevivido 

às tentativas neoliberais de minimizar a participação do Estado na garantia dos 

direitos sociais, como política e como ação?  Ou como problematiza Draibe (2007, p. 

27), “se no Brasil temos um sistema de proteção social consolidado, inclusivo, ou um 

modelo hegemônico ditado pelo Mercado?”  Ou ainda: 

 

[...] a discussão sobre o tema da proteção social na América Latina, 

tem suscitado diversos questionamentos acerca da existência ou não 

de um Estado que conformou sistemas de proteção social 

socialmente mais inclusivos ou experimentaram nada mais que os 

conhecidos processos de retrenchment2 próprios da gestão 

neoliberal? (DRAIBE, 2007, p. 27). 

 

Analisar o quanto o modelo de Estado adotado no Brasil tem garantido a 

promoção, a prevenção, a proteção e o cuidado à população que vive no entorno da 

mineração e urânio no sudoeste da Bahia; quais os serviços públicos que estão 

 
2 Redução de gastos públicos (tradução livre). 
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instituídos ou deveriam estar sendo oferecidos e quais os desafios, avanços e 

retrocessos podem ser visualizados ou considerados.   

 

2.2 O MODELO DO CENTRO DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

(CDC): RESPOSTAS COORDENADAS EM SAÚDE PÚBLICA PARA O 

FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS GLOBAIS DE SAÚDE  

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define os sistemas de saúde como 

um todo de organizações, pessoas e ações, cuja intenção principal é promover, 

restaurar ou manter a saúde (OMS, 2012). Para a OMS (2012), os sistemas de 

saúde compreendem seis grupos inter-relacionados: i) os serviços oferecidos; ii) o 

desempenho da força de trabalho em saúde; iii) um sistema de informação em 

saúde eficiente; iv) o acesso a produtos médicos essenciais, vacinas e tecnologias; 

v) um financiamento adequado; e, vi) liderança e governança3 (CDC;US;OMS, 

2012).  

Adotamos o modelo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC/US/OMS) como referência teórica de natureza operacional para articulá-lo à 

análise do comportamento/ações das instituições públicas para o enfrentamento e 

controle do risco radioativo no entorno da mineração de urânio no sudoeste da 

Bahia.  O modelo proposto pelo CDC/EUA/OMS, propõe ações/funções e programas 

que devem ser implementados na perspectiva do fortalecimento do papel das 

instituições de saúde para a gestão de seus sistemas de saúde (BLOLAND et al., 

2012), e estão articulados à seis FESP.  

As FESP constituíram o núcleo da agenda dos organismos internacionais 

para o fortalecimento do setor de saúde na região das Américas desde os anos 1980 

(OPAS/OMS, 2017), considerando as reformas propostas, naquele contexto, 

especialmente para esta região, de redução do papel do Estado nas políticas 

 
3Para a OMS, Governança envolve estruturas políticas estratégicas e são combinadas com 
supervisão eficaz, construção de coalizões, regulamentação, atenção ao projeto do sistema e 
responsabilidade (CDC;US;OMS,2012). Outra análise sobre Governança pode ser vista em (Projeto 
Desenvolvimento e Governança Territorial da Saúde (DGTS), Escola Nacional de Saúde Pública- 
ENSP/Fiocruz(2019). https://dssbr.ensp.fiocruz.br/o-que-e-2/ (2021), na qual a governança como um 
dos conceitos da abordagem dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS) e aplicada às políticas 
públicas incluem questões relativas à cooperação, intersetorialidade, gestão pública e movimentos 
sociais. Acrescenta a esta abordagem, os conceitos de território, territorialização das políticas 
públicas e equidade territorial.  
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sociais. Desde esse período vem atualizando as FESP na perspectiva da 

cooperação a esses países,  em função especialmente dos diferenciados  contextos 

político institucionais, nos quais chamam a atenção para os diferentes níveis de 

desenvolvimento que procuram  melhorar o desempenho de seus sistemas de saúde 

para evitar a migração de profissionais de saúde; maior exposição internacional para 

agendas internas importantes (como segurança do paciente ou saúde das 

populações indígenas); e desenvolver normas e padrões para medir a atuação do 

sistema, principalmente em países com nível de renda mais baixo (OPAS/OMS, 

2017). 

Apontam desta maneira seis funções essenciais que influenciam a eficácia do 

sistema de saúde, de forma que assegurem informações epidemiológicas 

estratégicas; fortalecimento das instituições de saúde pública e infraestrutura; 

estabeleçam redes de laboratório em saúde pública robustas; formação da força de 

trabalho para execução dos principais programas de saúde pública, com métodos 

cientificamente comprovados, que possam gerar dados para intervenção em saúde 

pública e, a realização de pesquisas que forneçam evidências que resultem ações 

para melhoria do desempenho institucional (Figura 1). 

 

Figura 1- Modelo de saúde pública para o fortalecimento dos sistemas globais de saúde 

 

Fonte: Bloland, 2012 

  

Moon et al. 2010, apontam uma gama mais ampla de desafios e de  novos 

atores e regras, normas e expectativas que os governam, sistematizando-os em 

contribuições que explicitam, os desafios que os sistemas globais de saúde 

enfrentam, definindo sistemas como a constelação de atores (indivíduos e / ou 
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organizações); os atributos-chave dos sistemas nacionais de saúde como um 

componente central do sistema global (FRENK, 2010); a análise da evolução 

institucional de uma das funções mais importantes do Sistema - a integração de 

pesquisa, desenvolvimento e entrega (KEUSCH et al., 2010). 

Os limites postos para a análise do comportamento das instituições de saúde, 

na perspectiva do modelo proposto pelo CDC/EUA/OMS se colocam na ordem do 

contexto político mundial atual, no qual se presencia o enfraquecimento das 

instituições públicas (serviços públicos), consequentemente dos seus serviços 

sociais, e de saúde em especial, portanto instituições que executam e implementam 

políticas públicas de saúde pouco robustas e cada vez menos abrangentes, face 

sobretudo ao seu subfinanciamento crônico, que, a depender da experiência 

nacional, tem agravado em conjunturas recentes de movimentos contrários à 

universalização do direito à saúde e consequentemente os sistemas universais de 

proteção social. 

 

 

 

2.3   RISCOS E INCERTEZAS 

 

A temática sobre o risco radioativo no entorno da mineração de urânio no 

sudoeste da Bahia, está envolvida em questões que ultrapassam o local. Ela está 

conformada em um contexto muito mais amplo, a admissão de uma contaminação 

nuclear perigosa equivale à admissão da inexistência de qualquer saída possível 

para regiões, países ou continentes inteiros (BECK, 2016, p. 7). 

 Neste sentido, a discussão sobre os riscos e as incertezas, trazida nesta 

Dissertação, nos orientaram para visibilizar os riscos e as incertezas em volta desta 

problemática – a radioatividade, que a partir dos artigos elaborados, envolve, desde 

a coexistência de trabalhadores, comunidades e ambiente com processos produtivos 

economicamente lucrativos, mas contaminantes, à exposição de trabalhadores 

terceirizados nas minerações e o impacto na saúde em função dos riscos presentes 

nesta atividade minerária.  

Salientamos a importância que toma esta discussão, os aspectos discursivos 

acerca dos acidentes de trabalho pelo conjunto dos trabalhadores que lhes impõe 
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consequências sócio-ocupacionais, nem sempre compreendidas por eles mesmos, 

ou se conformam no discurso hegemônico que ora os vitimiza, ora atribui a 

culpabilidade pelos acidentes de trabalho, ao trabalhador (OLIVEIRA, 2007, p. 20).  

Na modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada 

sistematicamente pela produção social de riscos (BECK, 2016, p. 23).  

 

[...] somos testemunhas oculares - sujeitos e objetos – de uma 

ruptura no interior da modernidade, a qual se destaca dos contornos 

da sociedade industrial clássica e assume uma nova forma - a aqui 

denominada “sociedade (industrial) de risco.” (BECK, 2016, p. 12). 

 

O que Beck (2016) chama de teoria da modernização reflexiva, está 

conformada na configuração de uma sociedade de risco como reação às 

consequências negativas do processo de industrialização e modernização (MOTTA, 

2014). Para Beck: 

 

[...] modernização significa o salto tecnológico de racionalização e 
transformação do trabalho e da organização, englobando para além 
disto muito mais: a mudança dos caracteres sociais e das biografias 
padrão, dos estilos e formas de vida, das estruturas de poder e 
controle, das formas políticas de opressão e participação, das 
concepções de realidade e das normas cognitivas. (BECK, 2016, p. 
23). 

 

 

 O novo paradigma da sociedade de risco (BECK, 2016) segundo esse 

teórico:  

 

[...] se apoia fundamentalmente na solução de um problema similar e, 

no entanto, inteiramente distinto. Como é possível que as ameaças e 

riscos sistematicamente coproduzidos no processo tardio de 

modernização sejam evitados, minimizados, dramatizados, 

canalizados e, quando vindos à luz sob a forma de “efeitos colaterais 

latentes”, isolados e redistribuídos de modo tal que não 

comprometam o processo de modernização e nem as fronteiras do 

que é (ecológica, medicinal, psicológica ou socialmente) “aceitável”?. 

(BECK, 2016, p. 24). 
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Para Beck (2016), a fronteira entre a similaridade e a distinção entre a 

sociedade de classes e a sociedade de risco, se estabelece, em função de que a 

sociedade industrial ou de classes, gira em torno da questão de como a riqueza 

socialmente produzida pode ser distribuída de forma socialmente desigual e ao 

mesmo tempo “legítima” (Id, 2016). Estas reflexões apresentam elementos 

importantes para compreender o comportamento institucional das instituições 

públicas frente ao risco radioativo decorrente da exploração de urânio e gotejam os 

elementos da problemática do nosso objeto de estudo, como já apresentado 

anteriormente, relacionado ao projeto de privatização da produção de urânio no 

Brasil.  

Corroboram ainda, com estes elementos de reflexão. 

 

[...] o aspecto relacionado às mudanças na trajetória da regulação 

ambiental da indústria extrativista mineral no Brasil, fazendo esta 

“transitar”, potencialmente, de um modelo “fraco” para a auto 

regulação. (SANTOS; MILANEZ, 2018, p.113).  

 

 

Portanto, as evidências dos estudos e pesquisas, os processos de 

adoecimento e morte dos trabalhadores e a contaminação ambiental, nesta 

perspectiva, são os “efeitos colaterais latentes” e não se trata mais exclusivamente 

de uma utilização econômica da natureza para libertar as pessoas de sujeições 

tradicionais, mas também e sobretudo de problemas decorrentes do próprio 

desenvolvimento técnico -econômico (BECK, 2016, p. 24), e neste sentido, o 

processo de modernização torna-se “reflexivo”, convertendo-se a si mesmo em tema 

e problema (Id, 2016).  

Será que o motorista que dirige na Rio-Bahia ou na via Dutra sabe que tipo de 

perigo se esconde na carga do caminhão que vai ao seu lado? – Esta indagação 

feito pelo Fórum de Debates sobre Energia de Rondônia, ao jornalista de A Tarde, 

em 21/01/2004, após denuncia feita pelas organizações da sociedade civil contra a 

INB, é emblemática para tratarmos do tema dos riscos e incerteza gerados na 

comunidade onde está implantada a URA em Caetité na Bahia. Silva (2015), avalia 

em estudo realizado sobre Riscos, saúde e alternativas de produção de 

conhecimentos para a justiça ambiental: o caso da mineração de urânio em 

Caetité/BA, a necessária: 
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[...] reflexão crítica sobre a importância de estratégias alternativas de 
produção de conhecimentos, as quais valorizem e incorporem o 
saber situado dos sujeitos atingidos, a fim de possibilitar uma melhor 
compreensão, mais contextualizada, de riscos tecnológicos 
complexos e suas implicações para o ambiente e a saúde (SILVA, 
2015, p. 180). 

 

Conforme apontamos nos artigos apresentados nesta Dissertação, todos os 

acidentes nucleares ocorridos no mundo, têm em comum um dado importante sobre 

esses acontecimentos, as pessoas envolvidas diretamente, sejam trabalhadores e 

ou população geral, não estavam suficientemente informadas sobre os riscos à 

saúde e ao ambiente, advindos de materiais nucleares. Esta ausência de 

informações aos “atingidos”, geradas principalmente pela falta de transparência do 

empreendimento minerário, expressam, segundo (ZHOURI, 2013, p. 80 apud 

RIGOTTO, 2018, p. 230).  

 

[...] as disputas de conhecimentos – científicos e populares – que 
também estão em jogo, envolvendo a “distribuição desigual dos 
capitais econômico, político e simbólico que localiza os agentes no 
campo, oferecendo-lhes poderes distintos para enunciar e fazer valer 
os respectivos projetos políticos. (ZHOURI, 2013, p.80 apud 
RIGOTTO, 2018, p. 230). 
 

 

Neste sentido, na contramão e controvérsias (MELO, 2015) à narrativa 

hegemônica, a “contra expertise” constitui em (De PAULA, 2021). 

 

[...] estratégias de atuação dessas organizações podem ser divididas 
em duas grandes vias: uma fundamentada em evidências e 
argumentos científicos e outra de caráter prático, decorrente das 
experiências cotidianas imediatas dos moradores locais. (De PAULA, 
2021, p. 8). 
 

 

Certos riscos ambientais tornam-se publicamente invisíveis quando suas 

representações formais estão desalinhadas com o que pode ser medido na prática 

sob as condições socioeconômicas e tecnocientíficas existentes (KUCHINSKAYA, 

2012, p. 78 apud De PAULA, 2021, p. 8), neste sentido:  
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[...] dada a especificidade dos riscos radioativos, que são invisíveis e 
controversos, são necessárias representações formais, no formato 
de limites aceitáveis de contaminação, capazes de evidenciar o que 
se considera arriscado ou perigoso. (KUCHINSKAYA, 2012, p.80 
apud De PAULA, 2021, p. 2). 

 

Silva (2015), ressalta que os problemas socioambientais requerem o 

envolvimento de diversos atores envolvidos com as questões, considerando que: 

 

[...] no âmbito dos problemas socioambientais, existem inúmeras 

situações com alto nível de complexidade, urgência, muitas 

incertezas presentes, além de valores e interesses em disputa. Estes 

fatores devem ser levados em conta para garantir a qualidade do 

conhecimento científico a ser gerado a fim de lidar adequadamente 

com tais problemas. (SILVA, 2015, p. 14). 

 

Portanto, dada a complexidade que envolve o risco radioativo, Chevallard 

(1991 apud CORDEIRO; PEDUZZI, 2013, p. 3602) se referem à 

descontextualização histórica, ou seja, para que aquele saber seja ensinável é 

necessário que seja extraído de seu contexto de origem, garantindo a evidência 

incontestável das coisas naturais. Neste sentido, Silva (2015), afirma que: 

 

Em tais circunstâncias, admite-se que nenhuma solução adequada 
poderá ser proposta unicamente a partir da dimensão do 
conhecimento especializado, pois, ao lidar com problemas 
complexos, faz-se necessário levar em conta não só a dimensão 
epistemológica, mas também a ética e a política, uma vez que 
valores e interesses somente podem ser expressos ou defendidos 
pelos próprios sujeitos ou grupos envolvidos no problema. (SILVA, 
2015, p. 17). 
 

 

É relevante sublinhar a avaliação feita pelo Fórum Social Mundial (FSM, 

2018), no qual as discussões sobre as ameaças ao patrimônio genético e 

estratégias de proteção dos conhecimentos tradicionais, chamaram atenção para a 

grave ameaça de existência dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs).  
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[...] frente a um crescente enfraquecimento dos direitos conquistados 
pelos PCTs os territórios continuam sendo palcos de ações de 
desenvolvimento que os prejudicam frente aos grandes projetos. As 
instâncias estratégicas de participação social vêm sendo 
reestruturadas; as políticas públicas não conseguem oferecer 
respostas adequadas frente às inseguranças hídricas e alimentares 
provocadas pelas mudanças climáticas. (FSM, 2018). 

 

Em contextos de desigualdades e vulnerabilidades socioambientais, e, 

portanto, de aprofundamento da questão social, se faz necessário estabelecer 

interfaces entre os riscos radioativos e os riscos sociais (RODRIGUES; SANTOS, 

2017), riscos à saúde (ARAUJO; GÜNTHER, 2009), dimensão social do risco 

(HANNIGAM, 1995), como aportes teóricos que identificam a temática sobre riscos e 

incertezas. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



38 

 

3   OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Construir o Mapa Institucional das Instituições Públicas para o controle do 

risco radioativo nos municípios do sudoeste no estado da Bahia.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Caracterizar o contexto político-institucional, das instituições de saúde e ambiente 

através de seus objetivos estratégicos e a organização dos serviços de atenção à 

população atingida, que evitem a difusão do risco radioativo. 

 

b) Diagnosticar a adequação das instituições atuantes, a partir do perfil de 

competência: objetivos institucionais, legais/normativos, políticas e ações planejadas 

e realizadas; documentos produzidos sobre a problemática ambiental e de saúde, 

avaliações internas e externas existentes sobre o gerenciamento de risco radioativo.  
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4   METODOLOGIA 

 

  

4.1   O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Este estudo integra o Projeto de Pesquisa: Riscos de contaminação ambiental 

e humana relacionada à exploração da Unidade de Concentrado de Urânio no 

Sudoeste da Bahia – Projeto Urânio. Coordenado pelo Programa de Pós Graduação 

em Saúde Ambiente e Trabalho da Universidade Federal da Bahia (PPGSAT/UFBA), 

o Projeto Urânio conformou etapas que se articularam e se integraram na 

perspectiva do desvelamento e do aprofundamento da problemática da mineração 

de urânio no Sudoeste da Bahia. Ainda recomendou a necessidade de intervenção 

das instituições públicas para o controle e tratamento dos agravos à saúde dos 

trabalhadores e da população do entorno da mineração. 

Nesta direção, a etapa de mapeamento sócio antropológico, na qual 

possibilitou a proposição do nosso estudo, constituiu o objetivo geral, a construção 

do Mapa Institucional das Instituições públicas para o controle do risco radioativo 

nos municípios do sudoeste no estado da Bahia. 

Neste sentido, nosso objeto propôs investigar como as instituições se 

comportam frente ao risco radioativo, que ações e políticas públicas foram definidas 

ou não em função da problemática da radioatividade, posto as evidências colocadas 

pelos estudos socioantropológicos, epidemiológicos e ambientais, realizados pelo 

Projeto Urânio, no período entre 2012 e 2019. Como estas questões foram 

vivenciadas no âmbito das instituições, quais debates e diálogos foram realizados 

com os diversos atores, incluindo as organizações da sociedade civil e os 

movimentos sociais, no entorno da mineração de urânio, foram questões que no 

decorrer do estudo, ampliaram os objetivos específicos definidos inicialmente, para 

além do espaço interinstitucional. Neste sentido a produção do segundo artigo, aqui 

apresentado, conformou o diálogo desses atores com as instituições e o movimento 

e discursos contra hegemônicos sobre o risco radioativo no território da mineração. 

Estas dimensões foram trazidas para a construção do Mapa Institucional.  
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4.2   O MÉTODO QUALITATIVO   

 

A pesquisa qualitativa visa compreender a lógica interna de grupos, 

instituições e atores, e nesta direção aponta elementos fundamentais, de acordo 

Minayo (2014): 

 

[...] como valores culturais e representações sobre sua história e 
temas específicos; relações entre indivíduos, instituições e 
movimentos sociais; processos históricos, sociais e de 
implementação de políticas públicas e sociais. (MINAYO, 2014, p. 
23). 
 

 

 Ressignificaram a importância que toma para a pesquisadora a escolha do método 

qualitativo para trilhar seu caminho nesta trajetória acadêmica. Sua abordagem, portanto, 

nos apresenta um campo vasto de possibilidades de análises mais iluminadas de 

contextos sociais, políticos, econômicos e culturais; das categorias teóricas para a 

compreensão dos fenômenos conformados por estes contextos; da articulação de 

estratégias para a implementação de políticas e práticas de pesquisa, que possam ser, 

como afirma Minayo: 

 

[...] aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 
intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às 
estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu 
advento quanto na sua transformação, como construções humanas 
significativas. (MINAYO, 2014, p. 22-23). 

 

A autora, ainda, ao explicitar a escolha das metodologias qualitativas como 

objeto principal da sua análise destaca dentre outras questões:  

 

[...] além da integração objetiva e subjetiva nos processos de 
pesquisa, esta proposta inclui os atores contatados em campo, não 
apenas como objetos de análise, mas principalmente como sujeitos 
de autoavaliação, uma vez que são introduzidos na construção do 
objeto de estudo. (MINAYO, 2014, p. 361-362). 

  

Carter e Little (2007, p. 1316) afirmam em Epistemologies, Methodologies, 

and Methods, que de uma forma geral, quando falamos de "qualitativo" na pesquisa, 

queremos dizer “pesquisa social em que o pesquisador confia em dados de texto em 

vez de dados numéricos, analisa esses dados em sua forma textual em vez de 
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convertê-los em números para análise, visa entender o significado da ação humana”. 

Nesta perspectiva, os autores ao apresentarem um modelo para pensar a pesquisa 

qualitativa, compreendem que o pesquisador “faz perguntas abertas sobre 

fenômenos à medida que ocorrem no contexto, em vez de se preparar para testar 

predeterminadas hipóteses” (CARTER; LITTLE, 2007, p.1316). Dito de outra 

maneira, a escolha por esta abordagem metodológica cotejou nossa perspectiva de 

pesquisa do objeto investigado, as ações institucionais frente ao controle do risco 

radioativo decorrente da exploração de urânio.  

Nesta perspectiva adotamos como estratégia metodológica um estudo de 

caso, que para Yin (2015), pode ser complementado com dois outros tipos: estudos 

exploratórios e descritivos. Foi realizado um estudo de caso múltiplo de caráter 

qualitativo, do tipo analítico, descritivo e exploratório. Os “casos” foram as 

instituições públicas de saúde e ambiente e compreendendo-os como “um método 

que tenta iluminar uma decisão de indivíduos, organizações, programas, eventos (ou 

um conjunto delas); por que elas são tomadas, como são implementadas e com 

resultados” (Id, 2015). Ainda, segundo este autor, a preferência por estudos de caso 

deve ser dada quando é possível fazer observação direta sobre fenômenos. 

Portanto, os estudos de caso utilizam estratégias de investigação qualitativa para 

mapear, descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções a respeito da 

situação, do fenômeno ou episódio em questão (MINAYO, 2014, p. 164). 

Se colocaram desafios para a escolha e orientação metodológica que 

apoiaram o estudo em questão, de forma a aproximar-nos dos objetivos propostos 

inicialmente para a pesquisa contribuindo para sua análise a partir do material (re) 

colhido no campo empírico. Nossa escolha, portanto, situou-se no campo das 

chamadas metodologias alternativas (DEMO, 1989), identificada como algumas 

pistas introdutórias, ou como: 

  

[...] uma necessidade essencial, porque corresponde não só ao 

cansaço das metodologias tradicionais, como sobretudo à busca 

persistente de caminhos novos diante de uma realidade que sempre 

é nova. (DEMO, 1989, p. 229). 

 

A escolha para análise do material foi pautada na aproximação com a 

hermenêutica dialética. Uma aproximação, face a complexidade de sua 

interpretação teórica metodológica, com limites metodológicos. Do material empírico, 
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ou seja, os documentos constantes no banco de dados qualitativos do Projeto 

Urânio e Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador (Divast), bem 

como as entrevistas realizadas na 1ª Etapa do Projeto Urânio, entre 2014 e 2015, 

foram analisados posto sua riqueza de informações no espaço institucional, de 

disputas e acordos, de consensos e dissensos, no qual se articulam estruturas, 

ações e sujeitos. 

 

 

 

4.3   O CAMINHO E O CAMINHAR- O LUGAR DA PESQUISADORA 

 

 

A pesquisadora tem formação em Serviço Social desde 1985 e sempre teve o 

espaço público como seu “lócus” de atuação profissional, buscando sempre o 

aprimoramento nas áreas em que atuou, a educação permanente como estratégia 

de ressignificação de práticas. Atualmente é assistente social da Secretaria Estadual 

de Saúde do Estado da Bahia, atuando na Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde 

do Trabalhador (DIVAST), principalmente no campo da gestão do trabalho e 

educação na saúde. Faz parte da Rede de Instrutores do estado e da Rede de 

Consultores Internos do Estado da Bahia (RCI/2018). Sua atuação, portanto, 

envolve uma diversidade de saberes, experiências e vivencias com e entre os 

trabalhadores no Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam nas vigilâncias da 

saúde no Estado da Bahia, e em particular na vigilância da saúde do trabalhador. A 

trajetória de formação como pesquisadora, que surge como possibilidade, como 

desafio e realização. A imersão nos caminhos do aprendizado, possibilitaram leituras 

significativas e significantes, a participação em eventos, seminários, reuniões, todas 

voltadas para a problemática da radioatividade, nos aproximaram de textos e 

contextos e tem sido ressignificada de novos aprendizados, novas experiencias e 

perspectivas.  

Como elemento facilitador consideramos o fato da pesquisadora ter vínculo 

institucional com uma das pontas da rede de atenção à saúde no estado, a Diretoria 

de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador (DIVAST), que em função de seu 

papel e atribuições no âmbito estadual mantêm com as instituições objeto da 

pesquisa, relações que articulam políticas e ações, a exemplo da Diretoria de 

Vigilância Ambiental do estado, a Secretaria Municipal de Saúde e de Ambiente dos 
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municípios do entorno da Mineração, o Centro Regional de Atenção à Saúde do 

Trabalhador (CEREST) de Caetité, algumas aproximações com o Controle Social 

envolvido na problemática, portanto informações privilegiadas da análise da situação 

de saúde nos municípios, dos atores sociais envolvidos, dos principais problemas e 

necessidades referentes à saúde do trabalhado e saúde ambiental  na região. Por 

outro lado, pelo fato de a pesquisadora desenvolver na DIVAST atividades na gestão 

do trabalho, ou seja, não ter aproximação no seu fazer institucional com os atores da 

rede de atenção à saúde no estado, se constituiu em elemento dificultador, posto 

que foi necessário articular um conjunto de aproximações com os sujeitos e 

instituições envolvidos na problemática.  

 

 

4.4   ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

Foram sistematizados e, posteriormente, analisados os documentos 

produzidos pelas instituições de saúde e ambiente de âmbitos municipal/regional, 

estadual e federal sobre a problemática do controle do risco radioativo; os 

documentos produzidos pelo Projeto Urânio, os relatórios com vistas a sistematizar 

os resultados apontados pelos estudos e as suas recomendações,  sistematização e 

análise das entrevistas realizadas entre 2014 e 2015; e,  os relatórios produzidos 

pelas organizações da sociedade civil presente e articulada no território da 

mineração. Os resultados dos documentos sistematizados e analisados, bem como 

as estratégias metodológicas encontram-se apresentados nos artigos que 

conformam a Dissertação.  
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5   ARTIGO 1 

 

O MAPEAMENTO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA O CONTROLE DO 
RISCO RADIOATIVO NO TRIANGULO DA MINERAÇÃO DE URANIO NA BAHIA, 

BRASIL 
 

 

Resumo 

 

                    Objetivo: O estudo objetivou apresentar e discutir as ações das instituições públicas 
municipais/regionais, estaduais e federais para o controle do risco radioativo no 
período entre 2008-2018, no sudoeste da Bahia, Brasil. Métodos: Estudo qualitativo 
de caso múltiplo. Foram analisados 33 documentos produzidos pelas instituições 
públicas sobre a problemática do controle do risco radioativo; a análise das 
entrevistas aplicadas aos gestores e técnicos das instituições públicas a partir do 
modelo do CDC/EUA/OMS para análise das Funções Essenciais em Saúde Pública 
(FESP), por meio do caminho interpretativo proposto pela hermenêutica – dialética. 
Resultados: os resultados apresentaram situações de contraste institucionais com 
diferentes visões sobre a saúde e o meio ambiente diante do problema; possuem 
singularidades e experiências diferenciadas frente ao mesmo fenômeno; políticas e 
objetivos construídos sócio e historicamente se conformaram em modelos de gestão 
diferenciados; as narrativas institucionais, expressaram consensos em termos de 
baixa capilaridade e capacidade das ações e programas; baixa capacitação da força 
de trabalho; informações epidemiológicas que divergiram e não produziram ações 
coordenadas numa rede de atenção com pouca capacidade na oferta de serviços 
em saúde no território. Conclusão: O mapeamento indicou ausência de ações 
institucionais eficazes, voltadas para o controle do risco radioativo, bem como a 
ausência de programas regionalizados para respostas às emergências em termos 
de risco radioativo, demonstrando baixa capacidade institucional voltada para a 
problemática da radioatividade. 

 
Palavra-chave: Ações institucionais. Funções essenciais em saúde pública. 
Radioatividade. Mineração de urânio. 
 
 
 
Abstract 
 
Objective: The study aimed to present and discuss the actions of municipal/regional, 
state and federal public institutions for the control of radioactive risk in the period 
between 2008-2018, in southwestern Bahia, Brazil. Methods: Qualitative multiple 
case study. 33 documents produced by public institutions on the issue of radioactive 
risk control were analyzed; the analysis of interviews applied to managers and 
technicians of public institutions from the WHO model to analyze the Essential 
Functions in Public Health, through the interpretative path proposed by hermeneutics 
– dialectics. Results: the results showed institutional contrast situations with different 
views on health and the environment in face of the problem; they have singularities 
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and different experiences regarding the same phenomenon; socially and historically 
constructed policies and objectives have conformed to differentiated management 
models; institutional narratives expressed consensus in terms of low capillarity and 
capacity of actions and programs; low capacity of the workforce; epidemiological 
information that diverged and did not produce coordinated actions in a care network 
with little capacity to offer health cérvices in the territory. Conclusion: The mapping 
indicated the absence of effective institutional actions aimed at controlling radioactive 
risk, as well as the absence of regionalized programs for responses to emergencies 
in terms of radioactive risk, demonstrating low institutional capacity focused on the 
issue of radioactivity. 

 

Keywords: Institutional actions. Essential public health functions. Radioactivity. 

Uranium mining. 

 

 

 

5. 1   INTRODUÇÃO  

 

Em “O que são Instituições?”, Hodgson (2006) afirma que são os tipos de 

estruturas que mais importam na esfera social: elas compõem o material da vida 

social, para defini-las como sistemas sociais estabelecidos e prevalentes, com 

regras que estruturam as interações sociais. O termo instituição, na perspectiva 

desse autor, abrange um conjunto polissêmico de conceitos e teorias, que não serão 

abordados neste artigo, nos interessa, em particular, o aspecto de instituição como 

sistemas sociais, para chamar a atenção sobre suas regras, normas e valores que 

conformam o comportamento institucional, ainda que este não esteja conformado 

por elas. Outras análises sobre instituições, também contemplam o interesse 

epistemológico do presente artigo, a análise institucional, numa perspectiva dos 

estudos em processo, sobre a análise institucional e a saúde coletiva  L’abbate 

(2013);  os estudos sobre processos de gestão em organizações hipercomplexas 

Souto (2007), portanto, é desse lugar que se insere a discussão das ações 

institucionais para o controle do risco radioativo no sudoeste da Bahia, Brasil. 

As ações institucionais inscritas em contextos organizacionais (instituições) 

que adotam perspectivas e modelos diversos de atuação na sociedade e estão (as 

ações), por sua vez, conformadas intrinsecamente nas estruturas do Estado (setores 

públicos), enfrentam, sobretudo na contemporaneidade, um conjunto de “mudanças” 

estruturais do capitalismo neo-liberal L’abbate (2013),  que resultaram um novo 
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sistema de normas que se apropria das atividades de trabalho, dos comportamentos 

e das próprias mentes (DARDOT; LAVAL, 2017).  Por este caminho analisar as 

ações institucionais das instituições públicas no contexto da mineração de urânio no 

sudoeste da Bahia, se colocou como imperativo trazer reflexões que traduzam o 

papel das instituições públicas para o enfrentamento da problemática da 

radioatividade, ainda imersa em incertezas, medos e desconhecimento. Há que 

destacar neste contexto, as diferenciações na legislação aplicada em cada país, que 

variam em função do grau de intervenção ou omissão do Estado, que não contente 

de integrar-se às normas do privado, frequentemente toma a iniciativa de eximir-se 

Dardot e Laval (2017); da capacidade organizativa da sociedade civil, interferindo e 

influenciando a produção de ações institucionais/políticas públicas desta ordem. 

Quando a atividade mineradora inclui minérios radioativos a percepção de 

riscos é ainda mais complexa. A ela estão associados, naturalmente, interesses, 

temores e informações que influenciam a política e a tomada de decisão relacionada 

à avaliação e ao gerenciamento de riscos Siqueira et al. (2003), nesta perspectiva, 

portanto, a ênfase dada ao cenário mundial em que estiveram conformados os 

acidentes nucleares, adoecimentos e mortes relacionados à radiação, aproximou a 

humanidade de acidentes de grandes proporções, como Hiroshima e Nagasaki 

(1945), Tchernobyl (1986), CESIO 137 na cidade de Goiânia no Brasil (1987)  e 

Fukushima (2011), ao mesmo tempo que requereram intervenções institucionais 

para o seu enfrentamento, controle e proteção da sociedade (ALEKSIÉVITCH, 2016; 

VIEIRA, 2013). 

 A literatura sobre este tema informa e conforma evidências das 

consequências das radiações ionizantes sobre a humanidade, ainda que sua 

aplicabilidade na ciência tenha trazido benefícios para o diagnóstico precoce e 

tratamento de doenças, são também responsáveis pelos efeitos determinísticos, em 

uma relação entre o limiar de dose/exposição e pelos efeitos estocásticos, no qual 

há inexistência de limiares de dose (VALVERDE, 2013). Sobre os efeitos 

estocásticos, estudos revelam ainda que são alterações que surgem em células 

normais, sendo os principais o câncer e o efeito hereditário. As recomendações de 

proteção radiológica consideram que esse tipo de efeito pode ser induzido por 

qualquer dose, inclusive dose devido a radiação natural (OKUNO, 2013).  

Estudos realizados sobre a exposição ocupacional na mineração no Brasil, 

entre 1979 e 2005, sugerem que mineiros brasileiros apresentam risco elevado de 
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morte por câncer (VERÍSSIMO; MENDONÇA; MEYER, 2013). Os estudos 

desenvolvidos no Projeto Urânio do Programa de Pós Graduação em Saúde 

Ambiente e Trabalho da Universidade Federal da Bahia (PPGSAT/UFBA), no 

período entre 2012 e 2019, evidenciaram e chamaram à atenção para esta 

problemática, demonstraram o risco de exposição à radiação ionizante para a 

população residente na região de Caetité, Lagoa Real e Livramento de Nossa 

Senhora para além dos limites geográficos da empresa, as Indústrias Nucleares do 

Brasil (INB), devido à exploração e beneficiamento mineral do urânio, aumentando a 

probabilidade da ocorrência de impactos à saúde e ao meio ambiente, sendo a 

empresa responsável pelos danos à população e ao meio ambiente (PENA et al., 

2019). 

Um estudo de coorte com 59.001 ex-funcionários da Wismut Company, 

mineradores de urânio pelo período de 1946 a 1998, realizado na Alemanha, aponta 

que dos trabalhadores, 16.598 (28,1%) morreram durante o período do estudo, com 

base em 2.388 mortes por câncer de pulmão, relacionado ao radônio Grosche et al. 

(2006); outra análise dos dados de um Coorte alemã de mineiros de urânio (a Coorte 

Wismut) no período entre 1946 a 2003 para avaliar a relação entre a radiação 

ionizante sobre a exposição de trabalho, com 159 mortes por câncer de fígado, 

conclui que, há uma fraca evidência para um aumento da mortalidade do câncer de 

fígado com o aumento de dose de radiação na coorte alemã de mineiros de urânio 

considerada. No entanto, para as evidencias a baixa notificação e erro potencial de 

classificação do câncer primário de fígado são considerados problemas Dufey  et al. 

(2013); outro estudo realizado com trabalhadores na mina de urânio Rossing na 

Namíbia, mostram que as práticas de saúde e segurança no trabalho apresentaram 

melhorias desde que a mina começou a operar nos anos 70, mas ainda 

permanecem questões que exigem um exame independente e sistemático, 

especialmente no que diz respeito às consequências à saúde a longo prazo na mina 

e a preocupação ambiental que emana da infiltração de longo prazo dos rejeitos da 

planta (UNDEKE; TlWIKUA, 1996).  

Estudos realizados pela Commission de Recherche et d’Information 

Indépendantes sur la Radioactivité 2012-2014 (CHAREYRON, 2015), uma 

Organização Não Governamental (ONG) francesa, cujo objetivo é melhorar a 

informação e a proteção das pessoas contra os efeitos das radiações ionizantes, 

resultaram em evidências sobre o risco radioativo no entorno da mineração de 
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uranio, apontadas no Relatório - O impacto radiológico da mina de urânio da INB em 

Caetité (Bahia/Brasil), onde concluem, que a extração de urânio implica em uma 

contaminação de longo prazo do ambiente (água, solo, fauna e flora); a 

indisponibilidade dos resultados do monitoramento da radiação gama, da deposição 

de poeira radioativa, da contaminação dos solos e da contaminação da água da 

chuva e da cadeia alimentar. Recomendam que estes resultados devam ser 

disponibilizados às comunidades e, aos cidadãos, devem ser fornecidos ferramentas 

e treinamento, a fim de participarem de forma mais eficiente para a preservação do 

meio ambiente e sua saúde, através da implementação de suas próprias avaliações 

e verificações radiológicas.  

Como as instituições públicas se comportam frente ao controle do risco 

radioativo decorrente da exploração de urânio nos municípios do sudoeste da Bahia, 

se constituiu como pergunta de investigação e por ela, o percurso para nos 

aproximarmos do objeto do estudo de mestrado, compreender as ações 

institucionais que estão sendo desenvolvidas para o controle do risco radioativo 

neste território. O objetivo deste artigo é apresentar e discutir as ações das 

instituições públicas municipais/regionais, estaduais e federais para o controle do 

risco radioativo no período entre 2005 e 2018, no sudoeste da Bahia, Brasil. 

 

 

5.2   MÉTODO 

 

Se trata de uma pesquisa documental de abordagem qualitativa, onde foram 

analisados 33 documentos produzidos pelas instituições públicas, no período entre 

2005 e 2018. O percurso metodológico da pesquisa adotou como estratégia para 

análise do material empírico um estudo de caso múltiplo de caráter qualitativo, do 

tipo analítico e descritivo. Os “casos” foram as instituições públicas de âmbitos 

municipais/regionais, estaduais e federais. Foram analisados os documentos 

produzidos por estas instituições, constantes no banco de dados qualitativo do 

Projeto Urânio/PPGSAT/UFBA e os documentos disponibilizados pela Diretoria de 

Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador. Se buscou aferir as ações 

institucionais desenvolvidas para o controle do risco radioativo, as ações que foram 

implementadas e ou demandadas pelo conjunto de sujeitos sociais 
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implicados/inseridos na problemática, considerando ainda, seu grau de informação 

ou desinformação. Os documentos foram analisados tendo como referencial teórico 

o modelo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América – 

CDC/US/OMS  Bloland et al. (2012), para análise das Funções Essenciais em Saúde 

Pública (FESP), com vistas ao fortalecimento dos sistemas globais de saúde. As 

categorias ações/funções e programas institucionais foram analisadas conforme 

esse modelo teórico.  

O percurso metodológico para a análise dos documentos, seguiu as etapas 

de ordenação dos dados, classificação dos dados e análise final. Para a etapa de 

ordenação dos dados foram feitas as leituras dos relatórios, pareceres e 

recomendações técnicas, notas técnicas institucionais, relatórios de campo e a 

leitura das entrevistas realizadas nas instituições municipais no período entre 2014 e 

2015. A classificação dos dados se deu por âmbito de atuação do ente federativo, 

municipal/regional, estadual e federal; por ações/funções e programas 

desenvolvidos; organizados por ano em que foram produzidos; e, os resultados 

alcançados a partir destas ações. Para a análise final dos documentos e das 

entrevistas aplicadas, seguiram-se por uma aproximação com a hermenêutica – 

dialética, confrontando as narrativas, a partir das convergências, divergências, 

complementaridades e diferenças institucionais.   

A escolha das instituições elencadas no mapeamento institucional, considerou 

que no Brasil as instituições responsáveis pelo controle do risco radioativo, estão 

conformadas em legislações que definem normas e medidas de radioproteção, 

visando à defesa da saúde dos pacientes, indivíduos profissionalmente expostos a 

radiações ionizantes e do público em geral (SUS) (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE; CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 1988); as diretrizes básicas de 

proteção radiológica (BRASIL. CNEN, 2012) e o licenciamento ambiental federal  

(BRASIL. IBAMA, 2015), que preconizam as responsabilidades dos entes 

federativos em seus âmbitos de atuação  

 Neste sentido, foram analisadas as entrevistas realizadas entre 2014 e 2015 

com as instituições públicas municipais de Saúde (5), Meio Ambiente/ Recursos 

Hídricos (2), Ação Social (3), Administração (1), Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico (2) dos municípios de Caetité, Lagoa Real e Livramento de Nossa 

Senhora de Caetité, Lagoa Real e Livramento de Nossa Senhora.  A entrevista com 

a Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador de âmbito estadual, 
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realizada em 2015, tiveram seus dados perdidos em função de problemas técnicos 

operacionais no armazenamento dos dados no computador do Projeto Urânio, 

portanto a análise desta entrevista se deu a partir de trechos registrados em 

entrevista concedida à BBC-Brasil em 2019, considerando o cenário atual político 

institucional no Brasil, no qual o governo colocou na agenda política a retomada da 

produção de urânio no país. 

Cabe destacar como fator limitante das informações no banco de dados, o 

fato das entrevistas programadas nas instituições de âmbito estadual e federal, no 

mapeamento realizado na primeira etapa do Projeto Urânio, não terem sido 

realizadas. No âmbito municipal estavam previstas a realização de 17 entrevistas, 

das quais realizou-se 13, conforme descrito acima. Os dados foram 

complementados pelas seguintes instituições de âmbito federal, que retornaram a 

solicitação feita pelo Projeto Urânio sobre questionamentos relativos às medidas de 

prevenção e controle adotados; existência de banco de dados relacionados à 

radiação; planos de ação relacionados ao risco radiativo e bases legais existentes 

na instituição: Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis/Diretoria de Licenciamento Ambiental/Coordenação de Mineração e 

Obras Civis (IBAMA) e Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS/MS), que foram objeto de análise. Os documentos se constituíram como 

importantes elementos empíricos, que permitiram o mapeamento analítico das ações 

institucionais sobre o controle radioativo.  

 

5.2.1 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Para execução do Projeto Urânio, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFBA, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que 

autorizou a realização do trabalho, portanto, considerando que o nosso estudo se 

constituiu como uma etapa do Projeto Urânio e se tratou de uma pesquisa 

documental, não houve necessidade de nova aprovação pelo CEP/UFBA. Para a 

descrição dos resultados serão omitidas as identificações nominais dos participantes 

da pesquisa de campo realizada na 1ª Etapa do projeto, sendo apenas referida as 

instituições públicas envolvidas na problemática.  
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5.3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1 As Funções Essenciais de Saúde Pública (FESP) e o comportamento 

         institucional para o controle do risco radioativo 

 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), desde a sua criação pela 

Constituição Federal de 1988 à sua regulamentação na Lei Orgânica da Saúde em 

1990, tem conformado dilemas para superar um sistema de serviços de saúde plural 

e segmentado, que oferta um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais (MENDES, 2001). 

Esta complexidade do sistema de saúde aplicada ao controle do risco radioativo, 

tornam as ações das instituições uma medida de prioridade político institucional para 

o enfrentamento da problemática em questão.  

Há na literatura promissora discussão sobre a capacidade institucional 

(BUSS; CARVALHO, 2009; FERNANDES, 2016; RIBEIRO; INGLEZ-DIAS 2011), 

dos setores da administração pública para implementar políticas e oferecer seus 

serviços,  tanto nos aspectos estruturais e organizativos, quanto na sua capacidade 

de sustentabilidade financeira para a oferta de programas e políticas que possam 

atender as necessidades de saúde das populações, em especial em países 

marcados por modelos de desenvolvimento pautado nas desigualdades e portanto 

de aprofundamento da questão social.  

Neste aspecto, a análise a partir do modelo do CDC/EUA/OMS, se colocou 

como possibilidade teórico metodológica que deram suporte à discussão sobre o 

comportamento das institucionais públicas para o controle do risco radioativo em 

Caetité, BA, em especial, a discussão sobre as estratégias para o fortalecimento dos 

sistemas globais de saúde a partir da execução das FESP que se constituem como 

um conjunto de ações e capacidades voltadas para a proteção e melhorar a saúde 

da população (OPAS/OMS, 2017). Neste sentido o CDC/EUA/OMS (2012), definem 

6 FESP:  

 

FESP 1 - Disponibilidade de informações estratégicas em epidemiologia 
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FESP 2 - Fortalecimento das instituições - chave de saúde pública e 

infraestrutura 

FESP 3 - Redes de laboratório em saúde pública eficazes 

FESP 4 - Força de trabalho em saúde qualificada e capacitada 

FESP 5 - Execução dos principais programas de saúde pública 

FESP 6 - Realização de pesquisas que forneçam evidências que resultem 

ações para melhoria do desempenho institucional 

 

A execução das funções essenciais de saúde, tornou-se uma prioridade 

internacionalmente reconhecida para atingir as principais metas de saúde pública e 

tendo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para o setor saúde (ODMs) como 

imagem objetivo que apresentam uma agenda para o desenvolvimento social que 

requerem a articulação de diversos setores governamentais na implementação de 

políticas e ações estratégicas que visem a promoção da qualidade de vida de todas 

as pessoas e a redução das iniquidades e das injustiças sociais (ONU, 2000).  

As FESP, que definem conceitos-chave nos quais estão incluídos a 

capacidade (tanto dos setores públicos como privados), a sustentabilidade, a 

equidade, a eficácia e eficiência (OPAS/OMS, 2017), têm se colocado como desafios 

para o enfrentamento das desigualdades, no acesso aos serviços e programas de 

saúde; de inadequação de equipamentos hospitalares e ambulatoriais, no 

financiamento dos sistemas universais de saúde e na formação e dimensionamento 

da força de trabalho em saúde. 

 

5.3.2    As ações/ Funções institucionais 

 

A análise do comportamento institucional frente ao risco radioativo no entorno 

da mineração de urânio, buscou dimensionar o grau de institucionalização das 

ações, a partir dos resultados dessas ações para o controle do risco radioativo. 

Neste sentido, a categoria ação/função foi ressignificada para o desvelamento do 

objeto por este estudo definido, portanto, o comportamento das instituições, no 

espaço de disputas e acordos, de consensos e dissensos, no qual se articularam 

estruturas, ações e sujeitos.  



53 

 

A ação se referiu aos documentos que apresentaram planos de 

implementação das decisões, às relações intersetoriais à sua implementação, 

indicando o aspecto das negociações e tratou de acordos que abordaram questões 

referentes à política de saúde e ambiente, a exemplo de saúde e segurança do 

trabalhador, saúde ambiental, educação permanente e ou seu potencial para 

implementação de programas; documentos que expressaram diretrizes, estratégias 

e aspectos de integração (TRINDADE, 2015). A ação ainda pontuou os aspectos 

jurídicos, onde foram analisadas decisões em termos de regulação legal e incluiu 

recomendações e regulamentações para apontar os sistemas de efetivação dos 

acordos (Id, 2015), com documentos que estabeleceram práticas coordenadas, 

medidas de controle, investimentos em programas e ou serviços de saúde.  

 

5.3.3   As Instituições Municipais 

 

O comportamento das Instituições Municipais foi analisado tendo como 

referência os documentos: Termo de Referência para Estudo Epidemiológico na 

área de influência da Unidade de Concentração de Urânio; Carta de Intenções 

firmada em 2006 entre a INB e as Secretarias de Saúde de Caetité e Lagoa Real e a 

24ª Diretoria Regional de Saúde (atual Núcleo Regional de Saúde/NRS); e, as 

entrevistas realizadas entre 2014 e 2015 com o conjunto das secretarias municipais.  

O Termo de Referência e a Carta de Intenções, propostos em 2006, 

demarcam compromissos formalizados entre as instituições para que fossem [...] 

disponibilizados dados epidemiológicos dos municípios (dados de endemia, 

epidemias, outros agravos e neoplasias) [...]; [...] participação na análise crítica dos 

dados [...] e [...] participação nas conclusões do trabalho [..]. Refere que a INB, [...] 

estudará a possibilidade de estabelecer parcerias com os municípios no Programa 

de Atenção Básica, em andamento em Lagoa Real, e, em Caetité, na ampliação 

desse programa, com ênfase na prevenção de câncer [...], ainda indica na carta de 

intenções [...] auxiliar na preparação de projetos a serem submetidos aos órgãos 

oficiais (Ministério da Saúde), visando a melhoria da prevenção de câncer e do 

registro de dados nos municípios [...]. O documento aponta, ainda, os compromissos 

com o planejamento, execução e avaliação das ações programadas pela INB para o 

controle do risco radioativo, bem como com o monitoramento das atividades da 
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empresa, além da prestação de contas dos recursos financeiros que serão 

repassados por ela.  

Chamamos a atenção, que neste mesmo período ocorreu a primeira 

audiência pública em Caetité, demandada pelas organizações da sociedade civil, 

através de seu Controle Social e órgãos estaduais e federais de fiscalização, face 

aos acidentes ocorridos nas instalações da INB em 2000 e 2004, respectivamente, 

vazamento de 5.000 m³ de licor de urânio; acidente com trabalhador contaminado 

com Diuranato de Amônio (DUA), conhecido pela expressão “yellowcake”, e, o 

transbordamento da bacia de barramento de “finos” por sete vezes liberando líquido 

com concentração de urânio-238, tório-232 e rádio-226 no meio ambiente 

(GREENPEACE, 2008). 

No Termo de Referência a INB anexou um texto, “Efeitos teratogênicos e 

genéticos”, sem autoria, ano ou fontes de referências, que atribui estudos 

anteriormente realizados na Áustria, Japão, Inglaterra, Estados Unidos e China, para 

justificar [...] que não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os dois grupos relativos à mortalidade por câncer, e ou, presença de nódulos 

na tireoide [...]. Estudos realizados com trabalhadores de mineração contrariam 

estas informações da INB. A mineração e seus processos são reconhecidamente 

ocupações perigosas e suscetíveis a diversas doenças, os riscos estão associados 

às condições, muitas vezes insalubres, do ambiente de trabalho, já que a atividade 

mineradora, a céu aberto ou não, libera poeiras contendo resíduos minerais 

(VERÍSSIMO; MENDONÇA; MEYER, 2013). Outro agente cancerígeno a que esse 

grupo de trabalhadores está exposto é o amianto, substância composta de sílica 

fibrosa; aumento no risco de câncer gástrico relacionado a exposições ocupacionais 

a poeira (Id, 2013). 

Encontramos um registro em documento da Superintendência de Vigilância e 

Proteção da Saúde (Suvisa), estadual, que faz referência ao Termo de Referência, 

onde informa que [...] o primeiro relatório referente ao cumprimento do termo de 

referência foi entregue em junho de 2009, esse relatório representou a primeira fase 

do trabalho para atender a condicionante [...]; [...] a segunda fase compreendeu o 

acompanhamento do trabalho inicial por cinco anos, gerando relatórios anuais [...] 

(Documento Suvisa/Sesab, 2009). Entretanto, não foram encontrados em outros 

documentos o referido relatório e nos anos subsequentes evidências sobre a 

efetivação das intenções propostas.  
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Neste sentido a ausência de respostas institucionais às populações atingidas 

em termos de saúde e ambiente, indicaram descompasso temporal entre as ações 

intersetoriais, necessárias para o enfrentamento da problemática. As narrativas 

pressupõem uma convergência em torno da inexistência de ação municipal voltada 

para discussão/abordagem da problemática que envolve a contaminação decorrente 

do urânio e sua exploração e revelam ausência de informações epidemiológicas 

coordenadas entre as instituições e transferência/sobreposição de responsabilidades 

(Tabela 1). 

Tabela 1- Narrativas das instituições municipais sobre as ações para controle do risco 
radioativo no período entre 2014-2018 

Narrativas das Instituições Municipais (2014-2015) Narrativas apresentadas no Plano Municipal 

de Saúde (PMS) Caetité  

[...] Não há atividades específicas voltadas à discussão dos 

impactos/riscos da exploração de urânio [...]. 

[...] A Secretaria de Saúde realiza a notificação de acidentes de 

trabalho e de casos de contaminação quando estes são atendidos 

na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) [...]. 

[...] Não se realiza nenhum tipo de atividade voltada 

especificamente para trabalhadores e moradores do entorno da 

mina [...]. 

[...] Não realizam acompanhamento e avaliação dos produtos 

agrícolas da região [...]. 

[...] Não realizam atividades voltadas para fiscalização das áreas 

de influência da mina [...]. 

[...]Não realiza ações de fiscalização e monitoramento ambiental 

referentes à contaminação por radiação [...].  

[...] Não há mobilização entre as secretarias municipais para 

discutir o problema da radiação [...]. 

[..] Uma carência que existe no município é a falta de 

acompanhamento ambiental (qualidade da   água, solo e ar) devido 

à falta de verba, além disso, medição de indicadores como o nível 

de radônio no ar e a coleta da água para avaliação dos níveis de 

radiação são atribuições do Estado [...].  

[...] Tendo o PSF Juazeiro e Maniaçu a gente dá cobertura na 

atenção básica a toda aquela região, dando cobertura a toda 

aquela região nós vamos trabalhar com a equipe de PSF voltada 

para um diagnóstico precoce. Isso é o trabalho que está no nosso 

planejamento[...]”. (Secretaria Municipal de Saúde, 2014). 

[...] Não há denúncias sobre contaminação ambiental nem 

acidentes [...]. 

PMS – Caetité -2014-2017 

[...] Alguns problemas que limitaram a plena 

execução das ações de saúde do trabalhador 

no município, por exemplo, a ausência de 

notificações e investigações dos acidentes de 

trabalho e das doenças ocupacionais entre os 

anos de 2010 e 2013, em função de que a 

vigilância em saúde começou a notificar os 

acidentes de trabalho a partir de 2014. 

PMS -Caetité -2018-2021 

[...] As atividades da mina de urânio das 

Indústrias Nucleares do Brasil, em Caetité 

(BA) atendem todos os requisitos de 

segurança e não provocam nenhum impacto 

significativo ao meio ambiente da região [...]. 

 

[...] A unidade de produção é bem projetada, 

bem mantida, segura e eficiente [...]  

 

[...] Os resultados desta fase permitem afirmar 

que não foi observada até o momento 

alteração significativa na mortalidade por 

câncer na população dos municípios de 

Caetité e Lagoa Real [...] 

 

[...] Nem maior probabilidade de se contrair 

câncer nesses municípios em relação ao 

Estado da Bahia, às regiões e aos municípios 

de referência [...] 

Fonte: Banco de Dados do Projeto Urânio/PPGSAT/UFBA; Plano Municipal de Saúde de Caetité- 2014-2017/2018-2021. 
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Estas narrativas/ informações nos interpela Gadamer (1997) a pensar sobre a 

eficiência (ou ineficiência) dos serviços de saúde, portanto, sobre o comportamento 

da instituição frente ao risco radioativo. Da mesma forma, no Plano Municipal de 

Saúde para o quadriênio 2018-2021, avalia -se positivamente a inserção do 

empreendimento da mineração no território, à luz de todas as evidências em 

contrário sobre as consequências do empreendimento (contexto) para a saúde no 

município, bem como a ausência de ações para o controle radioativo pelas 

instituições. 

Sobre a referência ao estudo mencionado na narrativa do PMS de Caetité-

2018-2021, quando registram que [...] os resultados desta fase (estudo 

epidemiológico pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 

vinculada à Fundação Oswaldo Cruz, sob encomenda da INB em 2008), permitem 

afirmar que não foi observada até o momento alteração significativa na mortalidade 

por câncer na população dos municípios de Caetité e Lagoa Real [...], a Direção da 

Fiocruz, em 2013, considerou exploratório e inconclusivo o estudo feito por 

pesquisador da Fundação, que estava sendo utilizado politicamente pela INB para 

manutenção e legitimação de atividades ilegais (NEEPES, 2019). 

 Ressaltamos que o Sistema de Planejamento do SUS, conforma diretrizes e 

objetivos que devem estar explicitados no plano de saúde e deve ser a expressão 

das políticas e dos compromissos de saúde numa determinada esfera de gestão, 

tais processos deverão ser objeto de pactos objetivamente definidos, com estrita 

observância dos papéis específicos de cada um, assim como das respectivas 

peculiaridades, necessidades e realidades sanitárias (BRASIL, 2009).  

Em documento do Ministério da Saúde (MS), em 2015, atendendo à 

priorização estabelecida na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) da Bahia, esta 

instituição informa que pactuou a implantação de um Centro Regional de Saúde do 

Trabalhador (Cerest) para Caetité, que em Portaria do MS, habilitou o Cerest na 

perspectiva de consolidar as normas sobre as redes de atenção no SUS (BRASIL, 

2018). Desta forma o Cerest Caetité iniciou suas ações a partir de 2018. Os Cerest 

se conformam em estrutura político-organizacional das Secretarias Municipais de 

Saúde (SMS) capaz de gerir uma unidade de referência regional de Saúde do 
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Trabalhador e, com concentração de trabalhadores e atividades econômicas com 

riscos ocupacionais considerados relevantes (BAHIA, 2009). 

A análise feita nos relatórios quadrimestrais do ano de 2019, emitido pelo 

Cerest de Caetité e monitorado pela gestão da rede de atenção à saúde do 

trabalhador estadual, apontam [...] necessidade de alinhamento e reconfiguração do 

processo de trabalho [...], atribuindo a esta unidade [...] dificuldades para 

implementação de ações de vigilância e atenção à saúde do trabalhador face à força 

de trabalho reduzida, com vínculo temporário e com baixa capacidade operativa 

para realização das ações em sua área de abrangência territorial [...]. Nos relatórios 

de 2019 não foram observadas ações específicas relacionadas à problemática da 

mineração, ações diretas ou indiretas de avaliação do risco radioativo ou dos efeitos 

dos mesmos (determinísticos e estocásticos) e dados epidemiológicos sobre câncer 

na região – efeitos determinísticos; medições da radioatividade ou busca de 

condições com outras instituições. 

 

5.3.4   As Instituições Estaduais 

 

A pesquisa realizada nos documentos disponibilizados pela Diretoria de 

Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador (Divast), órgão da Secretaria Estadual 

de Saúde do estado da Bahia (Sesab) revelou importantes informações sobre o 

processo de planejamento e organização de ações para o enfrentamento dos 

problemas relacionados à mineração de urânio no território, bem como as 

consequências geradas, no decorrer de duas décadas, aos trabalhadores, ao 

ambiente e à população da região. Os documentos analisados conformam ações da 

área da vigilância da saúde estadual, através da Superintendência de Vigilância e 

Proteção da Saúde (Suvisa) e suas diretorias de Vigilância e Atenção à Saúde do 

Trabalhador (Divast) e Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa); do Instituto de 

Gestão das Águas e Clima (INGA; da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A 

(EMBASA).  

As instituições de âmbito estadual da área da vigilância em saúde 

desenvolveram ações/funções entre 2007 e 2018, potencializadas especialmente 

pelas denúncias da contaminação da água por urânio em Caetité e acidentes com 

trabalhadores da INB. Esse aspecto dialoga com o debate no campo da saúde 
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coletiva, sobre o necessário resgate e a revisão do conceito de desenvolvimento, 

como enfrentamento das desigualdades socioespaciais, e do papel do Estado na 

proteção social em saúde (VIANA; IBAÑEZ; ELIAS, 2009). Expressa igualmente 

neste sentido, as diferentes visões institucionais do meio ambiente e da saúde, 

diante da problemática da radioatividade.  

Em 2009, a Suvisa apresenta Nota Técnica à Procuradoria Geral do Estado, 

referente à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, com as 

considerações e recomendações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, na 

qual pontua as ações desenvolvidas pelas instituições estaduais que evidenciaram 

[...] a potencialidade de risco à saúde da população e ao ambiente [...] gerados pela 

atividade da INB no território. As ações realizadas de mapeamento de risco através 

de investigação de ambientes e processo de trabalho na empresa; análises sobre o 

fornecimento e fiscalização da água para consumo humano, desenvolvida pelo Ingá, 

que detectou a presença de radioatividade alfa e beta acima do permitido pela 

Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde, esta ação se desdobrou em curso que a 

Divisa promoveu para os técnicos dos  chamados municípios prioritários  com 

populações expostas a solos contaminados, em Caetité e Lagoa Real. Ressaltamos 

que a investigação de derrame de DUA, em 2012, com averiguação do cumprimento 

das recomendações feitas em mapeamento de risco de 2007 e o mapeamento de 

riscos ocupacionais na INB realizado em 2018, foram apresentadas ao Ministério 

Público do Trabalho (MPT – Vitória da Conquista/BA), que expediu Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). Não tivemos acesso a este documento. 

Esses documentos se colocaram como balizadores das ações desenvolvidas, 

ampliando possibilidades de acordos, recomendações e implicação de outras 

instituições governamentais (ações intersetoriais), possibilitaram, portanto, uma 

perspectiva de intersetorialidade para intervenção sobre a saúde e segurança do 

trabalho, saúde ambiental, rede de atenção à saúde nos territórios. Em 2019 a 

Divast apresentou seis recomendações em notificação para fins de controle de 

segurança e prevenção de acidente, não foram, entretanto, encontrados nos 

documentos mapeados registros sobre estas recomendações. Neste mesmo período 

em entrevista à BBC- Brasil, a Divast pontua aspectos que corroboram com a 

fragilidade das informações em saúde para o controle do risco radioativo na região.  
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[...] temos dificuldades de acesso a informações sistemáticas sobre os cuidados 
epidemiológicos e sanitários implantados pela INB dentro do complexo [...] 
 
[...] as informações e registros de casos de câncer na região são bastante limitadas, e 
sabemos que é um problema subnotificado [...] 
 

(Divast/Suvisa/Sesab em entrevista à BBC-Brasil, 2019). 
 

Em novembro de 2020 a Sesab, em parceria com a prefeitura de Caetité, 

inaugura o Hospital do Câncer, proposto pela população do território nas plenárias 

do PPA-Participativo de 2008-2011, do governo do estado, e, aprova em 2021 as 

Portarias Estaduais que instituem a Política de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (PESTT) e a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho para o 

Estado da Bahia (LDRT-BA) (BAHIA. SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 2021a, 

2021b). Na LDRT o Capítulo II e o Capítulo III, fazem referência respectivamente às 

neoplasias (tumores) e às doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e 

alguns transtornos imunitário, exposição de trabalhadores a radiações ionizantes em 

atividades de trabalho. Esses documentos se constituem como marcos político e 

institucional, na perspectiva de instrumentos jurídicos normatizados para o 

fortalecimento das ações/funções para a saúde do trabalhador no estado. 

 Nesse caso, verificam-se algumas ações relevantes referentes ao controle do 

risco radiativo pela Divast, cuja ação esteve predominantemente centrada no âmbito 

do risco estocástico, mas que poderia se associar às informações epidemiológicas 

sobre risco determinístico, consubstanciando iniciativas para dar suporte ao 

tratamento de câncer na região, considerando que essa demanda decorreu dos 

possíveis efeitos determinísticos da radioatividade junto a população da região.  

  

 

5.3.5 As Instituições Federais 

 

No Brasil, a instituição responsável para desenvolver a política Nacional de 

Energia Nuclear, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que se 

constitui uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC). Criada em 1956 e estruturada pela Lei 4.118, 

de 27 de agosto de 1962, tem atribuições privativas de planejamento, orientação, 

supervisão e fiscalização, e estabelece normas e regulamentos em radioproteção e 



60 

 

é responsável por regular, licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia 

nuclear no Brasil. Tais atividades estão compiladas em normas e regulamentos, que 

a CNEM (BRASIL, 2020), denomina de diretrizes básicas de proteção radiológica, 

através de regulação de resoluções que aprovam por sua vez as normas da 

instituição.  

O organograma da instituição da área nuclear no Brasil (Figura 1), posiciona a 

CNEN na mesma hierarquia organizacional da INB, uma estatal de economia mista, 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), que atua na cadeia produtiva do 

urânio, da mineração à fabricação do combustível que gera energia elétrica nas 

usinas nucleares, portanto possui atribuições de produção de energia (ação da INB), 

desenvolvendo atividades de alto risco ocupacional e ambiental, não apenas por se 

tratar de atividade de mineração, mas, sobretudo, por explorar urânio e realizar 

enriquecimento para produzir o yellowcake, implicando em possibilidade de 

ocorrência de acidentes radioativos ampliados (PENA et al., 2019). Neste sentido a 

CNEN fiscaliza esta produção (ação da CNEN), estabelecendo normas para a 

regulação da atividade produtiva no país.  

A CNEN, portanto, possui uma arquitetura organizacional hipercomplexa para 

o desempenho de suas funções de controle e fiscalização dos órgãos competentes 

para a exploração de urânio. O contexto de crise político - institucional em curso no 

Brasil a partir de 2016, de permanente desregulamentação do Estado de direitos 

sociais, tem potencializado a ausência de transparência institucional e reduzido a 

participação popular no acesso às informações sobre a energia nuclear. Desta forma 

as repercussões deste contexto têm interferido nas ações pelo conjunto das 

instituições públicas, em especial as instituições de saúde para o controle do risco 

radioativo e cuidado da saúde das populações atingidas em termos de radiação. 
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Figura 1 - Organização da área nuclear no Brasil 

 
 

            Fonte: CNEN, 2019. 

 

O modelo de gestão adotado por estas instituições, ainda com forte influência 

da trajetória histórica de militarização da exploração de urânio no Brasil, tem 

influenciado negativamente a Política de Energia Nuclear, considerando um modelo 

pautado em processo de forte hierarquização, com concentração de informações, 

consideradas sigilosos, caracterizando a questão nuclear restrita e de interesse da 

segurança nacional no país. Contradizem regulamentações internacionais, como a 

Convenção de Segurança Nuclear da Agência Internacional de Energia Nuclear 

(BRASIL, 1998), que recomendam separação entre as funções do órgão regulatório 

e aquelas de qualquer outro órgão ou organização relacionado com a promoção ou 

utilização da energia nuclear, portanto, o desenvolvimento de suas atividades sobre 

a mesma autoridade governamental.  

A recomendação do Projeto Urânio/PPGSAT/FMB/UFBA Pena et al. (2019), 

para realizar auditorias técnicas rigorosas em itens como eficiência, eficácia e 

efetividade das ações de avaliação ambiental da exposição radioativa feitas por 

profissionais e instituições que tenham isenção diante da INB e da CNEN, se 

configura e desvela esse modelo de gestão da política de energia nuclear no Brasil. 

Em outros países esse debate é uma realidade emergente, impulsionados pela 

sociedade civil e organizações não governamentais (ONGs) em torno de alternativas 

à energia nuclear, de sua validade e custo benefício para as futuras gerações e a 

sobrevivência do planeta. Países que adotaram a fonte de energia termonuclear, 

discutem do ponto de vista da governança institucional os danos ambientais e na 
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saúde dos mineiros e da população da região, atualmente no Canadá, a nação Cree 

do Quebec está lutando para proibir a mineração de urânio. O Estado Quebec já tem 

uma moratória contra urânio por um tempo (SUCHANEK, 2014). 

 

[...] existe no Brasil uma grande preocupação por conta das fragilidades das nossas 
instituições, sobretudo no que diz respeito à fiscalização e ao cumprimento das leis, normas 
e regras, torna-se imperativo a avaliação do modelo de fiscalização instituído pelo Governo 
Federal para a garantia da radioproteção e segurança nuclear da população [...].   
 
(CÂMARA DE DEPUTADOS, 2006). 
 
[...] a CNEN renovou pelo menos seis vezes a Autorização de Operação Inicial (AOI) da INB 
em Caetité, contrariando suas próprias regras de licenciamento nuclear (como explícito na 
Norma CNEN-NE-1.04, subseção 8.7.5, a AOI não pode ser prorrogada continuamente, 
existindo um limite para as prorrogações [...].  
 
(Relatório Greenpeace, 2008). 

 

 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), conformado no Ministério do Meio Ambiente (MMA), se constituiu como ator 

importante na perspectiva do marco jurídico Trindade (2015), tendo em vista sua 

competência no processo de concessão da licença para a operação do 

empreendimento da INB no território. Foi ao mesmo tempo a instituição mais citada 

em todos os documentos institucionais mapeados e igualmente questionada em 

função de sua decisão que, em algumas situações, apontaram dúvidas nas 

instituições públicas, nas entidades não governamentais e nas instituições de 

controle e defesa dos direitos da sociedade civil. Alguns documentos citam, 

“omissão institucional”, ao se referir a estas instituições reguladoras e de 

fiscalização. O retorno do Ibama à solicitação do Projeto Urânio, em 2015, de 

informações sobre atuação e competências para a proteção a saúde da população 

no entorno da mineração, revela insuficiência de respostas, atribuindo a CNEN a 

responsabilidade pelas informações solicitadas. 

As ações do Ibama, também foram referidas no Mapa de Conflitos 

envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil NEEPES (2019), que entre 2000 e 

2015 mapearam: suspensão da Licença de Instalação (LI) do empreendimento 

(2000); atividades da INB são suspensas (2001); Ibama renova a LO do 

empreendimento sem cumprir as condicionantes (2007); Ibama concede a Licença 

de Operação (LO) da URA, com 13 condicionantes a serem observadas, incluindo 
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estudos sobre qualidade da água e saúde da população (2011); Ibama descobre 

zona que vinha sendo desmatada ilegalmente há oito anos pela INB (2013); Ibama 

concede Licença de Instalação para que a INB explore nova jazida em Maniaçu, 

composta de três cavas a céu aberto (2014); Ibama concede Licença de Instalação 

para que a INB explore nova jazida em Maniaçu, composta de três cavas a céu 

aberto (2015). 

 

[...] A pesquisa mostrou ainda que existem divergências sobre as conclusões dos estudos 
hidro geológicos entre o Ibama e o INGA, do estado da Bahia [...].  
 
(Relatório do Greenpeace, 2008). 
 
 
[...] As indústrias nucleares demoraram muito tempo a admitir o problema, dificultando nossa 
averiguação até que mandamos esvaziar o tanque de licor – 1401. O Ibama só soube do 
fato após denúncia do Ministério Público [...].  
 
(Depoimento de técnica do Ibama ao GT - Fiscalização e Segurança Nuclear da Câmara de 
Deputados, 2006). 

 

A ação institucional do Ministério da Saúde, foi analisada a partir da nota 

informativa emitida pela Secretaria de Vigilância em Saúde em 2015, através de 

seus Departamentos de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador 

(SVS/DSAST/MS). No documento foram elencados uma relação de ações propostas 

e pactuadas em 2014 e 2015, entre os representantes das instituições federais (INB 

e Ibama), estaduais (Suvisa/Divast/Divisa, Ibama/Regional Nordeste, Ingá, 

Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos-Cerb), Serviço Geológico do Brasil- 

CPRM e as Secretarias Municipais de Saúde de Caetité e Lagoa Real. O documento 

elenca iniciativas realizadas no período entre 2014 e 2015 com vistas ao 

planejamento de ações conjuntas na região de influência da URA Caetité, como 

visitas técnicas e reuniões; habilitação do Cerest em Caetité (habilitado em 2018); 

orientações para monitoramento da qualidade da água para consumo humano. 

Informam não possuir banco de dados específico para o tema das radiações 

ionizantes, ainda que refiram os sistemas de informação disponíveis para registros 

de eventos sobre exposição/contaminação de pessoas por material radioativo, além 

de dados ambientais. 

Referem ainda que em 2014 concluiu seu Plano de Contingência para 

Emergência em Saúde Pública por Agentes Químico, Biológico, Radiológico e 

Nuclear (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Estas ações referidas pela SVS, 
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ainda que tenham produzido resultados (habilitação do Cerest Caetité), não 

produziram em igual teor efetividade para o controle do risco radioativo no território. 

Ressaltar que o Plano QBRN, não foi citado por nenhuma instituição em seus 

documentos, reforçam, portanto o descompasso nas informações entre as 

instituições, fragilizando ações/funções voltadas para informações estratégicas para 

as ações coordenadas e articuladas para o controle do risco radioativo. A 

SVS/DSAST/MS em suas considerações finais na Nota Informativa em 2015, 

ressalta, apoiada na legislação, que a atuação interfederativa do SUS (municípios, 

estado e União), conforma os princípios da descentralização, e, portanto, [...] 

quaisquer informações adicionais sobre o tema podem ser solicitadas à Sesab [...]. 

 

5.3.6 Capacidade para as FESP: que resultados as instituições de saúde 

         apresentaram?  

 

Por que demorou tanto para resolver os problemas criados pela Mineração de  

Uranio na Nação Navajo? Brugge (2016). Esta pergunta feita em Ensaio da Journal 

of Environmental and Occupational Health Policy, publicado em 2016, refere os 

fatores que contribuíram com a ausencia ou morosidade das instituições públicas 

nos Estados Unidos em adotarem medidas protetivas para a saúde dos 

trabalhadores da Nação Navajo de minas subterrâneas de urânio, relacionam uma 

população empobrecida com pouca influência política, foram mais de 30 anos para o 

reconhecimento pela justiça americana de direitos a indenização das famílias dos 

mineiros; o fato da Nação Navajo está localizada longe da grande mídia e mercados, 

e, das empresas privadas que conduziram a mineração, não incluíam em seus 

custos  a saúde e a remediação ambiental, ou seja, o conjunto de medidas 

destinadas a recuperar áreas contaminadas.  

No âmbito municipal, as análises, portanto, apontaram ausência das 

respostas institucionais às populações atingidas em termos de saúde e ambiente 

para o controle do risco radiativo; assimetrias das ações intersetoriais com 

fragilidades para implementação; descompasso nas informações epidemiológicas; 

desconhecimento das evidências que os estudos demonstraram sobre os agravos à 

saúde dos trabalhadores e ao ambiente, e, transferência/sobreposição de 

responsabilidades. As narrativas institucionais expressaram aspectos contraditórios 
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entre os acontecimentos em torno problemática e às informações prestadas pelos 

sujeitos, cujos sentidos convergem, divergem e se diferenciam.  

Não foram identificadas capacidade de atuação nas FESP ainda que nos 

planos municipais de saúde dos referidos municípios (2018-2021) tenham sido 

registradas metas para implantação de unidades de saúde, mas há lacunas no que 

se refere a avaliação da capacidade instalada, e se foram instaladas, qual a 

adequação desses equipamentos para o controle do risco radioativo. Portanto, não 

foram informados nos documentos e relatórios das instituições municipais, dados 

sobre câncer relacionados à exposição radioativa, considerando principalmente os 

estudos epidemiológicos desenvolvidos pelo Projeto Urânio/PPGSAT/UFBA Pena et 

al. (2019), cujos resultados revelaram aumento do risco da incidência de câncer nos 

três municípios em comparação com a região Sudoeste, em todos os anos da série 

estudada, de 1997 a 2017; não há dados fidedignos que apontem medições de 

radioatividade na região do entorno da mineração, exceto os dados apresentados 

pelo CRIIRAD, apontados neste artigo.  

Portanto, em decorrência das evidências que os estudos do Projeto Urânio 

apontaram, onde recomenda-se a suspensão das atividades de mineração e 

beneficiamento de urânio na região de Caetité pela empresa INB, até que sejam 

garantidas todas as condições de controle absoluto do risco radioativo, controle esse 

validado por instituições idôneas e independentes, sem interferência da empresa 

(PENA et al. 2019). Sobretudo, no contexto atual em que o governo federal 

recentemente autorizou o retorno da produção de urânio na INB em Caetité, na mina 

do Engenho.  

 No âmbito estadual, as instituições desenvolveram ações com razoável 

capacidade institucional e definição de atribuições concernentes às suas áreas de 

atuação; produziram planos de implementação das decisões, relações intersetoriais 

no âmbito da vigilância em saúde do trabalhador e ambiental e, com aproximação 

com o controle social, tendo em vista sua inserção nas instâncias e fóruns de 

participação intra e intersetoriais de interesse à Saúde do Trabalhador; indicou 

negociações e tratou de acordos que abordaram questões referentes à política de 

saúde e ambiente e segurança do trabalhador, definindo estratégias e aspectos de 

integração, bem como a assessoramento para implementação de serviços (Cerest- 

Caetité) e ações de educação permanente da força de trabalho em saúde e 

ambiente.  
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A maior capacidade de atuação identificada nas FESP se refere à força de 

trabalho em saúde qualificada e capacitada para atuação na vigilância e 

investigação em saúde do trabalhador; elaboração de recomendações, relatórios e 

notas técnicas, além de práticas em saúde voltadas para a sua área de 

competência, desdobrando-se em ações intersetoriais parcialmente coordenadas. 

Apontaram fragilidades nas funções que indicam redes de laboratório em saúde 

pública mais eficazes e na implementação/execução de programas de saúde pública 

voltados para o controle radioativo, bem como a iniciativa para dar suporte ao 

tratamento de câncer na região, considerando que essa demanda decorreu dos 

possíveis efeitos determinísticos da radioatividade junto a população da região, 

conforme já mencionado.   

No âmbito federal as ações da SVS, analisadas a partir do único documento 

disponível, revelam um comportamento institucional, que naquele contexto, sugere 

envolvimento com a problemática da radioatividade, mediando ações e propostas e 

contribuindo com informações para o fortalecimento das ações de vigilância da 

saúde da população e do ambiente sob a influência da mineração de urânio. 

Contudo, consideramos que o documento analisado não reuniu elementos 

suficientes para definir os avanços relativos a capacidade das FESP desta 

instituição, ainda que dados disponíveis em seus sistemas de informação, naquele 

cenário político institucional, tenham contribuído para a execução de ações/funções 

no âmbito das instituições estaduais (vigilância em saúde do trabalhador e 

ambiental), se faz necessário novas e atuais estratégias que precisam ser capazes 

de acumular dados, mas também precisam traduzir esses dados em políticas 

viáveis, diretrizes e recomendações (OPAS/OMS, 2017).  

Apesar dos esforços consideráveis em muitos países, as taxas de morte, 

ferimentos e doenças entre os mineiros do mundo permanecem altas, e a mineração 

continua a ser a ocupação mais perigosa quando o número de pessoas expostas ao 

risco é levado em consideração (OIT, 2020).  Neste sentido, um esforço fundamental 

e desafios estão colocados para as instituições públicas de saúde, em especial, 

considerando o contexto atual de crise econômica, política, social e sanitária. Os 

resultados apresentados apontam reflexões sobre o papel das instituições públicas 

que co habitam nos territórios com os grandes problemas de saúde e ambientais 

enfrentados pelas populações em espaço, onde o uso industrial intensivo 

(mineração) dos solos e territórios (sudoeste baiano no Brasil) demarcam injustiças 
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socioambientais, adoecimento de parcelas significativas de trabalhadores que se 

encontram sobrevivendo nos espaços industriais e da população em seu entorno.  

 

 

5.4 CONCLUSÃO 

 

Nesta perspectiva o mapeamento institucional das instituições públicas 

revelou o risco ambiental, ainda invisibilizado, em Caetité, Lagoa Real e Livramento 

de Nossa Senhora; a população não possui informações oficiais sobre o risco de 

radiação/contaminação por urânio; não foram encontrados planos de comunicação 

sobre possíveis acidentes radioativos produzidos pelas instituições municipais e 

estaduais, bem como planos de contingência e de proteção da população sobre 

riscos ampliados de acidentes radioativos, embora existente desde 2014 e 

elaborado pelo MS/SVS (QBRN, 2014), não foram referidos pelas instituições 

municipais e estaduais em seus documentos e narrativas; as ações integradas inter 

e intrassetoriais na região do entorno da mineração, apresentam fragilidades para 

execução, ou inexistentes; o planejamento e programação explicitados nos planos 

municipais de saúde desde 2008, não apresentam metas e indicadores da 

problemática da radioatividade no território; baixa capilaridade das ações loco 

regionais  e estaduais definidas nos  planos de saúde para o desenvolvimento 

territorial com a participação da comunidade. Portanto, não há ações institucionais 

para o controle do risco radioativo nos municípios do entorno da mineração de 

urânio no Sudoeste da Bahia. 

O mapeamento das ações/funções institucionais, a partir das FESP, em 

contextos que apresentam riscos potenciais à saúde da população e à saúde 

ambiental, poderá contribuir para dar visibilidade às questões relacionadas ao risco 

radioativo, indicar potencialidades para o desenvolvimento da capacidade das FESP 

e apontar a partir das fragilidades existentes, estratégias para a tomada de decisões 

definidas na agenda política dos gestores; ações para o controle do risco e proteção 

da saúde dos trabalhadores, da população e do ambiente. Espera-se que as 

instituições municipais, estaduais e federais, nesta perspectiva, possam implementar 

planos e programas regionalizados para o controle do risco radioativo.  
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6 ARTIGO 2 

 

 

AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E A LUTA CONTRA O RISCO 
RADIOATIVO NO SUDOESTE DA BAHIA, BRASIL 

 

 

RESUMO 

 

 

Objetivo: compreender e analisar as narrativas apresentadas pelas organizações da 
sociedade civil e dos movimentos sociais contra o risco radioativo decorrente da 
mineração de urânio no sudoeste da Bahia. Método: pesquisa documental realizada 
nas matérias jornalísticas dos principais jornais do Estado – A Tarde, Correio da 
Bahia e Tribuna da Bahia e do Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, 
constantes no Banco de Dados da Diretoria Estadual de Vigilância e Atenção à 
Saúde do Trabalhador e nos documentos produzidos por organizações não 
governamentais, sobre a pauta da mineração de urânio no sudoeste da Bahia, Brasil 
no período entre 2004 e 2011. Resultados: foram publicadas 47 matérias nos 
jornais; identificadas pautas propostas pelas organizações da sociedade civil e os 
movimentos sociais que produziram ações institucionais intersetorialmente: ações 
civis e audiências públicas; inspeções na INB com recomendações técnicas; 
ajuizados Termos de Ajustamento de Condutas (TAC); organização de grupos de 
trabalho interinstitucionais; estudos e pesquisas por Universidades Públicas e 
organizações internacionais independentes sobre o risco radioativo. Conclusão: o 
protagonismo da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais desvelou 
sentidos e significados sobre o território de mineração que desumaniza, mas revelou 
da mesma forma uma nova territorialidade, onde estiveram assentadas as lutas e as 
pautas para o enfrentamento do risco radioativo.  

 
Palavras-chave: Organizações da sociedade civil. Movimentos sociais. 
Participação. Informações em jornais. Acidentes de trabalho e ambientais. 
Mineração de urânio. 

 

ABSTRACT 

Objective: To understand and analyze the narratives presented by civil society 

organizations and social movements against the radioactive risk arising from uranium 

mining in southwestern Bahia. Method: documentary research carried out in the 

journalistic articles of the main newspapers of the State – A Tarde, Correio da Bahia 

and Tribuna da Bahia and State of São Paulo, Folha de São Paulo, contained in the 

Database of the State Directorate of Surveillance and Attention to Workers' Health 

and in documents produced by non-governmental organizations, on the agenda of 

uranium mining in southwestern Bahia, Brazil in the period between 2004 and 2011. 

Results: 47 articles were published in newspapers; identified agendas proposed by 

civil society organizations and social movements that produced intersectoral 

institutional actions: civil actions and public hearings; inspections at INB with 

technical recommendations; Conduct Adjustment Terms (TAC) filed; organization of 
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interinstitutional working groups; studies and research by Public Universities and 

independent international organizations on radioactive risk. Conclusion: the leading 

role of organized civil society and social movements unveiled meanings and 

meanings about the mining territory that dehumanizes, but also revealed a new 

territoriality, where the struggles and guidelines for dealing with radioactive risk were 

settled. 

Keywords: Civil society organizations. Social movements. Participation. Information 

in newspapers. Work and environmental acidentes. Uranium mining. 

 

 

6.1   INTRODUÇÃO 
 

A produção de urânio do ponto de vista da indústria internacional tem 

atravessado ciclos econômicos no contexto da reestruturação produtiva com 

consequências e passivos sociais e ambientais significativos. Discussões tem se 

dado em fóruns e espaços institucionais, da comunidade científica e de 

organizações não governamentais, que tencionam por ações reparadoras, 

compensatórias dos danos causados por esta atividade em todo o planeta, assim 

como apresentam proposições que possam redirecionar estas ações para a 

formulação e implementação de políticas públicas de proteção dos riscos radioativos 

ou sobre a radiação ionizante.  

Para avaliarmos a dimensão que o risco radioativo representa, estudos 

revelam que o impacto dos acidentes com radiação, de junho de 1944 até o final de 

2010, onde foram registrados cerca de 500 acidentes importantes com radiação 

ionizante no mundo, afetaram aproximadamente 3.000 indivíduos e com 

aproximadamente 130 mortes consequentes (VALVERDE, 2013). Dados ainda nos 

revelam que de 1962 a 2012, ocorreram 42 acidentes importantes na América 

Latina, com radiação, sendo 11 no Brasil (Id, 2013). Na usina nuclear de Chernobyl 

na Bielorrússia em 1986 desde o acidente, são 2,1 milhões de pessoas, dentre as 

quais 700 mil crianças que vivem em território contaminado Aleksiévitch (2016);2 no 

Brasil, em 1987 na cidade de Goiânia, um equipamento de gamagrafia industrial 

utilizado para fazer radioterapia (Césio 137) foi abandonado e posteriormente 

desmontado e repassado a terceiros como “ferro velho”, (VIEIRA, 2013) gerando 

morte, contaminação, preconceito, segregação da e na população.  
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As Indústrias Nucleares do Brasil (INB) (BRASIL, 2019), empresa estatal de 

economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, Inovação e 

Comunicação detém o monopólio da produção e comercialização de materiais 

nucleares e execução de serviços de engenharia do combustível e na produção de 

componentes dos elementos combustíveis desde 1998. Em Caetité, a INB ao longo 

de 17 anos produziu 3.750 toneladas de concentrado de urânio a partir da 

exploração a céu aberto de uma dessas jazidas – a mina Cachoeira 

(GREENPEACE, 2008), neste contexto as razões que mobilizaram a comunidade 

em torno do risco radioativo no entorno da mineração de Urânio no sudoeste da 

Bahia, risco presumido, real ou (des) informado, nos parece expressar o princípio 

político do comum, que emerge no início do século XXI das lutas democráticas e dos 

movimentos sociais. Dardot e Laval (2017) reafirmam, portanto, o sentimento das 

lutas pela mobilização a favor do controle popular sobre a problemática em questão, 

não são eventos caóticos e aleatórios, erupções acidentais e passageiras, são 

buscas coletivas de formas democráticas novas), onde organizações da sociedade 

civil e movimentos sociais reivindicam a soberania popular da mineração e se 

constituem como alternativas para pensar um novo modelo mineral no Brasil, que 

ainda se conformam em ambientes antidemocráticos e encobertos pela ação Estatal.   

Paradoxalmente, a tragédia do não comum, se refere ao verdadeiro espírito 

do capitalismo, produzindo as condições de sua expansão sobre bases cada vez 

mais amplas, e destruindo as condições de vida no planeta e conduzindo à 

destruição do homem pelo homem (DARDOT; LAVAL, 2017). O percurso, portanto, 

que as organizações da sociedade civil têm empreendido na e por esta luta em torno 

da mineração de urânio no sudoeste da Bahia, desde o ano 2000 com a implantação 

da Uranífera – Caetité (URA), expressa esse esforço de tornar visível as situações 

de abandono do Estado. Tal confronto se instaura desde o anúncio do 

empreendimento - fase em que os agentes do Estado, operam no sentido de obter 

não apenas a licença ambiental, mas também a “licença social para operar” - assim 

denominada pelo setor empresarial. Neste sentido, Rigotto (2018). 

 

[...] a perspectiva dos grupos sociais afetados por projetos de 

desenvolvimento que buscam incidir neste campo ambiental, suas 

preocupações com frequência não são levadas em conta. 

(RIGOTTO, 2018, p. 230). 
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O protagonismo nas arenas políticas, espaços de disputas desiguais de 

projetos relacionados ao desenvolvimento no território, que mobilizaram, portanto, 

sujeitos sociais frente às denúncias e ações civis públicas, que entre 2000 e 2013 

vivenciaram recorrentes acidentes e revelaram o colapso socioambiental em que 

estão imersos os trabalhadores, as comunidades e o ambiente no entorno da 

mineração. A Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), o Movimento pela 

Soberania da Mineração - MAM, a Articulação Antinuclear Brasileira, são exemplos 

de movimentos que tem se colocado como alternativas que disputam nos espaços, 

ainda com forte assimetrias de poder, perspectivas que ora convergem, ora se 

contrapõem, ações políticas designadas para mitigar ou controlar o risco que foi 

identificado, desvelando os riscos da contaminação por urânio na região, 

conformados pela falta de transparência quanto às práticas de gestão ambiental e a 

sonegação de informação e a desinformação quanto aos potenciais riscos e 

impactos associados a estas atividades produtivas (SIQUEIRA et al., 2003). 

As Comunidades Quilombola da área de abrangência da mineração de 

urânio, vivenciam a invisibilidade em termos de oferta de serviços públicos de saúde 

e sociais, portanto, evidências de vulnerabilidades agravadas por este modelo 

produtivo (PENA et al., 2019). Neste sentido, a emergência em incluir na agenda de 

pesquisas como objeto de estudos e ações temas tais como desenvolvimento, 

injustiça e racismo ambiental, saúde do trabalhador, participação da comunidade, 

movimentos sociais e produção de políticas públicas, tornam-se necessários, na 

perspectiva de uma construção coletiva que envolva o Estado e a sociedade frente à 

problemática da radioatividade. 

A participação das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais 

historicamente tem contribuído para a produção de políticas públicas em instituições 

de matiz participativo Abers, Silva e Tatagiba (2018), o  Sistema Único de Saúde 

(SUS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o movimento nacional de 

catadores e a criação de um novo modelo de resíduos sólidos, o movimento negro 

na construção de políticas e espaços institucionais em prol da igualdade racial, são 

exemplos de movimentos sociais que produziram políticas e experiencias que 

resultaram no fortalecimento da participação dos movimentos, ao tempo em que 

garantiram a expressão de direitos sociais. 
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Nesta perspectiva, como a participação das organizações da sociedade civil e 

dos movimentos sociais em torno da mineração de urânio no sudoeste da Bahia, 

puderam interferir para a produção de políticas públicas de saúde e ambientais 

voltadas para o controle do risco radioativo e como esses movimentos têm 

produzido estas pautas/proposições de políticas públicas de saúde, e, como têm 

negociado em contextos e cenários tão adversos, sua implementação para o 

enfrentamento da problemática da mineração no sudoeste da Bahia, foram questões 

levantadas no estudo realizado. O objetivo deste artigo é compreender e analisar as 

narrativas apresentadas pelas organizações da sociedade civil e dos movimentos 

sociais contra o risco radioativo decorrente da mineração de urânio no sudoeste da 

Bahia.  

 

6.2   MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa documental sobre o risco 

radioativo no entorno da mineração de uranio no sudoeste da Bahia, no período 

entre 2004 e 2011.  O método adotado se baseou em dados documentais que 

referiram ações das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais a 

partir das pautas que envolveram denúncias, ação civil pública, abaixo assinados e 

manifestações públicas.  

As organizações da sociedade civil foram selecionadas segundo critério de 

envolvimento com a problemática da radioatividade. Portanto, foram analisados os 

documentos do Greenpeace de 2008 que investigou as condições de operação da 

mina de urânio que se constituiu em denúncia da contaminação da água por urânio 

em Caetité; e, o relatório da Missão Caetité, elaborado pela Plataforma Brasileira de 

Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DHESCA) em 2011, 

a partir das denúncias sobre violações aos direitos humanos ambientais em Caetité; 

ainda foram analisadas as entrevistas abertas realizadas com organizações sindical 

e comunitária de Caetité no período entre 2014 e 2015 (PLATAFORMA DHESCA 

BRASIL, 2011). Esses documentos compõem o banco de dados do Projeto 

Urânio/PPGSAT/UFBA.  

Para completar esse material empírico, definidos pela temática do risco 

radioativo, foram analisadas 35 matérias jornalísticas dos principais jornais do 
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Estado – A Tarde, Correio da Bahia e Tribuna da Bahia e do Estado de São Paulo, a 

Folha de São Paulo, disponíveis no banco de dados da Diretoria de Vigilância e 

Atenção à Saúde do Trabalhador (DIVAST) e mantido com base em jornais 

impressos, onde são catalogados por área temática relacionada à saúde do 

trabalhador.  

Seguiram-se a análise de documentos produzidos pelo Grupo de Trabalho da 

Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Deputados (2006), este para marcar a 

reação de políticos em defesa dos interesses da comunidade local e contra a pouca 

transparência da empresa responsável pelo empreendimento (CÂMARA DE 

DEPUTADOS, 2006). Não foram consideradas outras fontes (internet). 

A análise das matérias jornalísticas seguiu-se a classificação por título, 

periódico em que foram publicados, ano e as pautas que foram levantadas sobre a 

problemática da radioatividade pelas organizações da sociedade civil e movimentos 

sociais no entorno da mineração. Para a análise final do material empírico, 

seguiram-se por uma aproximação com a hermenêutica – dialética, confrontando as 

narrativas, a partir das divergências e diferenças com as narrativas das Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB) e da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).   

As categorias informação e participação foram analisadas, a partir das 

narrativas das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais sobre o 

risco radioativo, publicadas nos jornais impressos e nos documentos e entrevistas 

realizadas, para demarcar o grau de efetivação das proposições apresentadas que 

indicaram ações e programas institucionais.  

 

6.2.1 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Para execução do Projeto Urânio, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFBA, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

autorizou a realização do trabalho desenvolvido pelo Projeto Urânio. Considerando 

que nosso estudo se tratou de uma pesquisa documental, não houve necessidade 

de nova aprovação pelo CEP/UFBA. Neste artigo na descrição dos resultados serão 

omitidas as identificações nominais dos participantes, sendo apenas referido as 

entidades dos movimentos sociais e instituições envolvidas na problemática.  
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6.3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse estudo evidenciaram informações publicadas em 

material jornalístico que expressaram as ações das organizações da sociedade civil 

e dos movimentos sociais sobre o risco radioativo, visibilizando a gravidade da 

problemática da radioatividade no sudoeste da Bahia. 

 

6.3.1 A Instituição e o Instituinte: Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e as 

         organizações da sociedade civil 

 

O envolvimento e participação dos sujeitos diretamente envolvidos na 

problemática da radioatividade, expressam os processos que tornam problemas 

localizados em questões de interesse de uma série de atores, locais e não locais, 

formando os públicos mobilizados em torno dos problemas do nuclear, portanto, dos 

cenários de publicização como sendo situações deslocadas no tempo e espaço que 

mobilizam os atores em torno de provas que relacionam os eventos locais a 

problemas mais amplos relacionados ao urânio e ao nuclear (ROCHA, 2017). Nesta 

direção, a realização de duas audiências públicas em 2005 e 2008 e ação civil 

pública movida contra a INB em 2009 pelos movimentos sociais ilustram contextos 

de não aceitação da “ordem” vigente, tanto nas lutas locais mais concretas como 

nas mobilizações políticas de grande extensão (RIGOTTO, 2018). Os acidentes 

envolvendo a INB, ocorridos entre 2000 e 2013 (Tabela 1), revelam e expõe desta 

forma o modo operatório da INB em Caetité (PORTO; FINAMORE; CHAREYRON, 

2014). 

 

Tabela 1- Registros de Acidentes ocorridos na URA  INB- Caetité, entre 2000 e 2013. 
 

     Fonte: Banco de Dados Projeto Urânio/PPGSAT/UFBA, 2019; Documento Greenpeace, 2008. 

Instituição  Ano Acidente  

 
 

Indústrias 
Nucleares do 
Brasil (INB S/A) 

2000 Vazamento de 5.000 m³ de licor de urânio mantido em segredo 

2004 Acidente com trabalhador, contaminado com yellow cake durante operação de 
desentupimento de equipamentos da unidade de beneficiamento de urânio  

2004 A bacia de barramento de “finos” transborda sete vezes liberando líquido com 
concentração de urânio-238, tório-232 e rádio-226 no meio ambiente 

2006 Rompimento em uma as mantas da bacia de licor uranífero, com paralisação 
por cerca de 60 dias 

2008 Denúncias de vazamento dos tanques de lixiviação 

2012 Área 170, ocorreu vazamento de urânio, detectado como falha de equipamento 

2013 Acidente com trabalhador terceirizado (vigilante) na área AA 140  
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As narrativas que seguem sobre esse aspecto, portanto, entre o instituído 

(INB) e o instituinte, as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais, se 

conformam como uma negatividade que o contesta (L’ABBATE, 2013). Expressaram 

no contexto das lutas desses movimentos no território da mineração, situações que 

revelam diferentes identidades e pautas que se constituíram na desconstrução do 

pretenso consenso em torno do projeto hegemônico de desenvolvimento, injusto e 

insustentável, para dar visibilidade aos conflitos ambientais provenientes das lutas 

contra as injustiças e o racismo ambiental nos territórios (PORTO; PACHECO; 

LEROY, 2013).  

 

[...] O operário deixou as dependências da usina e, descumprindo normas, foi para casa, 
apesar de não ter sido liberado. O operário foi afastado e abriremos processo administrativo 
para apurar os fatos [..] 

  
(INB, 2004). 
 
[...] Sob ponto de vista de contaminação, não tem consequências para o operário, o que nos 
preocupa é a quebra de procedimentos, que deve ser investigada [...]  
 
(CNEN, 2004). 
 
[...] Quero saber por que alguns animais, como bezerros, nasceram sem patas e sem 
cabeça e pintos nascem com as patas viradas desde que a urana (urânio) chegou na Vila 
Juazeiro [...]  
 
(Indagação de motorista ao jornalista de A Tarde, em 08/11/2008). 
 
[...] A instalação da INB contribuiu bastante para o desenvolvimento do município. Na esteira 
da INB veio o crescimento da cidade e da região [...] 

 
(Informe Publicitário da INB, publicado em A Tarde, 30/11/2010). 

 
[...] E ainda não tem um contra ponto! Eles ficaram de passar esse relatório (sobre resultado 
da audiência pública em 2008) se realmente eles passarem... foi o movimento (social) que 
fez isso, aí eu vou passar para vocês também. Tudo isso é informação [...]  
 
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caetité, 2014). 
 
[...] “Moço, eu te vi, eu não sei como você estava caminhando, você está parecendo um 
zumbi de cansaço, todo vermelho” [...]. [...] E aí eu fui fazendo a ronda. Só que quando 
chegou próximo ao ponto, um próximo longe, eu estava vendo o ponto, quando eu espantei 
eu passei do ponto, quando eu me vi eu desci escorregando e bati dentro da água (piscina 
de licor de urânio) [...] 
 
(Entrevista com trabalhador terceirizado acidentado, 2014). 
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6.3.2 As Organizações da sociedade civil e o direito de saber: visibilidade do 

         risco radioativo 

 

Todos os acidentes nucleares ocorridos no mundo, têm em comum um dado 

importante sobre esses acontecimentos, as pessoas envolvidas diretamente, sejam 

trabalhadores e ou população geral, não estavam suficientemente informadas sobre 

os riscos à saúde e ao ambiente, advindos de materiais nucleares (ALEKSIÉVITCH, 

2016; VIEIRA, 2013).  

O caráter tendencioso e contraditório da informação hegemônica em saúde se 

manifesta também no contraste entre o sigilo e as informações institucionais ao 

manejar a exígua informação disponível sobre a saúde dos trabalhadores que 

trabalham em empresas industriais e comerciais – quando ocorre uma verdadeira 

política de desinformação, limitando o conhecimento epidemiológico Rezende 

(2004), e a reduzida capacidade institucional de respostas aos problemas do estado 

de saúde dos trabalhadores e da população em geral, quando muito, a força de 

organização das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais para 

pautarem propostas de melhoria e estruturação desses sistemas de saúde.  

Este problema se torna mais complexo quando se acrescentam a ele 

questões ambientais, considerando neste particular, que a mineração de urânio é 

uma atividade intensiva em recursos naturais, especialmente no uso do solo e da 

água, que compete diretamente com outras formas de uso dos recursos naturais 

locais (MILANEZ et al., 2013). A este movimento se contrapõem duas compreensões 

sobre o que a literatura tem chamado de extrativismo. Por um lado, o extrativismo 

direcionado majoritariamente para a exportação e não para o mercado local ou 

mesmo nacional, com baixas taxas de processamento dos produtos, além de lidar 

com grandes volumes ou alta intensidade de recursos naturais. Por outro lado, 

extrativismo também pode significar atividade em nível local que consiste na 

extração/cultivo de bens naturais, portanto, são atividades auto-sustentáveis através 

das quais comunidades retiram do ecossistema aquilo que necessitam sem colocar 

em risco este mesmo ecossistema (GOMIDE et al., 2018). 

Na perspectiva do modelo de desenvolvimento, excludente e de exploração 

dos recursos naturais, que impõe às comunidades, e aqui chamamos a atenção para 

as comunidades Quilombolas, o racismo ambiental e um elenco de iniquidades 

sociais e em saúde, o novo modelo rentista-neoextrativista consubstancia a 
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composição orgânica do capital financeiro com o capital vinculado à produção de 

commodities agrícolas, minerais e de outros recursos (GOMIDE et al., 2018). 

Portanto, de aprofundamento da questão social, que ameaçam os sistemas 

universais de proteção. A mineração ainda, é uma atividade intensiva em capital, o 

que significa atribuir a esta atividade, precarização do trabalho, ofertas limitadas e 

desqualificadas de emprego e, portanto, com rebatimentos socioeconômicos e na 

saúde do trabalhador de forma intensiva e permanente. Tais modelos podem ser 

observados nas narrativas que se seguem (MILANEZ et al., 2013). 

 

[...] As declarações dos moradores de Caetité demonstram que a população desconhece os 
verdadeiros impactos ambientais da operação da INB na região, e revelam seu medo sobre 
os efeitos da radiação na saúde [...]  

 
(Relatório Greenpeace, 2008). 

 
[...] Essa é a única água que nós temos, então a gente toma essa mesmo. Também uso 
para molhar as plantações de alho e feijão e dar de beber para o gado leiteiro[...]  

 
(Relato de morador da comunidade de Juazeiro, no entorno da INB, ao Greenpeace, 2008).  

 
[...] O medo é sentimento coletivo em jovens e adultos. Eles reclamam a falta de 
transparências das autoridades e protestam contra o que consideram omissão da INB [...] 
 
(Matéria Jornal A Tarde, 18/10/2008). 
 
[...] É justamente devido a essa absoluta falta de transparência com que as autoridades do 
nosso país reagem à legítima exigência da população de Caetité de ser esclarecida sobre 
riscos e danos à sua saúde, meio ambiente e economia, que a Relatoria de Direito Humano 
ao Meio Ambiente realizou missão naquela cidade [...]  

  
(Relatório da Missão Caetité- Plataforma DHESCA, 2011). 

 
[...] No riacho da Vaca perguntei a comunidade sobre a radiação, a questão da saúde e foi 
um silencio, ninguém falou nada [...]  

 
(Comissão Paroquial do Meio Ambiente de Caetité, 2011). 

 
[...] Todos aqui estão com medo e desinformados. A empresa deveria ser mais aberta, 
principalmente agora em que o mundo ainda lembra a tragédia atômica no Japão [...]  

 
(Moradora de Caetité, 2011). 

 

As narrativas acima, portanto, ressaltam evidências sobre o desconhecimento 

dos riscos da radiação ionizante gerados pela falta de informações da empresa 

mineradora (INB), a falta de transparência da empresa, que tem como principal 
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consequência o invisível risco de contaminação, onde indicam a necessária 

transparência no monitoramento médico e ambiental do risco radioativo de forma a 

garantir o direito de saber à população e às organizações da sociedade civil (PENA 

et al., 2019).  Revelam ainda, a conduta precária e diferente da empresa em relação 

aos trabalhadores de origem quilombola, quando comparados aos contratados 

diretos da INB (Id, 2019). 

 

[...] Sempre lavei as roupas dele em casa. Nunca tive receio de lavar não. Nunca deram 
nenhuma orientação de como lavar não. Às vezes, falava pra deixar lá. Às vezes, falava 
“não, não tem problema, não!” - outra hora “não, deixa aqui!” Mas nunca explicaram nada a 
gente[...] 
 
 (Esposa de trabalhador terceirizado da INB, 2012). 

 
[...] Esta informação não é verdadeira, pois quando saímos da INB e perguntamos a alguns 
moradores e trabalhadores que moram no entorno da mina e Caetité, informaram que nunca 
tiveram acesso a estes relatórios ambientais, apenas observam quando a empresa implanta 
e/ou retira amostras dos coletores para pesquisa em todas as áreas do entorno da mina, 
inclusive em algumas casas [...] 
 
(Trabalhador da INB, 2015). 
 
[...] Fazia exame de sangue, de urina, de fezes. Mas, só que os resultados dos exames a 
gente não tem acesso também a esse resultado, não. Nunca recebi esses exames[...] 
 
(Trabalhador terceirizado da INB, 2015). 
 
  [...] Usamos bota, para fazer o trabalho[...].  [...] Levamos pra casa e usamos também nas 
atividades na roça[...] 
 
(Trabalhador terceirizado de Comunidade Quilombola, 2015). 

 
[...] Eles falam lá pra gente usar as botas, o capacete, mas diz que não tem nenhum 
problema de contaminação não [..] 
 
 (Trabalhador terceirizado de Comunidade Quilombola, 2015). 

 
A construção da informação efetivamente comprometida com a saúde da 

população é estratégica, tanto na gestão pública da saúde quanto para um projeto 

emancipador do homem, que o torne sujeito de seu próprio tempo e espaço 

(REZENDE, 2004). Desta forma, o direito de saber e consequentemente o acesso às 

informações, portanto, devem se constituir como função essencial das ações 

institucionais na gestão das políticas públicas. Os estudos realizados pelo 

Greenpeace em 2008 e pelo Projeto Urânio/PPGSAT/UFBA, entre 2012 e 2019, 

apontam a ausência de monitoramento ambiental do risco radioativo nas 
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comunidades quilombolas do entorno da mineração, proporcionando, portanto, 

desinformação generalizada nestas comunidades da área de abrangência da INB 

em relação aos riscos, gerando um clima de insegurança na população, de perigo 

invisível que ameaça (PENA et al., 2019).  

E neste sentido, as ações das organizações da sociedade civil e consequente 

movimentos sociais, resultaram em protagonismos exigindo das instituições acesso 

às informações oriundas de banco de dados e outros dispositivos informacionais e 

jurídicos, de forma a democratizar o acesso; interlocuções que possibilitaram amplo 

debate em torno dos riscos gerados nas atividades de mineração distribuída no 

território e ao mesmo tempo pautaram medidas a serem adotadas pelas instituições. 

As matérias jornalísticas dos principais jornais dos estados da Bahia e São Paulo 

expressaram esse movimento. No período entre 2004 e 2011 as notícias 

anunciavam não só as questões relativas à produção de urânio no estado, mas 

informavam as pautas que as organizações da sociedade civil movimentos sociais 

apresentavam naquele contexto (Tabela 2).   

Registramos aqui a matéria que denunciou trabalho escravo em mineração de 

manganês em Caetité (2006), ainda que não tenha relação direta com a 

problemática da radioatividade, expressa o contexto da atividade de mineração, que 

reforça o ciclo perverso de reprodução de desigualdades socioeconômicas 

(REZENDE, 2004), igualmente reprodutora de racismo e injustiça ambiental.  

 

Tabela 2 - Matérias jornalísticas sobre mineração de urânio em Caetité/BA, dos principais jornais do 

Estado da Bahia e de São Paulo, 2004 a 2011. 
Periódico Ano Título 

 

 

 

ATarde 

 

 

 

 

 

 

2004 ✓ Incidentes ampliam má fama do urânio: morte súbita de um operário fortaleceu temor da 
população em relação à atuação da INB na exploração de mina em Caetité. 

✓ Carga de urânio atraca no porto após negociação 

✓ Urânio trouxe dinheiro e problemas 

✓ Pasta de urânio atinge operários -INB nega, mas, conforme relatório, os operários foram 
monitorados pelo Serviço de Radioproteção e descontaminados 

2005 ✓ Audiência debate risco do urânio – Técnico vão apresentar dados sobre a saúde do 

trabalhador e da população próxima à mina da INB em Caetité 

2006 ✓ Trabalho escravo em Caetité – Em três minas ilegais de manganês, no sudoeste baiano, 

polícia resgata 70 trabalhadores em condições subumanas 

2007 ✓ Produção de Urânio da Bahia vai ser duplicada – A mina de Caetité dobrará a produção, 

passando de 400 toneladas por ano para 800 toneladas por ano até 2012 

2008 ✓ Urânio contamina água em povoado rural de Caetité 
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A Tarde 

 

✓ Órgãos do Estado vão fazer novas análises na água 

✓ Caso de anomalia gera apreensão 

✓ Minério radioativo também é detectado em dentes humanos 

✓ Medo invade a Vila Juazeiro 

✓ Vila à espera de carro-pipa - Água prometida pela prefeitura ainda não chegou à 
comunidade onde há suspeita de poço contaminado com urânio 

✓ Empresa tem ônus da prova 

✓ Contaminação de poço por urânio é confirmada 

✓ Audiência em Caetité é marcada por dúvida 

✓ Caetité enfrenta crise na agricultura e turismo 

✓ Pesquisadora (CNEN) reconhece falha na transmissão de informações 

✓ Novos estudos feitos em Caetité por consultores independentes da Universidade de São 
Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro 

2009 ✓ Nova análise descarta contaminação na água 

2010 ✓ Impacto de urânio discutido na OAB 

✓ Exploração de urânio mobiliza comissão de direitos humanos 

✓ Com poços fechados, Caetité tem água escassa – Ingá liberou consumo, mas a prefeitura 
pretende manter carros-pipa 

✓ Informe Publicitário da INB- Caetité – A energia que vem de Caetité: muito mais urânio 
indispensável para os nossos tempos 

✓ Informe Publicitário da INB- Caetité – O que você precisa saber sobre a radiação do urânio e 
a saúde: a percepção do risco que as pessoas têm é muito distorcida 

✓ Informe Publicitário da INB- Caetité – Fiocruz comprova: urânio não provoca aumento de 
casos de câncer 

✓ Informe Publicitário da INB- Caetité: Tudo normal com as águas de Caetité 

✓ Informe Publicitário da INB- Caetité: Governo da Bahia libera poços interditados 

✓ Informe Publicitário da INB- Caetité: Cabe ao gestor fiscalizar 

✓ Informe Publicitário da INB- Caetité: Um espaço para o mundo das ideias e do conhecimento 
(Espaço INB de Ciência, Tecnologia e Cultura) 

2011 ✓ Pastoral pede que MPF vistorie carga radioativa 

✓ Protesto impede descarga em Caetité e material foi para Guanambi 

✓ Redes sociais ajudaram a fortalecer a mobilização 

✓ Ministério da Ciência e Tecnologia diz que transporte seguiu regras 

✓ Medo de radioatividade - Milhares de pessoas impediram a entrada em Caetité de 13 
caminhões com suposta carga de lixo radioativo 

✓ Impasse poderá ser resolvido na Justiça - INB ameaça garantir o transporte de urânio de 
Guanambi para Caetité por meio de mandado de segurança 

✓ Relatório permanece em sigilo 

✓ Carga radioativa continua em Guanambi 

Correio da 

Bahia 

2005 ✓ Moradores de Caetité convivem com radioatividade 

2008 ✓ ONG denuncia contaminação de água por urânio -Greenpeace mostra relatório sobre riscos 
na cidade de Caetité 
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✓ Contaminação por urânio na mira do MPF/BA 

✓ MPF investiga contaminação de água por urânio em Caetité 

2011 ✓ Após acordo, caminhões levam carga de urânio para Caetité 

Tribuna da 

Bahia 

2011 ✓ Protesto contra urânio em Caetité 

Folha de 

São Paulo 

2010 ✓ Caetité usa carro-pipa para evitar radiação 

✓  Na fila do abastecimento, povoado que fica ao redor da mina de urânio chegou a passar 
duas semanas sem água no mês passado 

2011 ✓ Destino de material radioativo no interior da Bahia ainda é analisado 

Fonte: Acervo da Biblioteca Joselita Flávia Sobreira da DIVAST/SESAB; Banco de dados do Projeto 
Urânio/PPGSAT/UFBA, 2019-2020. 
 

6.3.3 Organizações da sociedade civil e os movimentos sociais: a construção 

         das pautas para o controle do risco radioativo  

 

 Neste texto, a temática da participação se impõe por ser ela mais ampla, 

possibilitando-nos o olhar sobre as ações da sociedade e do Estado  Gohn (2019)  

(serviços públicos), no contexto, toma uma dimensão singular para articular o objeto 

- as ações institucionais para o controle do risco radioativo - tomando o 

protagonismo das organizações da sociedade civil  e dos movimentos sociais que 

tiveram substantiva participação para evocar temas como desinformação, ausência 

de transparência das instituições, acidentes de trabalho, contaminação e 

vulnerabilidades socioambientais.  Conforme mostram as narrativas abaixo.  

  

[...] Morte súbita de um operário fortaleceu temor da população em relação à atuação da INB 
na exploração de mina em Caetité [...]  
 
(Matéria publicada no Jornal A Tarde em 21/01/2004). 

 
[...] Será que o motorista que dirige na Rio-Bahia ou na via Dutra sabe que tipo de perigo se 
esconde na carga do caminhão que vai ao seu lado? [...] 

 
(Indagação feita pelo Fórum de Debates sobre Energia de Rondônia, ao jornalista de A 
Tarde, em 21/01/2004). 

 
[...] Após denúncia do Greenpeace, a amostra do poço 67 foi a única, que teve 
contaminação confirmada[...] [...] O Greenpeace detectou contaminação em duas amostras 
coletadas. Uma delas com níveis sete vezes acima do estabelecido pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama) [...]  
 
(Matéria Caderno A Tarde, 05/11/2008). 
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[...] A empresa (INB) nega que a contaminação detectada esteja relacionada com a 
mineração de urânio [...] 

 
(Declaração da INB ao Jornal A Tarde, em 05/11/2008). 
 

 
[...] Contaminação de poço por urânio é confirmada pelo INGA [...] 

 
(Matéria Caderno A Tarde 05/11/2008). 
 

 
[...] Nas conversas que temos com os pais, eles se queixam de que seus filhos estão com 
vermes, indispostos e sem apetite. Com certeza, a água que não é tratada tem a ver com 
isso, mas se por trás desses sintomas, existem outros bem piores? [...] 

 
(Depoimento de uma professora em Vila Juazeiro (8km da mina) para o Jornal A Tarde em 
17/10/2008). 

 
[...] Mina de urânio tem lá suas vantagens, pelo menos para o empreendedor [...]. [...] 
Ninguém invade, ninguém rouba, todo mundo foge. As pessoas correm do urânio [...]  
(Declaração da INB ao Jornal A Tarde em 31/07/2010). 
 

 

Os estudos realizados pela Commission de Recherche et d’Information 

Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) e o Projeto Urânio/PPGSAT/UFBA, 

entre 2014 e 2015, confirmam em exame laboratorial a contaminação do ar e do solo 

no entorno da área de mineração.  

A temática, portanto, da participação envolve um conjunto de atributos teórico 

conceituais, que analisam participação como ação relacional, da/na transformação 

social, que resultaram em práticas participativas e nas quais suas bases sociais 

evoluem, variando de acordo com os contextos sociais, históricos e geográficos –

(MILANI, 2008). São exemplos, o orçamento participativo (OP) das políticas 

públicas; as questões em torno do planejamento e desenvolvimento local; a 

participação do controle social nas conferências de saúde e assistência social, em 

especial pelo protagonismo que tiveram nos movimentos como a reforma sanitária 

que culminou com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), são exemplos robustos desta ação relacional entre a 

participação dos movimentos sociais e as implementações de políticas públicas.  

Estudos apontam ainda, algumas fragilidades e limites da participação das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, ilustrados, por exemplo, 

pela fragmentação entre políticas públicas e infraestrutura, devido principalmente a 

redução de investimentos em infraestrutura provocado pela crise da dívida externa 

no período que precedeu à democratização brasileira (AVRITZER, 2018); o 
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condicionamento da participação dos movimentos ao “contexto político, e este, tido 

como  um cenário inerentemente externo aos movimentos que estabelece 

oportunidades ou ameaças e constrange suas ações, de se relacionarem com um 

“contexto político” objetivado e externo que condiciona sua formação e ação. Os 

movimentos sociais estão inseridos em relações de interdependência com os 

diversos atores e instituições com quem interagem rotineiramente, para enfatizar 

que o contexto é constituído por relações entre atores que, uma vez instituídas, 

estruturam ações futuras (ABERS; SILVA; TATAGIBA, 2018).  

As narrativas a seguir reafirmam a interferência das organizações da 

sociedade civil e dos movimentos sociais nas decisões institucionais, portanto, nos 

contextos políticos e modelos de gestão das políticas públicas que tornam possíveis 

essa interlocução contribuindo com o aumento das formas de participação 

(AVRITZER, 2018).  

 

[...] A AMPJ, entrou com ações na Procuradoria da República reivindicando a realização de 
estudos independentes para avaliar as condições de trabalho [...]. [...] os líderes admitem 
que em parte há mais abertura atualmente, mas acham que ainda é pouco [...]. 
 
(Declaração da AMPJ ao Jornal A Tarde em 22/01/2004). 
 
 
[...] Por conta desse potencial de exposição, é imperativo e urgente que um protocolo 
holístico de monitoramento de impactos ambientais e na saúde humana seja elaborado e 
implementado o mais rápido possível, a fim de elucidar os riscos radiológicos decorrentes da 
operação de mineração do urânio[..] 
 
(Proposição feita pelo Greenpeace às instituições públicas, 2008). 
 
 
[...] Impacto de Urânio discutido na OAB [...] 
 
(Matéria publicada no Jornal A Tarde em 26/07/2010). 
 
 
[...] Duas ações foram ajuizadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-Ba) e outra pelo 
Ministério Público Federal (MPF), para que o Estado, o município e a INB forneçam água e 
assistência médica à população [...]. 
  
(Declaração do MP-Ba ao Jornal A Tarde em 31/07/2010). 
 
[...] Tinha a Pastoral da Terra que estava junto com a gente não é, que independente de 
qualquer coisa, a gente percebe que é contra a exploração, seja lá... de qualquer forma, ou 
bem feita ou mal feita, não importa, ela é contra [...]  
 
(Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caetité, 2014). 
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 A ideia da participação entra no cenário nacional como uma categoria prática, 

isto é, uma categoria mobilizada para conferir sentido à ação coletiva de atores 

populares e associada a outros termos como democracia, representação, direitos, 

organização, conscientização, cidadania, solidariedade e exclusão (LAVALLE, 

2011). A análise que apresenta a participação interconectada com a discussão sobre 

democracia, para localizar a participação no Brasil, a partir de movimentos que 

percorreram momentos não democráticos e democráticos propriamente, no qual 

afirma que a democratização brasileira contou com forte organização de movimentos 

sociais e associações da sociedade civil e modificou esse panorama (AVRITZER, 

2018). Tais reflexões podem ser verificadas nas narrativas abaixo. 

 

[...] Antes da renovação, a população de Caetité solicitou ao Ibama a inspeção por uma 
equipe multidisciplinar independente para avaliar as condições de operação da empresa e 
as irregularidades cometidas, avaliando os danos à saúde dos trabalhadores, da população, 
e ao meio ambiente. A solicitação não foi atendida, e o Ibama renovou a licença a despeito 
de a condicionante sobre impactos na saúde seguir em aberto [...].  

 
(Depoimento de representante dos Movimentos Sociais em Caetité, 2008). 

 
[...] Não vamos retroceder na luta contra esses abusos, ainda mais porque uma catástrofe 
esteve próxima de acontecer em Caetité, quando pessoas tentaram violar a carga para 
conferir se havia lixo nuclear, o que causaria grande dano ambiental [...]  

 
(Grupo Ecológico Amigos da Onça -Geamo em depoimento ao Jornal A Tarde em 2011); 
 

 

O que impedem o amplo sucesso das experiências de participação estão 

relacionados ao exercício e à desigualdade de poder entre os múltiplos atores 

sociais (FONSECA, 2011). Esta discussão toma singular importância frente às 

questões aqui abordadas, no que se referem aos aspectos da participação das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais para a efetivação de 

ações que possam contribuir para implementação de políticas públicas. Aspectos 

relacionados ao desenho institucional, desigualdades de poder, de conhecimento e 

de acesso a recursos materiais e simbólicos pelos atores Lavalle (2011); 

governanças participativa Fonseca (2011); dentre outros temas, são problematizados 

para situar a participação dos movimentos sociais e Instituições Participativas (IPs) 

(WAMPLER, 2011). 

O contexto político em que os movimentos sociais protagonizaram pautas 

para o enfrentamento do risco radioativo no período entre 2001 e 2011, conferiu às 



91 

 

instituições públicas envolvidas com a problemática da radioatividade, 

comportamentos diferenciados no tratamento e tomada de decisão em relação à 

situação. Situamos, nesta perspectiva as pautas que foram defendidas pelos 

movimentos sociais e as respostas dadas pelas instituições públicas (Tabela 3). 

 

       Tabela 3 - As pautas das organizações da sociedade civil e movimentos sociais no período entre 
2001 e 2011 e a efetividade das ações institucionais por eles requeridas. 

Ano Pautas dos Movimentos Sociais Ações Institucionais  Âmbito de atuação 

2000-
2001 

Auditoria ampla, independente e 
multidisciplinar para analisar aspectos 
referentes ao funcionamento da INB 

Emissão da Condicionante da Licença 
de Operação em 2002 
Ação Civil Pública para a suspensão 
da Licença de Instalação (LI) do 
empreendimento. 

Regional – IBAMA 
Estadual - Ministério 
Público Estadual 

2004 Realização de audiências públicas 
transparentes 
Inspeções no complexo INB por grupo 
técnico multidisciplinar e multi-institucional 
 Ações civis na Procuradoria da República 
reivindicando estudos independentes para 
avaliar as condições de trabalho e a 
situação física da mina 

Em 2005 audiência pública realizada 
em Caetité 
Moção requerendo condicionantes 
para a licença de operação da INB 

Estadual-MPE-BA 
 
Estadual - IBAMA 

2007 Inspeções no complexo INB por grupo 
técnico multidisciplinar e multi-institucional, 
solicitado em 2004 

Mapeamento de riscos ocupacionais 
na INB  
com o objetivo de subsidiar renovação 
de Licença Ambiental de operação 
expedida pelo IBAMA 

Estadual - 
Sesab/Divast 

2008 Investigação independente sobre a 
qualidade da água e as condições de saúde 
da população 
Pauta de reivindicações às autoridades 
competentes: audiência pública com a INB -
compra dos produtos agrícolas pela INB 
para consumo nas dependências da 
empresa e melhorar a comunicação com os 
moradores  
Relatório sobre situação em Caetité 
relatando gravidade da situação em Caetité 
entregue ao Pacto de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais das Nações Unidas e ao 
Programa de Revitalização do Rio São 
Francisco do MMA           

Audiência pública em Caetité   

Recomendação ao Ministério do Meio 
Ambiente para que Ibama conceda 
licença de operação mediante 
cumprimento de condicionantes   

Análises de outros parâmetros 
realizadas nos sistemas de 
abastecimento de água de Caetité e 
Lagoa Real 

Interdição/suspensão do consumo de 
água em seis poços e mananciais 
superficiais que são utilizados por 
parte da população da zona rural 
desses municípios e o oferecimento de 
uma alternativa segura de 
abastecimento de água 

Notificação às Prefeituras de Caetité, 
Lagoa Real e Livramento de Nossa 
Senhora 

Regional - Ministério 
Público Federal/BA 

Ministério Público 
Estadual 

 

Estadual - Empresa 
Baiana de Águas e 
Saneamento S/A 

 

Estadual- 
Superintendência de 
Vigilância e Proteção 
a Saúde  

2009 Ação Civil Pública movida pelas 
organizações não governamentais no 
Município de Caetité na Bahia contra a 
Indústria Nuclear Brasileira-INB 

Ação Civil Pública do contra o Estado 
da Bahia, INB e municípios de Caetité 
e Lagoa Real, quanto à potencialidade 
de risco à saúde da população dos 
municípios de Lagoa Real e Caetité 

Nota Técnica – Referente à Ação Civil 
Pública nº 2477606-3/2009, Ministério 
Público Federal  

Suspensão do consumo de água nos 
seis poços e mananciais superficiais 

Federal - Ministério 
Público Federal 

 

Estadual- 
Superintendência de 
Vigilância e Proteção 
a Saúde  

Estadual -Instituto de 
Gestão das Águas e 
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que são utilizados por parte da 
população da zona rural de Caetité, 
Lagoa Real e Livramento de Nossa 
Senhora 

Clima 

 

2011 Abertura de Ação Civil Pública no MPF 
exigindo vistoria da carga enviada para a 
INB contendo lixo radioativo 
Abaixo – assinado Proteção à saúde da 
comunidade de Caetité contra depósito 
crescente de lixo radiativo 
Movimento solicita resultados de inspeção 
realizada pelo Ibama em 2010 
Movimentos solicitam laudo independente 
por técnicos contratados por uma comissão 
independente composta por representantes 
de organizações ambientalistas, prefeitura, 
Igreja Católica e INB 
Entidades convocam manifestação para 
impedir a entrada de 9 carretas carregadas 
de urânio 
Entidades solicitam audiência pública para 
vistoria da carga 

Ação Civil Pública para 

esclarecimentos à INB sobre a carga 

enviada para Caetité 

Prefeitura de Caetité convoca reunião 

com representantes da INB e 

Movimentos Sociais - INB envia 

técnico da empresa 

Federal - Ministério 

Público Federal 

Municipal – Prefeitura 

Municipal de Caetité 

e Guanambi/BA 

        Fonte: Acervo da Biblioteca Joselita Flávia Sobreira da DIVAST/SESAB; Banco de dados do Projeto 
Urânio/PPGSAT/UFBA - 2019-2020. 

 

As pautas defendidas no período estudado se colocaram potentes para a 

realização de ações institucionais, em especial geraram ações civis públicas e 

audiências públicas; organização de grupos de trabalho interinstitucionais; estudos e 

pesquisas por Universidades Públicas e organizações internacionais independentes.  

As ações da sociedade civil  no entorno da mineração de urânio visibilizaram 

situações de profundas desigualdades de acesso às informações; de racismo e 

injustiças ambientais, sempre marcadas pelo modelo de desenvolvimento que 

reforça as contradições e dilemas de uma herança colonial sobre a constituição da 

questão social brasileira, caracterizada por um enorme contingente de trabalhadores 

empobrecidos e desprotegidos de direitos sociais (IVO, 2020). A mineração se 

configura nesse lugar como espaço de desigualdades, de exploração e de 

iniquidades sociais de toda ordem.  

 

 

6.4   CONCLUSÃO 

 

A interlocução da sociedade civil organizada e de movimentos sociais 

desvelou sentidos e significados sobre o território que desumaniza, mas revelou da 

mesma forma uma nova territorialidade, onde estiveram assentadas as lutas e as 
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pautas para uma (res) existência sustentável com novas práticas sociais e políticas. 

Ainda que tenham destacado proposições para o enfrentamento do risco radioativo, 

a marcante assimetria de poder entre os sujeitos sociais envolvidos com a 

problemática não redundou em ações e programas para o controle do risco 

radioativo. Mobilizaram forças e espaços interinstitucionais, nos quais os sujeitos, 

estruturas e ações igualmente se colocaram em convergências e divergências; em 

espaços de solidariedades e de negação da ordem estabelecida (as insurgências).  

Neste sentido, em termos de conclusões parciais, uma pergunta como ponto 

de partida para novas possibilidades de estudo e pesquisa para o aprofundamento 

das categorias analíticas trazidas na discussão do presente artigo – que espaços 

estamos pensando para trazer a participação das organizações da sociedade civil e 

dos movimentos sociais?  

Esperamos que os espaços de produção de conhecimento, que 

historicamente assumem posições autônomas e críticas nos conflitos políticos-

cognitivos Rigotto (2018), possam ser fortalecidos na perspectiva de garantir a 

interlocução das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais que 

disputam projetos políticos divergentes com o instituído discurso “técnico-científico” 

do poder do Estado. 
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7   CONCLUSÃO 

 

Conforme visto, os artigos 1 e 2 trataram, respectivamente do Mapeamento 

das Ações Institucionais para o Controle do Risco Radioativo no Triangulo da 

Mineração de Uranio na Bahia e da Organização da Sociedade Civil e a Luta Contra 

o Risco Radioativo.  

O estudo desenvolvido no artigo 1 objetivou apresentar e discutir as ações 

das instituições públicas municipais/regionais, estaduais e federais para o controle 

do risco radioativo no período entre 2008-2018. O mapeamento, portanto, indicou 

ausência de ações institucionais eficazes, voltadas para o controle do risco 

radioativo, bem como a ausência de programas regionalizados para respostas às 

emergências em termos de risco radioativo, demonstrando baixa capacidade 

institucional voltada para a problemática da radioatividade. 

No estudo desenvolvido no artigo 2, para compreender e analisar as 

narrativas apresentadas pelas organizações da sociedade civil e dos movimentos 

sociais contra o risco radioativo decorrente da mineração de urânio no sudoeste da 

Bahia, no período entre 2004 e 2011. O protagonismo da sociedade civil organizada 

e dos movimentos sociais desvelou sentidos e significados sobre o território de 

mineração que desumaniza, mas revelou da mesma forma uma nova territorialidade, 

onde estiveram assentadas as lutas e as pautas para o enfrentamento do risco 

radioativo.  

Pontuamos algumas limitações metodológicas para a realização dos estudos. 

O estudo tratou de uma pesquisa documental, cujo material empírico (re) visitado se 

constituiu nos documentos do Banco de dados qualitativos do Projeto 

Urânio/PPGSAT/UFBA e documentos das instituições estaduais disponibilizados. 

Portanto, a atualização das informações institucionais em relação aos objetivos 

políticos-institucionais, legais/normativos, políticas e ações planejadas, realizadas 

naquele contexto, não puderam ser aferidas no contexto atual, onde houve 

deslocamentos político institucional de atores, mudança na gestão e da equipe 

técnica. Não foram trazidos igualmente para os estudos novas interlocuções e 

protagonismo das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, tendo 

em vista o projeto de governo apresentado em 2019 para o retorno da produção de 

urânio no entorno da mineração do território.   
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 As conclusões, que consideramos parciais tendo em vista indicadores de 

aprofundamento das temáticas como, intersetorialidade, racismo ambiental e 

institucional, territorialidade, que foram expressos nas discussões e resultados 

apresentados, apontam para novas perspectivas de estudo e pesquisa sobre a 

problemática da radioatividade.  

Neste sentido o mapeamento das ações/funções institucionais em contextos 

que apresentam riscos potenciais à saúde da população e à saúde ambiental, 

poderá contribuir para dar visibilidade às questões relacionadas ao risco radioativo, 

indicar potencialidades para o desenvolvimento da capacidade das FESP e apontar 

a partir das fragilidades existentes, estratégias para a tomada de decisões definidas 

na agenda política dos gestores; ações para o controle do risco e proteção da saúde 

dos trabalhadores, da população e do ambiente. Espera-se que as instituições 

municipais, estaduais e federais, nesta perspectiva, possam implementar planos e 

programas regionalizados para o controle do risco radioativo.  

Na mesma direção, em termos de conclusões parciais, uma pergunta como 

ponto de partida - que espaços estamos pensando para trazer a participação das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais? - apontam para novas 

possibilidades de estudo e pesquisa para o aprofundamento das categorias 

analíticas, participação, movimentos sociais e o direito à informação. 

Esperamos que os estudos possam contribuir para o debate desta temática, 

nos espaços acadêmicos de produção de conhecimento em seus programas, grupos 

e linhas de pesquisa, na perspectiva de garantir a interlocução das organizações da 

sociedade civil e dos movimentos sociais que disputam projetos políticos divergentes 

com o instituído discurso “técnico-científico” do poder do Estado, neste sentido 

propõe uma agenda de pesquisa. Neste sentido propõe uma agenda de pesquisa 

sobre a participação dos movimentos sociais para a produção de políticas públicas, 

voltada para o controle do risco radioativo em territórios de mineração. 
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APÊNDICE A - Resumo das Instituições Entrevistadas/Ano 

 

  ANO 

Instituições- Âmbito Municipal 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1.Secretaria Municipal de Saúde de Caetité: - - 1 1 - 2 

2. Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal  - - 1 - - 1 

3. Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Livramento - - 1 - - 1 

4. Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Real - - - 1 - 1 

5. Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista - - - - - - 

6. Secretaria Municipal de Meio Ambiente Caetité - - 1 - 1 2 

7.Secretaria de Ação Social/CRAS Rural/Caetité - - 1 1 - 2 

8.Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio e Desenvolvimento 

Econômico  
   1  1 

3.Organizações Não Governamentais - - - 2 - 2 

3.1. Comissão Pastoral do Meio Ambiente - - - 1 - - 

3.2. Movimento Paulo Jackson, Ética, Justiça e Cidadania - - - - - - 

3.3. Sindicato dos Trabalhadores Rurais - - - - - - 

3.4. Sindicato Ramo de Atividade- Mineração   1   1 

4.Trabalhadores e ex-trabalhadores INB - - 1 4 - 5 

5.Familiares de trabalhadores e ex-trabalhadores - - 1 4 - 5 

6.Lideranças religiosas 1 - - - - 1 

7.Técnicos das Secretarias de Assistência Social e de Agricultura - - 1 1 - 3 

8.Agentes Comunitários de Saúde 1 - - - - 1 

9.Instituições- Âmbito Regional  2012 2013 2014 2015 2016 Total 

9.1. CEREST- Vitória da Conquista - - - - - - 

9.2. Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista/ 

Coordenação de Vigilância a Saúde 
- - - - - - 

10.Instituições- Âmbito Estadual 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

10.1. Sesab/Divast4  - - - - - - 

10.2. SEMA - - - - - - 

10.3. Tribunal Regional do Trabalho - - - - - - 

10.4. Secretaria de Desenvolvimento Urbano - - - - - - 

11.Instituições- Âmbito Federal 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

11.1. Ministério da 

Saúde/SVS/DSAST/VIGIAGUA/VIGIDESASTRES/VIGIFIS/VIGIAR 
- - - - - - 

11.2. Agência Nacional das Águas/ANA - - - - - - 

11.3. Agência Nacional de Transportes Terrestres - - - - - - 

Total      28 

Fonte: Quadro criado pela autora conforme documentos pesquisados no arquivo do Projeto Urânio- 2012-2019. 

 

 
4 A BBC-Brasil, 2019 
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APÊNDICE B - Modelo para análise das ações institucionais por área das políticas 

                     setoriais e categorias a partir do banco de dados Projeto Urânio. 

 

Relação de documentos/Instituição que conformaram ações institucionais/Categorias Marco Político, Ação, Marco 

Jurídico e Marco Institucional 

N Documento Instituição Ações/Funções desenvolvida Ano  Resultados 

1 Condicionante 2.12, da 

Licença de Operação 

nº 274/2002 -

URA/Caetité  

IBAMA Emissão da Condicionante 2.12, 

da Licença de Operação nº 

274/2002 -URA/Caetité 

2002 Marco Jurídico 

2 Termo de 

Compromisso entre a 

INB e Secretaria 

Municipal de Saúde de 

Caetité/BA 

INB/SMS/Caetité Termo de Compromisso quanto 

às responsabilidades sociais 

envolvidas, bem como sobre a 

preservação do meio ambiente, 

nas áreas de influência de suas 

atuações 

2005 Ação 

3 Relatório  Câmara dos 

Deputados - 

Comissão de Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Grupo de Trabalho - 

Fiscalização e Segurança 

Nuclear (autor: Relator: 

Deputado Edson Duarte 

47 propostas em tramitação, 

na Câmara e 6 no Senado, que 

tratam de fiscalização e 

segurança nuclear 

2006 Ação 

4 Ofício e Relatório para 

IBAMA  

INB S/A Condicionante 2.12, da Licença 

de Operação nº 274/2002:  

-Carta de Intenções assinada 

com a SMS de Caetité 

-Carta de Intenções assinada 

com a SMS de Lagoa Real 

-Texto informativo: Efeitos 

Teratogênicos e Genéticos 

(estudos anteriormente 

realizados) 

-Termo de Referência -Estudo 

epidemiológico na área de 

influência da Unidade de 

Concentrado de Urânio 

2006 Marco Político 

5 Ata da reunião da 

Comissão 

Interinstitucional  

Estadual – Regional 

- Federal -  

Controle Social 

Comissão Interinstitucional - 

para tratar de operações da INB 

no Município de Caetité 

SRH Divast/SESAB 

IBAMA/Regional Bahia, 

DILIC/IBAMA AMPJ (Controle 

Social) 

2007 Ação 

6 Documento Técnico nº 

003/2008  

Estadual -Diretoria 

Estadual de 

Vigilância e Atenção 

à Saúde do 

Trabalhador 

Mapeamento de riscos 

ocupacionais 

Produto: 16 recomendações 

2007 Marco Jurídico 
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7 Relatório  Greenpeace Ciclo do perigo: impactos da 

produção de combustível 

nuclear - Denúncia da 

contaminação da água por 

urânio em Caetité- BA 

2008 Marco Institucional 

8 Relatório mensais e 

semestrais sobre as  

Estadual – EMBASA Análises de outros parâmetros 

realizadas nos sistemas de 

abastecimento de água de 

Caetité e Lagoa Real 

2008 Marco Institucional 

9 Notificação da às 

Prefeituras de Caetité, 

Lagoa Real e 

Livramento de Nossa 

Senhora 

Estadual- 

Superintendência de 

Vigilância e Proteção 

a Saúde 

Notificação  

-Determina a 

interdição/suspensão do 

consumo de água em seis 

poços e mananciais superficiais 

que são utilizados por parte da 

população da zona rural desses 

municípios e o oferecimento de 

uma alternativa segura de 

abastecimento de água 

-Solicitado o cadastramento, o 

georreferenciamento e a 

alimentação do Sistema de 

Informação da Qualidade da 

Água para Consumo Humano 

(SISAGUA) de todas as 

soluções alternativas de 

abastecimento de água 

2008 Marco Institucional 

10 Ofício, Relatório e 

Termo de Referência 

Estadual -Diretoria 

de Vigilância e 

Atenção à Saúde do 

Trabalhador 

Ofício para o Ministério Público 

Federal/Procuradoria da 

República no Município de 

Guanambi – Relatório 

contribuições à proposta de 

estudo epidemiológico para o 

cumprimento de condicionante 

de licenciamento ambiental 

pelas Indústrias Nucleares do 

Brasil – INB, Unidade de 

Concentração de Urânio, 

Caetité, Bahia; Termo de 

Referência - Urânio Caetité e 

Lagoa Real 

2008 Marco Político 

11 Ofício e Relatório  Estadual – 24ª 

Diretoria Regional de 

Saúde/Caetité 

Seminário Radiação Ionizante: o 

ambiente e a saúde, promovido 

pela INB 

2008 Não se classifica em 

nenhuma categoria 

12 Nota Técnica Estadual- 

Superintendência de 

Vigilância e Proteção 

a Saúde 

NT – Referente à Ação Civil 

Pública nº 2477606-3/2009, do 

Ministério Público Federal contra 

o Estado da Bahia, INB e 

municípios de Caetité e Lagoa 

Real, quanto à potencialidade 

de risco à saúde da população 

dos municípios de Lagoa Real e 

Caetité 

2009 Marco Jurídico 

13 Ata da reunião Estadual – Instituto 

de Gestão das 

Águas e Clima 

Uranio em Caetité com 

encaminhamentos e 

deliberações acerca da 

problemática da contaminação 

2009 Ação 
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 da água na região do entorno da 

mineração de urânio 

14 Relatório  Estadual- INGA (ex-

Superintendência de 

Recursos Hídricos 

do estado da Bahia)  

Coleta de água em poços da 

região: 

-Detectada presença de 

radioatividade alfa e beta acima 

do permitido pela Portaria 

Federal nº 518/04 do Ministério 

da Saúde.  

-a suspensão do consumo de 

água nos seis poços e 

mananciais superficiais que são 

utilizados por parte da 

população da zona rural de 

Caetité, Lagoa Real e 

Livramento de Nossa Senhora 

2009 Marco Institucional 

15 Relatório Estadual – Diretoria 

Estadual de 

Vigilância Sanitária e 

Ambiental 

Curso avaliação de risco à 

saúde humana, epidemiologia 

ambiental e educação e 

comunicação de risco 

Produto: capacitação para os 

técnicos Caetité e Lagoa Real 

envolvendo os temas: avaliação 

de risco à saúde humana, 

epidemiologia ambiental e 

educação e comunicação de 

risco; sugerido a elaboração de 

um plano de ação para 

enfrentamento das questões de 

saúde ambiental em cada 

município. 

2009 Ação 

16 Diretrizes Básicas de 

Proteção Radiológica 

Federal – Comissão 

Nacional de Energia 

Nuclear 

 Resoluções CNEM 27/2004; 

48/2005; Portaria 07/2005; 

114/2011 

2011 Marco Jurídico 

17 Relatório Plataforma 

DHESCA-Brasil 

Relatoria do Direito Humano ao 

Meio Ambiente – Relatório da 

Missão Caetité: violações de 

direitos humanos no Ciclo do 

Nuclear 

2011 Marco Institucional 

18 Documento Técnico nº 

005/2013  

Estadual – Diretoria 

de Vigilância 

Sanitária e Ambiental 

Investigação de derrame de 

Diuranato de Amônio (DUA).  

Averiguação do Cumprimento 

das Recomendações de 

proteção e prevenção de 

controle constantes do 

Documento Técnico nº 003/2008 

16 recomendações:  

7 encontram-se em 

cumprimento, sendo que destas 

2 com ressalvas; 5 não 

cumpridas; 2 parcialmente 

cumprida; e 2 não foram 

2012 Marco Jurídico 
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avaliadas. 

19 Ofício  Federal- Indústrias 

Nucleares do Brasil 

S/A 

MTE- Vitória da Conquista/Ba 

Assunto: Atualização do quadro 

do SESMT/INB; 

Registro SESMT 

2013 Ação 

20 Preliminary report N° 

19-28 (DRAFT) 

Entidade 

Internacional -

CRIIRAD 

Monitoring in the Environment of 

the INB uranium mine in Caetité 

-Brazil, BA  

2014 Marco Institucional 

21 Parecer Técnico Federal- IBAMA Assunto: Unidade de 

Concentração e de Mineração 

de Urânio de 

Caetité/BA/INB/URA/Caetité 

2015 Marco Institucional 

22 Nota Informativa Federal - Ministério 

da Saúde/ Secretaria 

de Vigilância em 

Saúde/Departamento 

de Vigilância em 

Saúde Ambiental e 

Saúde do 

Trabalhador 

Assunto: Práticas de atuação 

destas instituições para a 

proteção da saúde da população 

na área sob influência da 

URA/INB/Caetité-BA, 2015. 

2015 Marco Institucional 

23 Mapeamento de 

Riscos Ocupacionais 

Estadual -Diretoria 

de Vigilância e 

Atenção à Saúde do 

Trabalhador 

Mapeamento de Riscos 

Ocupacionais com 21 

recomendações 

2018 Marco Jurídico 

24 Notificação  Estadual -Diretoria 

de Vigilância e 

Atenção à Saúde do 

Trabalhador 

Notificação para fins de controle 

de segurança e prevenção de 

acidente  

2019  

Fonte: Adaptado de TRINDADE, 2015. 
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APÊNDICE C - Resumo dos documentos mapeados das Instituições Públicas e  
Organizações da Sociedade Civil entre 2000-2018 

 
                                                              Mapeamento Institucional  

DOCUMENTOS MAPEADOS  Ano 

Divast/Sesab - Notificação para fins de controle de segurança e prevenção de acidente 2019 

Divast/Sesab - Mapeamento de Riscos Ocupacionais com 20 recomendações da equipe 

técnica especializada 

2018 

Divast/Sesab - Documento Técnico nº 005/2013 da DIVAST - Investigação de derrame de 

Diuranato de Amônio (DUA). Averiguação do Cumprimento das Recomendações de 

proteção e prevenção de controle constantes do Documento Técnico nº 003/2008 da 

DIVAST 

2012 

Missão Caetité- Plataforma DHESCA - Relatório da Missão Caetité: violações de direitos 

humanos no Ciclo do Nuclear 

2011 

INGA -Ata da reunião sobre Uranio em Caetité com encaminhamentos e deliberações 

acerca da problemática da contaminação da água na região do entorno da mineração de 

urânio 

2009 

Nota Técnica SUVISA/SESAB Referente à Ação Civil Pública nº 2477606-3/2009, do 

Ministério Público Federal contra o Estado da Bahia, INB e municípios de Caetité e Lagoa 

Real, quanto à potencialidade de risco à saúde da população dos municípios de Lagoa 

Real e Caetité 

2009 

DIVISA/SESAB -Relatório do Curso avaliação de risco à saúde humana, epidemiologia 

ambiental e educação e comunicação de risco, promovido pela Direto ria Estadual de 

Vigilância Sanitária e Ambiental 

2009 

INGA -Relatório sobre ação de Coleta de água em poços da região, realizada pelo INGA 

(ex-Superintendência de Recursos Hídricos do estado da Bahia) 

2009 

GREENPEACE - Ciclo do perigo: impactos da produção de combustível nuclear no Brasil 

(denuncia da contaminação da água por urânio em Caetité- BA)  

2008 

DIVAST/SESAB -Of. DIVAST/SESAB para o Ministério Público Federal/Procuradoria da 

República no Município de Guanambi- contribuições à proposta de estudo epidemiológico 

para o cumprimento de condicionante de licenciamento ambiental pelas Indústrias 

Nucleares do Brasil – INB, Unidade de Concentração de Urânio, Caetité, Bahia 

2008 

Notificação da SUVISA/SESAB às Prefeituras de Caetité, Lagoa Real e Livramento de 

Nossa Senhora - determina a interdição/suspensão do consumo de água em seis poços e 

mananciais superficiais que são utilizados por parte da população da zona rural desses 

municípios e o oferecimento de uma alternativa segura de abastecimento de água; 

2008 
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solicitado o cadastramento, o georreferenciamento e a alimentação do Sistema de 

Informação da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) de todas as 

soluções alternativas de abastecimento de água 

EMBASA -Relatórios mensais e semestrais sobre as análises de outros parâmetros 

realizadas nos sistemas de abastecimento de água de Caetité e Lagoa Real 

2008 

DIRES/SESAB -Ofício 24ª Diretoria Regional de Saúde/Caetité – Relatório do Seminário 

Radiação Ionizante: o ambiente e a saúde, promovido pela INB 

2008 

DIVAST/SESAB -Documento Técnico nº 003/2008 da DIVAST - Mapeamento de riscos 

ocupacionais com 16 recomendações da equipe técnica especializada 

2007 -2008 

SRH -Ata da reunião da Comissão Interinstitucional (SRH, DIVAST/SESAB, IBAMA/ 

Regional Bahia, DILIC/IBAMA, AMPJ (Controle Social), para tratar de operações da INB 

2007 

CÂMARA DOS DEPUTADOS -Relatório do Grupo de Trabalho, Fiscalização e Segurança 

Nuclear - Câmara dos Deputados - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável  

2006 

INB -Ofício da INB para Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental/IBAMA, 

referente a Licença de Operação nº274/2002 

2006 

INB/SMS/CAETITÉ -Termo de Compromisso entre a Empresa Indústrias Nucleares do 

Brasil S/A - INB e Secretaria Municipal de Saúde de Caetité/BA, quanto às 

responsabilidades sociais envolvidas, bem como sobre a preservação do meio ambiente, 

nas áreas de influência de suas atuações 

2005 

Fonte: DIVAST/SUVISA/SESAB; GREENPEACE; Plataforma DHESCA-Brasil. 
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APÊNDICE D - Resumo dos documentos mapeados nos arquivos do Projeto Urânio 

(2012-2019) 

  

 

Mapeamento Banco de Dados Qualitativos Projeto Urânio 

DOCUMENTOS MAPEADOS  Ano 

Relatório final das ações desenvolvidas no projeto Riscos de contaminação ambiental e 

humana relacionados à exploração da unidade de concentrado de urânio no Sudoeste da 

Bahia 

2019 

 Relatório sobre as ações do programa de controle médico e de saúde ocupacional das 

Indústrias Nucleares do Brasil – INB (Autor – Prof. Dr. Paulo Gilvane Lopes Pena) 

2019 

Riscos de contaminação ambiental e humana dos trabalhadores, ex-trabalhadores, 

quilombolas e moradores do entorno da Unidade de Concentrado de Urânio no Sudoeste 

da Bahia (Autora   - Prof. MS Cláudia de Oliveira d’Arede) 

2019 

Estudo Antropológico II - Riscos de contaminação ambiental e humana nas comunidades 

Quilombolas no entorno da Unidade de Concentrado de urânio no Sudoeste da Bahia 

(Autora - Prof. MS Cláudia de Oliveira d’Arede) 

2019 

Estudos epidemiológicos de incidência de câncer e de mortalidade por câncer e doença 

renal nos municípios de Caetité, Lagoa Real e Livramento de Nossa Senhora (Autor: Prof. 

Dr. Marco Antônio Vasconcelos Rêgo) 

2019 

Levantamento da qualidade das águas de poços de consumo humano em diferentes 

comunidades (Autores: Prof. Dra. Tânia Mascarenhas Tavares, et al) 

2019 

CRIIRAD Preliminary report N° 19-28 (DRAFT) Monitoring in the Environment of the INB 

uranium mine in Caetité -Brazil, BA (Autor:  Bruno CHAREYRON) (1ª Missão-2012) (2ª 

Missão -2014) 

2014 

Relatório com registros das reuniões com Ministério Público do Trabalho-MPT) 
2014 

Relatórios dos Diários de campo (visitas, reuniões, entrevistas e inspeções de ambientes e 

processos de trabalho) na região sudoeste - Bahia 

2013-2014 

Plano de Trabalho Etapas- 1, 2 e 3 
2012-2015 

Parecer Técnico do IBAMA sobre a Unidade de Concentração e de Mineração de Urânio de 

Caetité/BA/INB/URA/Caetité 

2015 

Nota Informativa do Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde/Departamento 

de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador sobre as práticas de atuação 

destas instituições para a proteção da saúde da população na área sob influência da 

URA/INB/Caetité-BA, 2015. 

2015 
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Relatório Visita de Campo Caetité, Lagoa Real e São Timóteo -Livramento de Nossa 

Senhora 

2013 

Relatório Fotográfica-vistoria URA/Caetité (Autor: Projeto Urânio) 2012 

Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica- Resoluções CNEM 27/2004; 48/2005; Portaria 

07/2005; 114/2011 

2011 

Documentos INB- Termo de Referência para o cumprimento da condicionante 2.12 

(Licença de Operação n° 274/2002); Ofício ao MTE- Vitória da Conquista/Ba-atualização do 

quadro do SESMT/INB;-Ofício ao MTE – Vitória da Conquista/Ba -registro SESMT; 

Comunicação de Acidente de Trabalho emitido-acidentado operador de tratamento químico 

de materiais; Ata de apuração das eleições CIPA- 2013-2014; Formulários Anexos: 

empresas terceirizadas, responsáveis e contatos dos serviços internos da INB, centros de 

atendimento hospitalar e ambulatorial em Caetité e região, órgãos de apoio externo, 

programação anual de treinamento da brigada de emergência da Mina subterrânea, 

registro de treinamento da brigada de emergência da Mina subterrânea, plano de 

emergência da mina subterrânea, investigação de acidentes/incidentes (SSO), 

procedimentos específicos de emergência para Mina subterrânea, relatório anual do 

PCMSO/INB- Ura Caetité, relatório final de análise de segurança  

2006-2014 

 Fonte: Projeto Urânio/PGSAT/FMB/UFBA, 2019. 
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ANEXO A – Roteiro das entrevistas realizadas na Etapa I do Projeto Urânio, 

2014/2015 

 

Identificação do Informante Chave  

 

Parte I   

Identificação da Instituição:______________________________________________ 

Nome do responsável/gestor:____________________________________________ 

Endereço:____________________Tel. Contato: ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Parte II  

1. Qual o trabalho realizado pela instituição?  

2. Esta instituição possui banco de dados relacionados à radiação? Quais 

3. Existem planos de ações relacionados ao risco radioativo? Quais.  

4. Quais as bases legais existentes na instituição?  
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ANEXO B – Organograma MCTIC 
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ANEXO C – Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica - CNEN-NN 3.01:2011 

 

 

Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear.  http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/normas/normas.asp?grupo=3  
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ANEXO D – Registros Fotográficos 

 

Foto 1- Foto: Corpo 1, 2 e 3 (mina subterrânea) 

 
 

Foto 2- Mina a céu aberto corpo 1 – em atividade até 2014 – atualmente em processo de descomissionamento 
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Foto 3- Trabalhador em atividade na mina a céu aberto Corpo 2, 2014 

  

 Foto 4- Corpo 3 – Mina subterrânea interditada 

   

  Foto 5- Ponto de Apoio – Oficina empresa Terceirizada 

 

Foto 6- Tambores de óleo descartem no meio ambiente -Ponto de apoio  
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Foto 7- Material estéril utilizado no reflorestamento INB, 2014 

 

Foto 8- Caminhão transportando pedras de urânio – empresa Terceirizada 

 

Foto 9- limpador de botas no vestuário dos funcionários – Ponto de Apoio, empresa MPC 
Transportes e Terraplanagem, 2014 

 

Fotos 10, 11- Máquinas enferrujadas em péssimo estado de conservação, área AA170, 2014 
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Fotos 12- Amostra do DUA e entamboramento 

 

 

Fotos 13- Porta de saída do concentrado de urânio, esteira e vidro quebrado entre os ambientes da 
esteira do DUA para o ciclo de armazenamento 

 
 

Fotos 14 e 15- Bacia de licor de urânio, local do acidente com o trabalhador (líquido amarelado 
composto de urânio, sal e ácido sulfúrico) 
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   Foto 16- Mina de Engenho vista da Fazenda Colônia, abril, 2018                    

  

 Foto 17- Mina de Engenho, novembro, 2018 

  

Foto 18 - Roupas e EPIs utilizadas na INB e levadas para casa 

 

Fonte: Relatório Final das ações desenvolvidas no projeto “Riscos de contaminação ambiental e 
humana relacionados à exploração da unidade de concentrado de urânio no Sudoeste da 
Bahia/PPGSAT/UFBA - Caetité/BA- 2012/2019. 

 




