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Anexos 1. Pesquisa preliminar de radionuclídeos naturais no entorno

1 - Mineração

2 - Transporte

Todo o ciclo de produção de energia nuclear se
inicia com a mineração do urânio.
A única mina de urânio em operação no Brasil fica
em Caetité, na Bahia, a sudoeste de Salvador.
Lá, o minério é extraído do solo, concentrado em
um licor e em seguida convertido em pó amarelo
conhecido como yellow cake.
RISCO: A mina ainda não tem uma autorização de
operação permanente, as condições de trabalho
são precárias e a contaminação do solo e da água é
provável (nossa denúncia mostra que a
contaminação já é uma realidade).

RISCO: São mais de 700 quilômetros de estradas movimentadas
que atravessam mais de 40 povoados e municípios.

2. Por que dizer não à energia nuclear
Em Salvador, o yellow cake é colocado em navios que seguem
para o Canadá.

RISCO: Quando falta coordenação entre os transportes terrestre
e marítimo, os conteineres cheios de yellow cake ficam expostos
ao ar livre e sob condições climáticas extremas.

3 - Conversão
Na empresa Cameco, localizada no Canadá
(costa leste), o yellow cake é convertido em
gás, que então é transportado de navio do
Canadá até a Holanda.
RISCO: Podem ocorrer acidentes durante o
transporte, que também gera emissões de
CO2, um dos principais gases responsáveis
pelo aquecimento global.

4

3
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08

6 - Combustível nuclear

5 - Reconversão

Finalmente, o urânio que saiu de Caetité chega às
usinas nucleares de Angra dos Reis para ser usado
como combustível dos reatores. Dentro do reator, os
átomos de urânio se dividem, liberando nêutrons que

Da Holanda, o gás segue novamente de navio para o
Brasil. Desta vez, a carga desembarca no porto do Rio
de Janeiro e depois viaja em caminhões até a cidade
de Resende (RJ).

Na Urenco, em Almelo, na Holanda, o
gás é enriquecido para aumentar a
concentração de urânio.

14

RISCO: O enriquecimento consome
grande quantidade de energia, que,
por sua vez, gera emissões de gases
de efeito estufa. Nas plantas de
enriquecimento, há também o risco
de acidentes e vazamentos.

20
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4 - Enriquecimento

no reator, os subprodutos desta
nêutrons – são chamados de lixo
el usado é um dos materiais mais
m e pode ser usado como matériae bombas atômicas.

ução definitiva para o lixo radioativo,
armazenado nas próprias usinas
controlar esses rejeitos atômicos é
a porque pode haver vazamentos
erno contaminando água, solo e
mãos erradas, pode servir para a
mba.

O yellow cake é transportado em caminhões de Caetité até
Salvador (BA).

da mina de urânio – Caetité, Brasil, abril de 2008
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Apresentação

“

Há oito anos, municípios do sertão baiano sofrem com os nocivos impactos socioambientais causados pela Indústrias Nucleares do Brasil (INB), estatal responsável
pelo complexo de extração e produção do yellow cake, gerador do combustível para
as usinas nucleares brasileiras.
Nesse período, a INB lidera em denúncias, inquéritos, autuações e multas
ambientais e trabalhistas, devido a acidentes (mais de uma dezena de “eventos
nucleares usuais”) e várias paralisações, indicadores dos problemas técnicooperacionais que caracterizam a mineradora.
Ante tantas evidências da insegurança em Caetité (BA), quando o governo Lula
anuncia a expansão da energia nuclear e a Bahia disputa uma das quatro usinas programadas, este relatório do Greenpeace é da maior importância, pois a sociedade
precisa conhecer a realidade de quem já sofre os impactos na origem do Programa
Nuclear Brasileiro.

“

Zoraide Vilasboas é coordenadora de comunicação da
Associação Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, Cidadania,
uma ONG que acompanha as atividades da INB em Caetité, desde 2000.

Com a construção da usina nuclear
Angra 3, projeto que ficou parado por
mais de 30 anos, aumentará a demanda por mão-de-obra especializada, tecnologia e, principalmente, combustível
nuclear, bem como aumentarão custos,
riscos e impactos associados à geração
atômica no Brasil.
Os impactos ambientais e sociais da
energia nuclear começam com a mineração do urânio e aumentam à medida
que o mineral é enriquecido para a
fabricação do combustível nuclear,
culminando com os rejeitos radioativos
que saem dos reatores. Praticamente
desconhecida do grande público brasileiro, a mineração de urânio na Bahia
para fabricação do combustível nuclear
utilizado nas usinas de Angra dos Reis é
a primeira etapa do longo ciclo de vida
da energia atômica no país.
Para demonstrar que a geração de
energia nuclear é perigosa e poluente
desde a sua origem, o Greenpeace
investigou as condições de operação
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da mina de urânio de Caetité, que é
gerenciada pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) desde 2000.
A organização analisou a qualidade
da água utilizada por comunidades que
vivem na área de influência direta da
mina, além de realizar extensa pesquisa
documental sobre as condições do
licenciamento ambiental da mineração.
Em abril de 2008, uma equipe do
Greenpeace coletou diversas amostras de água para consumo humano
e animal e sedimentos no entorno da
mineração de urânio da INB. A coleta
de amostras foi realizada em localidades compreendidas em um raio de 20
quilômetros – área de influência direta
da mina conforme definido no Estudo
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/
Rima) do empreendimento.
As amostras foram encaminhadas
a um laboratório independente credenciado no Reino Unido para a realização
de análises. Os resultados dessas
análises preliminares mostram que pelo

menos duas amostras de água utilizada
para consumo humano apresentam
contaminação por urânio muito acima
dos índices máximos da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e da legislação
brasileira do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (Conama).
Uma das amostras de água foi
coletada de um poço artesiano a cerca
de oito quilômetros da mina e apresentou concentrações de urânio sete vezes
maiores do que os limites máximos indicados pela OMS e cinco vezes maiores
do que os especificados pelo Conama.
A outra amostra que apresentou indícios
de contaminação foi coletada de uma
torneira que bombeia água de poços
artesianos da área de influência direta do
empreendimento da INB. Os índices de
urânio contidos nessa amostra de água
eram o dobro do limite estabelecido pela
OMS e acima do índice Conama.
Esses resultados comprovam que
há contaminação por urânio na água
usada para consumo humano na área

©Greenpeace/ Lunaé Parracho

Casa no entorno da mina de urânio (ao fundo)

de influência direta da mineração da INB
em Caetité.
A gravidade da denúncia reforça a
necessidade urgente de uma investigação ampla e independente sobre a
qualidade da água e sobre as condições de saúde da população que vive
no entorno da INB para identificar a
fonte exata e a extensão da contaminação ambiental por urânio. Segundo
os habitantes das comunidades que
utilizam água dessas fontes, a INB colhe
amostras em intervalos regulares de 60
ou 90 dias para análises. Eles disseram
que jamais receberam informações da
empresa sobre a qualidade da água.
Este relatório também apresenta
dados obtidos através de extensa pesquisa documental que revelam que os
riscos de contaminação da água foram
apontados no EIA/Rima do empreendimento, sendo, portanto, velhos conhecidos da INB e dos órgãos licenciadores e
fiscalizadores da atividade de mineração
do urânio, Ibama e Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CNEN).
Além de listar as multas e os acidentes ocorridos na área de atuação
da empresa, a análise dos documentos
mostra que os processos de licenciamento nuclear e ambiental da INB em
Caetité são controversos. Após mais de

oito anos de operação, ainda existem
condicionantes em aberto sobre monitoramento da saúde dos trabalhadores e
população afetada pelo empreendimento, dúvidas sobre o controle da qualidade da água e pendências técnicas.
A exploração da mina de urânio de
Caetité, ou “Projeto Lagoa Real”, foi
licenciada pelo Ibama e pela CNEN
em 2002. Até hoje, a INB não cumpriu
a obrigação prevista no EIA/Rima e
na licença de operação do Ibama de
monitorar a saúde dos trabalhadores
e da população que vive no raio de 20
quilômetros no entorno da mina. Já a
Autorização de Operação Inicial (AOI),
concedida pela CNEN, foi renovada pelo
menos seis vezes, contrariando regras
da própria Comissão que permitem
apenas duas renovações da autorização
provisória.
A pesquisa mostrou ainda que
existem divergências sobre as conclusões dos estudos hidrogeológicos entre
o Ibama e o Instituto de Gestão das
Águas (Inga, ex-Superintendência de
Recursos Hídricos) do estado da Bahia.
Esses estudos apontam justamente
os riscos de contaminação da água
subterrânea no entorno da mina e estavam previstos como condicionantes na
licença ambiental.

Uma vez liberado no meio ambiente, o urânio entra na cadeia alimentar
humana através da água ou de alimentos contaminados como leite e vegetais.
De acordo com bibliografia médica e
científica disponível, a ingestão contínua de urânio, ainda que em pequenas
doses, pode causar diversos danos à
saúde, tais como ocorrência de câncer e
problemas nos rins.
Enquanto os verdadeiros impactos da
mineração de urânio em Caetité permanecem desconhecidos, o setor nuclear
planeja duplicar a capacidade produtiva
da INB de 400 para 800 toneladas de
yellow cake – concentrado de urânio
–- por ano para atender a demanda de
combustível com a construção de Angra
3 e se mobiliza para iniciar a exploração
da mina de urânio de Santa Quitéria, no
Ceará. O interesse comercial e militar na
mineração do urânio e na fabricação do
combustível nuclear é um fator de peso
na atual retomada de políticas de incentivo à energia nuclear no país.
O estudo “Ciclo do perigo: impactos
da produção de combustível nuclear no
Brasil” expõe o começo de uma história
de poluição radioativa, riscos ambientais
e à saúde e falta de transparência e
controle do Estado sobre a origem do
Programa Nuclear Brasileiro.

Greenpeace | Ciclo do Perigo



Urânio e o ciclo do combustível
nuclear no Brasil

O Brasil registra a sexta maior
reserva geológica de urânio do mundo
com cerca de 309.000 toneladas de
concentrado de urânio (U3O8) nos
estados da Bahia, Ceará, Paraná e Minas Gerais, entre outras ocorrências.
Estudos de prospecção e pesquisas
geológicas foram realizados em cerca
de 30% do território nacional. O país
possui também ocorrências associadas a outros minerais, como aqueles
encontrados nos depósitos de Pitinga,
no Amazonas, e na área de Carajás,
no Pará, com potencial adicional estimado em 150.000 toneladas.
O Código Brasileiro de Mineração
dá as seguintes classificações para
as reservas minerais: reserva inferida,
reserva indicada e reserva medida.

Fortaleza

Salvador

Belo Horizonte

Figura 1: Reservas brasileiras em toneladas (t)
de concentrado de urânio (U3O8)
Ocorrência

Medidas e Indicadas

Depósito-Jazida

< 40 US$/kg U

Caldas (MG)

Inferidas

Total

< 80 US$/kg U

Subtotal

< 80 US$/kg U

500 t

500 t

4.000 t

4.500 t

Lagoa Real/Caetité (BA)

24.200 t

69.800 t

94.000 t

6.770 t

100.770 t

Santa Quitéria (CE)

42.000 t

41.000 t

83.000 t

59.500 t

142.500 t

61.600 t

61.600 t

131.870 t

309.370 t

Santa Quitéria, CE

Lagoa Real, BA

Caldas, MG

Outras
TOTAL

66.200 t

111.300 t

177.500 t

Fonte: INB/2006

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) estabelece como monopólio da União “a pesquisa, a lavra, o
enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o
comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados”. O Licenciamento de Minas e Usinas de Beneficiamento de Minérios de Urânio é definido pela Portaria DExI
03/89, publicada no Diário Oficial da União em 8/8/1989
(CNEN, 1989).
O primeiro complexo mínero-industrial de urânio no
Brasil foi instalado em 1982, no município de Caldas, no
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sul de Minas Gerais (INB, 2003). A unidade de 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, mantendo-se
apenas o beneficiamento na unidade de Minas Gerais.
A mineração do urânio pode ser feita a céu aberto ou
em minas subterrâneas. Poços de Caldas iniciou-se com
mineração subterrânea, passando posteriormente para mi-

neração a céu aberto. A mina de Caetité, na Bahia, utiliza
atualmente a mineração a céu aberto.
A técnica de extração do urânio depende do minério a
que se encontra associado para definir o processo com
a melhor relação custo-benefício. O minério de urânio é
normalmente moído para facilitar o “ataque” por agentes
químicos. O urânio é então lixiviado com ácido para ser
separado do minério. A solução obtida, denominada licor
de urânio, é depois purificada por métodos químicos. O
produto final desse beneficiamento é um concentrado de
urânio (U3O8), um pó de cor amarela, conhecido por yellow
cake, que contém aproximadamente 70% do urânio do
minério. Hoje, no Brasil, essas etapas são realizadas unicamente na unidade da INB em Caetité (BA). De acordo com
estudos de viabilidade, o teor e as reservas da mina na
Bahia seriam suficientes para o suprimento de Angra 1, 2 e
3 (vide Figura 2) por um período estimado em cem anos.
O yellow cake segue em caminhões para o porto de
Salvador, de onde é enviado ao Canadá para a etapa
de conversão para o gás UF6. Em seguida, o material
é encaminhado ao consórcio Urenco, na Holanda, para
o enriquecimento isotópico, cujo objetivo é aumentar a
concentração de urânio-235 presente a 0,7% no estado
natural para 2% a 5%, servindo então como combustível
nuclear.
Só então o material retorna ao Brasil, pelo Rio de Janeiro, e segue para a Fábrica de Combustível Nuclear (FCN)
da INB localizada em Resende, no Rio de Janeiro. Na
FCN, o gás UF6 é reconvertido ao estado sólido (dióxido
de urânio) e transformado em pastilhas. As pastilhas de
dióxido de urânio por fim são montadas em varetas metálicas especiais. O conjunto das varetas é a fonte de calor
da geração termonuclear nas usinas de Angra dos Reis
através da fissão de núcleos de átomos de urânio.
Todo esse ciclo de extração, beneficiamento e enriquecimento do urânio consome grande quantidade de energia

e, como conseqüência, gera emissões de gases de efeito
estufa como o CO2. Em novembro de 2007, o Greenpeace
publicou o relatório “Cortina de Fumaça: emissões de CO2
e outros impactos da energia nuclear”. O estudo detalhou
o ciclo de vida da energia nuclear gerada por uma usina
como Angra 3 e estimou as emissões desse ciclo em
150gCO2/kWh, muito superiores às emissões de empreendimento eólicos (50gCO2/kWh).
Entre cada uma das etapas de fabricação do combustível das usinas, o material nuclear é transportado por vias
terrestres e marítimas, tornando-se vulnerável a acidentes
e vazamentos e colocando em risco regiões densamente habitadas como a cidade de Salvador, na Bahia, ou a
Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
Desde 2004, a etapa de enriquecimento isotópico é
desenvolvida em escala piloto na unidade de Resende. A
ambição do setor nuclear é instalar escala industrial para
atingir a auto-suficiência no suprimento de combustível
nuclear até 2014 (LEITE, 2008), já contabilizando o fornecimento a Angra 3 e as pesquisas tecnológicas realizadas
pela Marinha. Segundo notícias veiculadas na imprensa
(LEITE, 2008), a retomada do Programa Nuclear Brasileiro
incluirá ainda uma unidade piloto de transformação do
yellow cake em gás UF6, etapa realizada hoje no Canadá.
A usina funcionará no Centro Experimental de Aramar,
operado pela Marinha, e deverá estar concluída até 2010
(RODRIGUES, 2008).
Em setembro de 2008, os governos do Brasil e da
Argentina anunciaram a intenção de construir uma fábrica
binacional de combustível nuclear, em um claro movimento de regionalização do mercado. O Brasil também já
demonstrou interesse em exportar urânio enriquecido para
as usinas nucleares que a Índia quer construir até 2020
(MARIN, 2008). De acordo com a imprensa, existiria uma
proposta de acordo Brasil-Índia envolvendo a construção
de uma usina e o comércio de combustível nuclear.

Figura 2: Demanda brasileira de U3O8(t)

Ano
2003

Total

Central Nuclear
Angra 1

Angra 2

Angra 3

Anual

Acumulado

160

310

-

470

470

470

940

2004

160

310

-

2005

160

-

470

1.410

2006

160

310
-

-

160

1.880

2007

-

310

985

2.555

2008

160

470

3.025

2009

160

310
-

675
310

470

3.495

2010

4.275

310

4.585

2012

160

310
-

310
-

780

2011

160
-

310

470

5.365

2013

160

310

780

6.145

2014

160

310

310
-

470

6.615

310

Fonte: MATOS et al., 2003
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1 - Mineração
Todo o ciclo de produção de energia nuclear se
inicia com a mineração do urânio.
A única mina de urânio em operação no Brasil fica
em Caetité, na Bahia, a sudoeste de Salvador.
Lá, o minério é extraído do solo, concentrado em
um licor e em seguida convertido em pó amarelo
conhecido como yellow cake.
RISCO: A mina ainda não tem uma autorização de
operação permanente, as condições de trabalho
são precárias e a contaminação do solo e da água é
provável (nossa denúncia mostra que a
contaminação já é uma realidade).

4

3

7 - Lixo
Depois de utilizados no reator, os subprodutos desta
reação – prótons e nêutrons – são chamados de lixo
nuclear. O combustível usado é um dos materiais mais
radioativos que existem e pode ser usado como matériaprima na fabricação de bombas atômicas.
RISCO: Não existe solução definitiva para o lixo radioativo,
que hoje está sendo armazenado nas próprias usinas
nucleares. Por isso, controlar esses rejeitos atômicos é
uma tarefa arriscada porque pode haver vazamentos
para o ambiente externo contaminando água, solo e
seres humanos. Em mãos erradas, pode servir para a
produção de uma bomba.

1
6&7

2

5

6 - Combustível nuclear
Finalmente, o urânio que saiu de Caetité chega às
usinas nucleares de Angra dos Reis para ser usado
como combustível dos reatores. Dentro do reator, os
átomos de urânio se dividem, liberando nêutrons que
dividirão outros núcleos e liberarão mais nêutrons.
Essa reação em cadeia provoca a liberação contínua de
energia que aquece um reservatório de água,
produzindo vapor. O vapor faz uma turbina girar,
gerando eletricidade.
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RISCO: A troca de combustível é o momento mais
arriscado da operação de rotina das usinas nucleares.

2 - Transporte
O yellow cake é transportado em caminhões de Caetité até
Salvador (BA).
RISCO: São mais de 700 quilômetros de estradas movimentadas
que atravessam mais de 40 povoados e municípios.
Em Salvador, o yellow cake é colocado em navios que seguem
para o Canadá.
RISCO: Quando falta coordenação entre os transportes terrestre
e marítimo, os conteineres cheios de yellow cake ficam expostos
ao ar livre e sob condições climáticas extremas.

3 - Conversão
Na empresa Cameco, localizada no Canadá
(costa leste), o yellow cake é convertido em
gás, que então é transportado de navio do
Canadá até a Holanda.
RISCO: Podem ocorrer acidentes durante o
transporte, que também gera emissões de
CO2, um dos principais gases responsáveis
pelo aquecimento global.

4 - Enriquecimento
Na Urenco, em Almelo, na Holanda, o
gás é enriquecido para aumentar a
concentração de urânio.
RISCO: O enriquecimento consome
grande quantidade de energia, que,
por sua vez, gera emissões de gases
de efeito estufa. Nas plantas de
enriquecimento, há também o risco
de acidentes e vazamentos.

5 - Reconversão
Da Holanda, o gás segue novamente de navio para o
Brasil. Desta vez, a carga desembarca no porto do Rio
de Janeiro e depois viaja em caminhões até a cidade
de Resende (RJ).
Ao chegar à Fábrica de Combustível Nuclear, o gás é
reconvertido em um material sólido e transformado
em pastilhas que, reunidas, formam o elemento
combustível dos reatores nucleares.
RISCO: Acidente nos transportes e no desembarque,
vazamentos na fábrica de combustível.
Greenpeace | Ciclo do Perigo
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O Distrito Uranífero de
Lagoa Real – Caetité – Bahia

Mina de urânio de Caetité

O Distrito Uranífero de Lagoa Real
está localizado a cerca de 40 quilômetros a nordeste da cidade de Caetité
(46.000 habitantes) e Lagoa Real
(13.000 habitantes), municípios do
sertão baiano, encravados no Polígono das Secas e integrados às bacias
hidrográficas dos rios São Francisco e
de Contas.
A ocorrência do urânio na região
foi descoberta durante uma série de
levantamentos agrogeofísicos realizados entre 1976 e 1977. Concluído em
1996, o projeto básico do distrito definiu uma lavra a céu aberto na jazida da
Cachoeira com capacidade produtiva
média de 896.922 toneladas de estéril
(minério), gerando anualmente cerca de
400 toneladas de yellow cake, ou DUA
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(diuranato de amônia) para um ciclo de
operação de 16 anos (INB, 1997).
A atividade de mineração e produção do yellow cake é executada pela
Indústrias Nucleares do Brasil (INB),
empresa estatal controlada pela CNEN
e subordinada ao Ministério de Ciência
e Tecnologia. O minério produzido em
Caetité é transformado em combustível
para abastecer as usinas nucleares de
Angra 1 e 2, e também o Programa
Tecnológico do Ministério da Marinha
(PDTN) (ALVES, 2005).
Além da cava a céu aberto, explorada atualmente, há previsão de migração
gradual para outros depósitos dentre
os 33 existentes no Distrito Uranífero de
Lagoa Real. A INB pretende duplicar a
capacidade produtiva da mina, chegan-

do às 800 toneladas por ano de urânio
para abastecer a usina nuclear Angra 3
(MATOS et al., 2003).
O EIA/Rima da INB Caetité definiu
como área de influência direta as localidades que tiveram relações socioeconômicas e culturais atingidas pela
implantação e pela operação da mina,
abrangendo habitantes situados em
um raio de 20 quilômetros a partir do
centro do empreendimento. A definição
da Bacia Hidrográfica do Riacho Fundo
como área de influência foi justificada
no EIA/Rima porque “a água é o elemento transportador mais significativo
em função da facilidade de escoamento
dos possíveis poluentes pela rede de
drenagem superficial e subterrânea”
(INB, 1997).

Ficha técnica – Fazenda Cachoeira
PERFIL
Controladora: Indústrias Nucleares do Brasil – INB
Composição acionária: governo federal (99,9%)
Área total da mina: 13 ha
Ano de início de operação: 1999
Participação da mina na produção total da empresa controladora: 100%
Nome e distância dos principais centros urbanos: Caetité – 40 quilômetros e Salvador – 780 quilômetros
PERFIL OPERACIONAL (ANO-BASE 2006)
Nome do bem mineral: concentrado de urânio
Capacidade nominal da planta: 400 t/a expresso em massa de U3O8 CAVA
A mina Fazenda Cachoeira é composta de três corpos uraníferos. Os corpos 1 e 3 constituem os alvos iniciais dos trabalhos de lavra. O minério de urânio apresenta, no sítio a ser primeiramente explorado, um teor médio de aproximadamente
3.000 ppm de U3O8. As dimensões da cava são atualmente 620 metros de comprimento por 210 metros de largura e 65
metros de profundidade. Os bancos de lavra em operação são bermas de 5 metros de largura com taludes de até 15 metros de altura. A lavra em operação é terceirizada pela empresa MPC Transporte e Terraplenagem, mas o planejamento e o
controle são feitos pelos técnicos da INB.
BENEFICIAMENTO
O minério, transportado da mina através de caminhões basculantes, alimenta um britador primário, o qual descarrega
em um transportador que forma uma pilha pulmão de até 3.000 t, com granulometria de 5 polegadas. Esse minério é retomado através de sistema vibratório, situado sob a pilha pulmão, e transferido para um britador secundário, que reduz a
granulometria para menor que 2” e descarrega em outro transportador que alimenta uma peneira classificatória de duplo
deck, com malhas de 19 milímetros e 13 milímetros, respectivamente. Os oversize dessa peneira são transferidos, através
de transportadores de correia, para dois britadores tipo hidrocone, que reduzem a granulometria para menor que 19 milímetros e menor que 13 milímetros, respectivamente. Os produtos desses britadores retornam para o transportador que
alimenta a peneira classificatória. O undersize da peneira, com granulometria 100% inferior a 13 milímetros, é transferido
para um silo intermediário que alimenta, continuamente, através de correia transportadora, um misturador (tambor rotativo),
onde se adiciona cerca de 4% de água e ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) na relação de 15 kg/t de minério, com o
objetivo de aglomerar os finos e iniciar o processo de lixiviação através de uma cura ácida inicial. A descarga do tambor
rotativo alimenta um conjunto de correias transportadoras móveis, que alimentam um stacker com altura de 6 m, o qual
descarrega o minério aglomerado na pilha, em pátio impermeabilizado com manta de PEAD (polietileno de alta densidade)
de 1 milímetros de espessura e com 2% de inclinação. O pátio de lixiviação comporta duas pilhas, as quais, depois de lixiviadas, são removidas com carregadeira hidráulica e caminhões, para dar lugar a uma nova pilha. Cada pilha tem de 25.000
a 35.000 toneladas de minério e até 5,5 metros de altura, ocupando área aproximada de 45 x 80 metros. A pilha formada
conforme descrito é submetida a três lavagens sucessivas, através de sistema de tubos gotejadores, em malha de 45x45
centímetros, que irriga a superfície do topo e as laterais a uma taxa de 30 L/h.m².
1ª lavagem ou lixiviação: com solução de H2SO4 a 25 g/L, na relação de 0,6 m³/tonelada de minério;
2ª lavagem: com solução de H2SO4 5 g/L, na relação de 0,3 m³/t de minério;
3ª lavagem: com água bruta, na relação de 0,3 m³/t de minério.
Os licores são recolhidos em bacias de capacidade adequada, revestidas por duas mantas sobrepostas de PEAD de 1,5
mm de espessura e equipadas com sistema de detecção de líquido entre elas e entre a manta inferior e a camada inferior
de argila compactada.
Durante a transferência para as unidades de separação do urânio, o licor é clarificado e filtrado para reduzir o teor de
sólidos em suspensão.
A separação do urânio das impurezas solubilizadas durante a lixiviação é realizada através de extração, em sistema contínuo de quatro células tipo misturador/decantador, por um solvente contendo cerca de 7% em peso de uma amina terciária
de cadeia longa (Alamine 336, Cognis) em querosene, ao qual adiciona-se cerca de 3% em volume de álcool isotridecílico
para melhorar a separação de fases. O urânio é, em seguida, reextraído, através de outro conjunto de quatro células tipo
misturador/decantador, com solução de cloreto de sódio 1,75 molar e pH ajustado a 1,2 com ácido sulfúrico, de onde é
precipitado como diuranato de amônio – DUA por adição de solução de hidróxido de amônio em reatores específicos, espessado em decantador, repolpado com solução de sulfato de amônio e água em tanque agitado, centrifugado e seco.
O produto seco é armazenado em silo com capacidade para até 20 toneladas, de onde é transferido para tambores de
200 litros, formando lotes de aproximadamente 16 toneladas, que são amostrados, analisados e certificados quanto aos
teores de urânio e impurezas.
Fonte: INB
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Pesquisa de campo do Greenpeace
sobre a mineração de urânio em Caetité

“

A cada seis meses, um ano, a INB vem,
coleta e analisa a água dos poços que a
comunidade usa para beber, cozinhar, molhar as
plantações e alimentar o gado. Mas nós nunca
recebemos os resultados dessas análises e não
temos condições de fazer esse tipo de análise.
A INB só diz que a água está boa, a maioria das
pessoas da comunidade é analfabeta, não tem
informação e acaba acreditando na empresa.

“

Elenilde Alves Cardoso, agente municipal
de saúde e moradora da comunidadede
de Riacho da Vaca, no entorno da INB

Em abril de 2008, uma equipe do Greenpeace coletou amostras de água e
sedimento para verificar a possível contaminação por radionuclídeos como urânio
e tório no entorno da Unidade de Concentrado de Urânio de Caetité (URA Caetité). Para selecionar os locais de coleta das amostras, o Greenpeace consultou
artigos científicos, teses, pesquisas oficiais e documentos constantes do processo de licenciamento das atividades de mineração de urânio em Caetité.
A publicação “Avaliação dos recursos hídricos visando a saúde humana e
agricultura na província uranífera Lagoa Real, região centro-oeste do estado da
Bahia – Lagoa Real”, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e da Secretaria de
Minas e Metalurgia do Ministério de Minas e Energia foi utilizada como referência
(OLIVEIRA, 2008).
De acordo com o estudo, “o trabalho visa contribuir para a identificação de
problemas relacionados à saúde da população e à degradação do meio ambien-

te (...) Foram destacados oito poços de
água subterrânea ditos como poluídos
por poluente radioativo (urânio). (...) o
risco de contaminação de água por
radiação foi definido pela probabilidade
de contaminação dos poços alcançarem teores acima dos padrões de
qualidade recomendados para o consumo humano (0,02 mg/L U, cerca de
20ppb)”. O estudo apresentou concentrações elevadas de urânio em várias
amostras como pode ser observado na
tabela abaixo:

Figura 3: Relação das amostras, localização e teor de urânio encontrado
Estação de
Amostragem

Denominação

Longitude
UTM m E

Longitude
UTM m N

Teor de urânio em ppb

EST-43

Mina Cachoeira

792554

8469283

29,89

EST-47

Mina Cachoeira

796258

8468982

158,79

EST-48

Mina Cachoeira

796349

8468982

41,39

EST-58

Mina Cachoeira

795749

8469438

42,11

EST-65

Fazenda Muquila

809696

8451388

21,03

EST-67

Povoado
São Timóteo

806517

8467984

98,48

EST-72

Fazenda Juazeiro

799705

8465694

566,85

EST-73

Fazenda Juazeiro

799993

8465635

105,93

Fonte: “Avaliação dos recursos hídricos visando a saúde humana e agricultura na
província uranífera Lagoa Real, região centro-oeste do estado da Bahia – Lagoa Real”
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“
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“

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. A INB coleta água
direto aqui, a cada 60 dias, mas não fala nada
sobre as análises para a gente.

Márcio Neves Santos,
da comunidade de Juazeiro, no entorno da INB

Barragem utilizada pela população para abastecimento de água

Além desse tipo de referência, o Greenpeace teve acesso aos estudos oficiais
realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), aos pareceres técnicos
do Ibama e de órgãos estaduais, além do próprio EIA/Rima do empreendimento,
e usou o histórico de acidentes, incidentes e infrações da INB para guiar seu
trabalho de campo (ver Figura 5, na página 19).
Após a fase de coleta de amostras de água e sedimentos e pesquisa documental, o Greenpeace retornou a Caetité em agosto de 2008. Durante uma
semana, realizou reuniões e encontros com as comunidades diretamente afetadas pelo empreendimento, e com entidades da sociedade local, como igreja,
sindicatos, fundação hospitalar, universidade e escolas do ensino médio, além
de participar de sessões na Câmara dos Vereadores e no auditório municipal.
Dezenas de entrevistas foram registradas em vídeo e são esses depoimentos que
ilustram este relatório. O Greenpeace também conversou com dois funcionários
concursados da empresa que pediram para não serem identificados.
Em geral, 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. Entre os
entrevistados e presentes às palestras, foi praticamente unânime a preocupação
sobre casos de câncer no município nos últimos anos, e é palpável a descon-

fiança em relação às informações
prestadas pela INB e pela CNEN.
A seguir, é apresentado um resumo
da “Pesquisa preliminar de radionuclídeos naturais no entorno da mina de
urânio – Caetité, Brasil, abril de 2008”,
estudo de caso elaborado a partir dos
resultados das análises das amostras
de água coletadas pelo Greenpeace.
As amostras foram analisadas por
laboratório independente e credenciado, contratado pelo Laboratório de
Pesquisa do Greenpeace da Universidade de Exeter, no Reino Unido. A
íntegra do estudo de caso encontra-se
anexado no fim deste relatório e a
íntegra dos dados laboratoriais estão
à disposição do Ministério Público
Federal e da Justiça brasileira.
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Contaminação da água por urânio
Resultados das análises
Pesquisa preliminar de radionuclídeos naturais no
entorno da mina de urânio Caetité, Brasil, abril de 2008
Rianne Teule, PhD em Química Física

Objetivos
Em abril de 2008, o Greenpeace conduziu um estudo
de escopo limitado nas áreas do entorno da mina com a
finalidade de tentar identificar potenciais problemas e avaliar
a escala de qualquer impacto resultante da mobilização de
materiais da mina.

Descrição do trabalho

©Greenpeace/ Lunaé Parracho

Foram realizadas análises em amostras de água e solo
(sedimento) obtidas de diversas fontes no entorno da mina,
incluindo:
- torneiras e poços instalados pela INB;
- poços/reservatórios de água utilizada para beber pelas
comunidades locais;
- lagos utilizados pelas comunidades para lavagem de
roupas e para bebida do gado leiteiro de subsistência.
A escolha dos locais de coleta das amostras foi oportunista, mas baseada na distância e na relação geográfica
com a mina. O critério de escolha também foi influenciado
por pesquisas já realizadas na área e pelo conhecimento de
eventos prévios de enchentes e transbordamentos.
As amostras foram enviadas ao Reino Unido e analisadas por um laboratório independente e credenciado, contratado pelo Laboratório de Pesquisa do Greenpeace da
Universidade de Exeter, no Reino Unido, utilizando análise
gama-espectrométrica e ICP-MS. Os alvos da análise eram
isótopos de urânio, tório e chumbo, já que esses eram
tidos como os mais propensos à mais ampla mobilização
ambiental decorrente de atividades de mineração de urânio.
De maneira geral, a natureza limitada deste estudo
significa que os seus resultados devem ser considerados
apenas como indicativos, longe de esgotar todas as possibilidades de análise.
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Figura 4: Concentração de metais nas amostras
Descrição

urânio (U)

tório (ThU)

chumbo (Pb)

MI08004(mg/L)

água para consumo
humano do poço

0,110

0,000003

0,0002

MI08014(mg/L)

água para consumo
humano de torneira

0,027

0,000003

0,0067

Limite da OMS (mg/L)

0,015

-

0,01

Limite do Conama (mg/L)

0,02

-

0,03

Resultados
Análise ICP-MS

Note que esta metodologia determinou apenas concentrações na fase
aquosa das amostras; elementos associados a qualquer material particulado não foram analisados. Incertezas
tipicamente na faixa de 5% (2SD).
Nas amostras de água 04 e 14,
ambas coletadas de fontes de água
usada para beber, a concentração
de urânio detectada é significativamente superior ao limite estabelecido
pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), de 0,015 miligramas por litro.
Ainda na amostra 14, a concentração
de chumbo detectada foi significativamente superior a todas as outras,
ainda que abaixo do limite da OMS
de 0,01 miligramas por litro.
Na amostra de água 04, a concentração de urânio era sete vezes maior
do que o limite da OMS. Esta amostra
específica foi coletada de um poço
localizado na vila de Juazeiro, cerca
de oito quilômetros a sudeste da
mina vale abaixo. A amostra de água
14, que apresentou uma concentração de urânio duas vezes maior que
o índice da OMS, foi coletada de uma
torneira (foto) instalada pela comunidade local no fim de 2007, também a

cerca de oito quilômetros a sudeste
da mina.
Os resultados da análise gamaespectrométrica indicam a presença
de radionuclídeos naturais das séries
urânio-238 e tório-232 em duas
lagoas naturais no entorno da mina.
Isso pode ser causado pela presença
natural de urânio e tório no solo, mas
os eventos de enchentes e transbordamentos na mina de urânio podem
ter desempenhado um papel no
aumento das concentrações naturais.
Considerando seu escopo limitado, esta pesquisa não responde
totalmente se a operação de mineração de urânio causa contaminação
ambiental no entorno da mina de
Caetité. Ainda assim, mesmo que os
resultados dessa análise limitada não
permitam conclusões precisas, eles
indicam um significativo potencial de
exposição da população local a níveis
elevados de radionuclídeos.
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.
Greenpeace | Ciclo do Perigo
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Impactos da mineração
de urânio em Caetité

Contaminação ambiental

Alguns tipos de moléculas são particularmente resistentes à degradação
química e bioquímica e apresentam
vida longa no solo, nos sedimentos e
na água, causando grande impacto
ambiental. Esse é justamente o caso
dos 45 compostos de urânio presentes na natureza, que persistem no
meio e podem causar efeitos crônicos
à biota e aos seres humanos (PRADO,
2007).
O urânio é um metal pesado
radioativo. Quando o urânio é extraído
da natureza e convertido em dióxido
ou outras formas, o resíduo dos
processos químicos e mineralógicos
também contém pequenas
quantidades de urânio e outros rejeitos
naturalmente radioativos como o tório
(PRADO, 2007).
O EIA/Rima do projeto de exploração de urânio em Caetité previa
diversos impactos, entre os quais
(INB, 1997):
- alteração da qualidade do ar, devido às emissões atmosféricas durante
a operação do empreendimento decorrente da movimentação dos solos
e do desmonte de rochas na lavra,
na britagem e rebritagem do minério,
“gerando quantidade significativa de
material particulado além da emanação de gás radônio”. Segundo o
Rima, esses contaminantes podem ser
transportados pelos ventos atingindo o
meio ambiente, e, conseqüentemente,
o homem;
- contaminação dos mananciais
subterrâneos com alterações das suas
propriedades e potabilidade.
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“A liberação de poluentes para o meio
ambiente durante a implantação e a
operação do empreendimento, com
possíveis alterações na qualidade das
águas subterrâneas poderá ocorrer,
de forma significativa, a partir do
desmonte de rochas na lavra, do pátio
de lixiviação, da bacia de deposição
e reciclagem de efluentes líquidos, da
disposição de rejeitos sólidos e estéril,
da unidade de tratamento do rádio,
dos pátios de estocagens de insumos
e das operações da unidade de processo.” O estudo previa que o controle
sobre a qualidade da água deveria ser
“constante e os dados periodicamente
informados aos usuários e à comunidade em geral”;
- deposição de partículas comuns
e radioativas sobre a cobertura
vegetal. “O aerossol gerado nestas
atividades [de mineração de urânio]
deverá conter certo teor de isótopos
radioativos, devido à ocorrência
dessas substâncias no solo e no
subsolo da área do projeto. Esse
pó, ao ser dissipado pelo vento, irá
depositar-se sobre a cobertura vegetal
das áreas vizinhas, podendo causar
a sua contaminação com isótopos
radioativos. Devido à longa duração
das emissões, este foi considerado um
impacto significativo e negativo.”
Segundo o estudo “Um olhar
socioeconômico-ecológico sobre as
comunidades no entorno do complexo
uranífero minero-industrial Caetité
(BA)”, da Universidade de Brasília e da
Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, datado de 2000, “no
empreendimento uranífero de Caetité

(BA), a contaminação das águas
subterrâneas e superficiais por metais
pesados e particulados está prevista
no Rima mas, apesar de terem sido
colocadas medidas mitigadoras
da poluição dos recursos hídricos,
existem fortes expectativas de que o
fato venha a ocorrer” (BRAGAGNOLO
& DOURADO, 2000).
O histórico de acidentes, vazamentos e eventos ocorridos ao longo dos
anos na unidade da INB em Caetité
mostra que a previsão estava correta
(ver Figura 5, na pagina 19).

Incorporação de urânio
por habitantes de Caetité

Os elementos radioativos como o
urânio chegam ao interior do corpo
humano quando ingeridos através
de alimentos e da água, inalados,
absorvidos pela pele ou mucosas, ou
quando administrados em exames que
utilizam esses materiais. No caso de
liberação de urânio ao meio ambiente,
esse elemento é ingerido diretamente
através da água contaminada e de
toda a cadeia alimentar por meio de
vegetais, do leite e da carne.
Em Caetité, metade dos 46 mil
habitantes do município vive na zona
rural, onde criam gado, plantam mandioca, cana-de-açúcar, feijão, milho e
outros produtos. Na região, há consumo humano e animal de água nãotratada de poços artesianos e de um
riacho que atravessa a mina de urânio,
o Riacho da Vaca (ALVES, 2005).
Em 2007, a pesquisadora Geórgia
Prado escreveu “Estudo de contaminação ambiental por urânio no municí-

“

Todas as casas próximas da mina estão
quebrando por causa das detonações. Nós
reclamamos e eles (INB) chamam a gente de
mentiroso. Eu moro a cerca de 700 metros da
mina e tem noite que eu nem consigo dormir
por causa do barulho das máquinas. Não temos
nenhum tipo de apoio, nada. Se não procuramos
emprego fora, a gente morre de fome. Não sou
respeitado na terra em que nasci e me criei.

“

Florisvaldo Cardoso,
morador da comunidade de Riacho da Vaca

Os índices de incorporação de urânio por habitantes de Caetité foram
25 vezes maiores do
que os apresentados na
região controle, e cem
vezes maiores do que a
média mundial
pio de Caetité (BA), utilizando dentes
de humanos como bioindicadores”,
dissertação de mestrado para a
Universidade Estadual de Santa Cruz,
em Ilhéus (BA). O principal objetivo do
trabalho foi estudar a contaminação
ambiental à qual estão expostos os
moradores de Caetité e região, que
“enfrentam problemas ambientais
decorrentes de atividades antrópicas
de mineradoras de urânio, bem como
os conseqüentes efeitos à saúde da
população”.
No estudo, a pesquisadora inferiu o
grau de contaminação ambiental por
urânio a partir dos níveis de incorporação do radionuclídeo pelos habitantes
da região e utilizou dentes humanos
como bioindicadores. Ela coletou
dentes extraídos por motivos ortodônticos de pessoas de cinco a 87 anos
de idade. Para efeito de comparação
e controle, a pesquisa coletou dentes
de habitantes da Represa Guarapiranga, na região metropolitana da cidade
de São Paulo. Como a concentração
de urânio em dentes é muito similar à
verificada no esqueleto, os resultados

do estudo expressam o conteúdo de
urânio no esqueleto como um todo.
Para quantificar o urânio, ela utilizou
a técnica de Espectrometria de Massa
Acoplada ao Plasma de Argônio (ICPMS) no Laboratório do Centro de Laser
e Aplicações do Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN), da
Universidade de São Paulo (USP).
Nos resultados do estudo citado, os
habitantes da região de Caetité apresentaram uma incorporação média de
urânio igual a 52,3 ppb (μg/L), cerca
de duas vezes maior do que em Lagoa
Real e quase o dobro do que foi medido em Igaporã, municípios baianos
vizinhos.
Os índices de incorporação de urânio por habitantes de Caetité foram 25
vezes maiores do que os apresentados
na região controle, a Represa de Guarapiranga, e ainda cerca de cem vezes
maiores do que a média mundial.
O estudo conclui que “esses resultados são bastante consistentes com
o fato de que a maior proximidade
com a planta de extração e processamento de urânio, operada pela
INB, resulta em maior contaminação
ambiental, levando assim os habitantes
de seu entorno a ingerirem relativamente mais urânio. Essa foi a situação
verificada em Caetité, onde a ingestão
de urânio é mais do que o dobro dos
valores encontrados nas duas outras
regiões mais distantes da planta de
processamento da INB, Lagoa Real e
Igaporã”.

E continua: “Admitindo-se que a
correlação entre urânio incorporado e
urânio ingerido seja aproximadamente
linear, concluiríamos que em Caetité a
população ingere cem vezes mais urânio do que a média mundial”.“(...) as
populações dessas localidades, e de
Caetité em particular, estão sujeitas a
riscos radiobiológicos muito superiores
aos de populações de outras regiões,
tanto no país como no restante do
mundo. Essa circunstância pode levar
a sérios problemas de saúde como a
ocorrência de neoplasias.”
Apesar das circunstâncias favoráveis à forte incidência de neoplasias,
até hoje Caetité não dispõe de um
centro de diagnóstico, controle e
tratamento de câncer. Os casos são
encaminhados aos municípios de
Guanambi, Vitória da Conquista e até
mesmo Salvador para diagnóstico e
tratamento.
Vale notar que o Rima da URA
Caetité (INB,1997) já indicava
alterações nos indicadores de
saúde na região, ressaltando que
“as neoplasias e os indicadores de
possível dano genotóxico foram
os mais investigados”. Segundo o
documento, “foi constatado um risco
diferenciado de morrer por algumas
neoplasias e de ocorrência de danos
genotóxicos na área de influência do
empreendimento, ao ser comparada
com outros municípios do semi-árido
baiano onde inexistem ocorrências de
jazidas de urânio”.
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Riscos à saúde

“

As conseqüências das radiações
O nível de câncer aqui em Caetité é alto.
nucleares para os humanos são diverE eu sei disso porque eu perdi meu pai há
sas e dependem dos órgãos do corpo
menos de um mês, meu tio morreu de câncer,
e sistemas atingidos. Quando o corpo
minha prima está doente. A gente vai estudar
é exposto à radiação, absorve certa
os dados e não existe relação clara, até porque
quantidade de energia dessa radiação, a
o câncer pode ser causado por várias razões
chamada dose absorvida. Quanto maior
e quando se trata de radiação os dados não
a dose absorvida, maiores serão os
são palpáveis. Então o que a gente faz? A gente
danos provocados pela radiação.
espera o pessoal morrer de câncer para depois
É consenso entre especialistas de que
descobrir que é urânio?
não há dose de radiação tão pequena
Edneusa Pereira dos Santos, estudante de biologia
que não produza um efeito colateral no
na Universidade Estadual da Bahia (UNEB) de Caetité
organismo humano.
Quanto maior a exposição, maior é
o risco dos efeitos biológicos, existindo
assim uma relação contínua entre exposição e risco.
A exposição a doses de radiação muito altas pode causar falência do sistema
nervoso central e síndrome gastrointestinal, seguida de morte em algumas horas
ou dias. Existem efeitos, porém, que aparecem depois de anos ou décadas. Um
exemplo é o câncer, que só aparece vários anos após a irradiação do organismo.
Efeitos tardios como o câncer são mais difíceis de identificar por conta da demora
em aparecer – torna-se incerto afirmar se a patologia se deve à exposição radioativa ou ao processo de envelhecimento natural do ser humano. Por essa razão, a
identificação dos efeitos tardios causados por radiações nucleares só é possível se
houver controle histórico e amplo sobre a população afetada.

“

Ingestão crônica de urânio
Alguns radionuclídeos se depositam em tecidos e órgãos importantes e, dessa
forma, constituem-se num componente importante do background (histórico)
radioativo que irradia permanentemente o indivíduo. Esse é justamente o caso do
urânio (GARCIA, 2002).
A afinidade iônica faz do esqueleto humano um órgão retentor de metais. Isso
significa que, mesmo depois de cessada ou reduzida a fonte externa (exógena)
emissora de radiação, o indivíduo continuará exposto ao elemento que ficou retido
na estrutura óssea. O esqueleto passa a funcionar como uma fonte interna (endógena) de radiação. Assim sendo, quanto maior a retenção de elementos radioativos no corpo, maior e mais longa será essa exposição.
Além disso, estudos demonstraram que baixas concentrações de urânio
ingeridas de forma crônica, ou seja, no transcurso de longos períodos, levam ao
acúmulo do elemento não somente nos ossos como também em todo o volume
da medula óssea, colocando as células produtoras de sangue, chamadas de
células estaminais hematopoiéticas no raio de alcance da radiação alfa (ARRUDA
NETO et al., 2004).
Observa-se ainda que, depois do esqueleto, a maior acumulação de urânio
se dá nos rins, saturando a partir de idades iguais e superiores a 10 anos. Essa
constatação é grave em decorrência da alta nefrotoxicidade de alguns compostos
de urânio, notadamente os sais de uranila. Portanto, além dos riscos radiobiológicos, os habitantes de Caetité também estariam sujeitos aos efeitos toxicológicos
em rins (PRADO, 2007).
Os efeitos hereditários ou genéticos podem surgir somente nos descendentes
do ser irradiado, como resultado de danos por radiação nas gônadas, que são
células dos órgãos reprodutores. Ainda não existe conhecimento consolidado sobre danos hereditários em seres humanos, apesar de estudos em camundongos
e vegetais apontarem que a radiação nuclear é um agente que induz mutações. A
radiação tem também efeito teratogênico, ou seja, provoca alterações significativas
no desenvolvimento de mamíferos irradiados quando ainda no útero materno.
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radiação
O queuécle
n ar?
Existem diversas formas de radiação
como calor, luz, microondas e nuclear. A
radiação pode ser tão energética a ponto
de destruir moléculas, principalmente a
radiação nuclear. Calor e luz, por exemplo,
não podem causar esse tipo de dano.
A radiação nuclear origina-se no núcleo
de determinados átomos de elementos
químicos instáveis que liberam muita
energia. Os radionuclídeos ou átomos com
núcleos instáveis, que emitem radiação,
podem ligar-se quimicamente a outras
moléculas responsáveis por determinados
processos fisiológicos, órgãos ou tecidos
dos organismos, uma vez em contato com
o corpo humano.
Uma das principais preocupações sobre a
exposição humana à radiação nuclear é o
potencial risco à vida da célula. Se a radiação penetrar em uma célula viva, pode
ionizar os átomos que a compõem.
A diferença química entre um átomo ionizado e um átomo neutro pode causar
problemas dentro da célula viva, alterando
suas funções específicas.
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Acidentes na mina de
urânio em Caetité

Ao longo de oito anos, a mina de
urânio de Caetité acumulou vários
acidentes. Os mais comuns, como
transbordamentos e vazamentos nas
piscinas de licor de urânio podem
causar dispersão de resíduos e contaminação do solo e da água. A cada
novo rumor de acidente, a população
mostra-se muito preocupada com os
impactos em sua saúde e nunca é
informada oficialmente sobre a ocorrência desses acidentes.
Veja abaixo os acidentes que já
ocorreram na mina de Caetité desde o
início de sua operação.

Bacias de licor de urânio da URA Caetité

Figura 5: Acidentes na mina de urânio de Caetité
Natureza

Impactos

Conseqüências

Abril de 2000

Vazamento de 5.000 m³
de ócio de urânio denunciado
seis meses depois e só
desmistificado três anos depois

“Insignificativos”

CRA aplica a multa máxima; Ministério
Público Estadual instala ação civil
pública; Atividades suspensas de
novembro/00 a julho/01; ONGs socioambientais
pedem ao Ministério Público Federal auditoria ampla,
independente e multidisciplinar

Abril de 2002

Vazamento na área 170
mantido em segredo

Possível contaminação
do lençol freático

Ministério Público
Federal aciona o MPE, que
ouve os denunciantes

A bacia de barramento de “finos”
transborda sete vezes liberando
líquido com concentração de
urânio-238, tório-232 e rádio-226
no meio ambiente

Mortandade de
peixes nas lagoas de
Maniaçu, Vargem
Grande e Covas

Autuação e multa pelo IBAMA-SSA devido
ao não-cumprimento das condicionantes
referentes ao monitoramento da saúde dos
trabalhadores e da população e falta de exames
hidrogeológicos; Ministério Público Estadual instala
inquérito civil; CODEVASF coleta material para análise

Rompimento em uma das mantas
da bacia de licor uranífero,
com paralisação por cerca
de 60 dias

Redução da
produção

Apesar da falta de equipamentos de
radioproteção e pendências de engenharia, a
CNEN renova a Autorização de Operação Inicial (AOI)

Denúncias de vazamentos
dos tanques de lixiviação

Ibama acionado

Evento considerado corriqueiro
pela empresa

Janeiro a Junho
de 2004

1º semestre
de 2006

Junho de 2008

Fontes: MCT, 2008 e Vilasboas, 2006
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Operação da INB em Caetité

Do ponto de vista da radioproteção, o licenciamento de instalações
nucleares no Brasil é feito pela Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN). No caso da URA Caetité, a
CNEN emitiu a resolução 227 com
a Licença de Aprovação do Local
de Implantação do Empreendimento em 1997. Em 1999, a CNEN
emitiu a Licença de Construção.
No que diz respeito às instalações nucleares, a Norma CNENNE-1.04 – Licenciamento de
Instalações Nucleares – apresenta
dois tipos distintos de autorização
para operação:
Autorização para Operação
Inicial (AOI) – Concedida no início
da fase operacional da instalação
Portão principal da Unidade de Concentrado de Urânio, URA Caetité
nuclear, limitada à etapa de testes
b) Aqueles decorrentes de eventos externos, naturais ou
voltados para confirmação das bases de projeto e
não,
fora do controle do requerente que, a critério da CNEN,
comprovação que a instalação é capaz de suportar os
não
poderiam
ser previstos quando da elaboração dos
acidentes postulados. Segundo a seção 8.1.2 da Norma
relatórios
de
análise
de segurança.
CNEN-NE-1.04, a AOI deve incluir informações sobre
A
CNEN
renovou
pelo menos seis vezes a Autorização
datas estimadas para o início e o término das operações
de Operação Inicial (AOI) da INB em Caetité, contrariando
sob tais condições.
suas próprias regras de licenciamento nuclear.
Autorização para Operação Permanente (AOP) – ConSegundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, a INB
cedida para operação da instalação nuclear em caráter
ainda
não conseguiu autorização de operação permanente
permanente, após a conclusão da operação inicial.
(AOP)
porque não foi capaz de superar desafios técnicos
Como explícito na Norma CNEN-NE-1.04, subseção
como
o
regime de chuvas da região de Caetité (GABMI/
8.7.5, a AOI não pode ser prorrogada continuamente,
MCT,
2007).
No verão de 2004, chuvas excessivas atingiram
existindo um limite para as prorrogações:
a
área
da
mina,
e a bacia de retenção de particulados por
(...)
sedimentação da cava da mina de urânio transbordou sete
8.7.5 A AOI será concedida pelo prazo nela especifivezes, liberando efluentes líquidos com concentração de
cado.
urânio-238, tório-232 e rádio-226 no leito do Riacho das
8.7.5.1 Uma AOI poderá ser prorrogada por duas
Vacas (GABMI/MCT, 2007).
vezes consecutivas. A cada prorrogação, o operador
Em função da avaliação dos impactos desse acidente
deverá apresentar à CNEN relatório detalhado expondo
e
das
condições de operação da mina da INB, os fiscais
as razões que motivaram o pedido de prorrogação.
da
Coordenação
de Instalações Nucleares (Codin, ligada à
8.7.5.1.1 Em casos excepcionais poderão ser conceCNEN)
elaboraram
parecer técnico solicitando a paralisação
didas mais que duas prorrogações consecutivas da AOI.
das atividades de mineração em Caetité e a não-renovação
8.7.5.1.2 Consideram-se como casos excepcionais:
da licença de operação. Na opinião da Codin, a licença da
a) Aqueles provenientes de fatores tecnologicamente
INB só poderia ser renovada após a adoção das seguintes
significativos que, a critério da CNEN, não poderiam ter
medidas pela empresa:
sido previstos quando do estabelecimento dos crono1) Refazer o ângulo do talude – corte feito dentro da mina
gramas das atividades que seriam realizadas na vigência
para
extração do minério – a fim de evitar desabamentos;
da AOI;
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1) Licenciamento nuclear

“

A gente sabe que de vez em quando [os
tanques] vazam, mas eles (INB) dizem que não
vazam. A gente não pode entrar lá para ver.
Eles só falam que a gente não corre perigo.

2) Apresentar estudos hidrogeológicos (referentes à movimentação do solo) para avaliar possibilidades de contaminação do lençol freático embaixo da mina;
3) Ampliar capacidade das bacias de contenção do líquido usado no processamento do minério que é contaminado
com materiais radioativos. A principal bacia de contenção
verteu água diversas vezes por não ter tamanho adequado
ao volume de chuvas.
A proposta dos fiscais foi recusada por Odair Dias Gonçalves (VILASBOAS, 2006), presidente da CNEN e também
presidente do conselho administrativo da INB. Apesar
dessa denúncia e da ocorrência de novos vazamentos e
transbordamentos, as informações disponíveis indicam que
a CNEN renovou pelo menos seis vezes a Autorização de
Operação Inicial (AOI) para a INB Caetité, desconsiderando
recomendações do seu próprio corpo técnico e desrespeitando suas próprias regras de licenciamento.

2) Licenciamento ambiental

Em 1982, foram iniciados os estudos preliminares para a
caracterização ambiental pré-operacional em um raio de 20
quilômetros ao redor do projeto Lagoa Real. A elaboração
dos Estudos de Impacto Ambiental teve início em 1989 e só
foi finalizada em 1997.
Em outubro de 1997, o Ibama emitiu a Licença Prévia e,
em abril de 1998, emitiu a primeira Licença de Instalação,
autorizando a implantação e os testes pré-operacionais
envolvendo lavra, britagem e lixiviação do minério de urânio
(IBAMA, 2006).
Em abril de 2000, cerca de 5 mil metros cúbicos de licor
de urânio foram liberados no meio ambiente devido à ruptura das mantas de isolamento das piscinas. O acidente só
tornou-se público em outubro daquele ano, ou seis meses
depois do vazamento, quando o promotor público de Caetité rompeu o segredo da INB e informou a CNEN e o Ibama
sobre o ocorrido (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2006).

Idalicio Pereira da Silva,
morador da área rural de Caetité

“

O Ibama suspendeu a LI, e a INB ficou proibida de
operar por mais de um ano. Na ocasião, fiscais do Ibama
identificaram que o projeto de compactação do solo abaixo das mantas foi feito em desacordo com a licença obtida. Em depoimento sobre o acidente, a técnica do Ibama,
Sandra Miano, disse a deputados federais em 2006 que
“as indústrias nucleares demoraram muito tempo a admitir
o problema, dificultando nossa averiguação até que mandamos esvaziar o tanque de licor – 1401. Quando é feita a
lixiviação do minério, o volume de licor gerado é controlado e quando vai para a bacia há plena noção do volume
que está sendo processado. Observou-se uma diferença
de 5 milhões de litros e houve dúvida sobre onde haveria
parado esse volume. O Ibama só soube do fato após
denúncia do Ministério Público” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2006).
Foi então emitida nova Licença de Instalação para
que a empresa corrigisse os problemas. A Unidade de
Concentrado de Urânio – URA Caetité finalmente recebeu
a Licença de Operação do Ibama em outubro de 2002. A
licença de operação 274/2002 foi expedida com validade
de quatro anos, autorizando a unidade composta da mina
e da usina de beneficiamento, com a produção anual de
concentrado de urânio equivalente a 300 toneladas de
concentrado de urânio sob a forma de diuranato de urânio
(yellow cake). A licença listava 13 condicionantes específicas, dentre as quais destacam-se (Ibama, 2002):
2.8 – Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias:(...); resultados oriundos dos estudos hidrogeológicos
e planejamento de sua continuidade.
2.12 – Apresentar relatórios periódicos contendo
dados, considerações e conclusões, com acompanhamento, a partir de dados existentes e os posteriores a
estes considerando endemias/epidemias, em decorrência
do possível aparecimento de novas doenças, devido a imigrações, bem como de patologias relacionadas a danos
genéticos pré-existentes e neo-existentes em um raio de
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Corredor do Hospital Santana de Caetité

20 quilômetros da URA. Sugere-se que o empreendedor
trabalhe em parceria com a Secretaria de Saúde de Caetité
e a Diretoria Regional de Saúde - 24ª, pois são os órgãos
competentes para o cumprimento do Programa.
Em janeiro de 2007, a Licença de Operação foi renovada
pelo Ibama, desta vez com prazo de validade de seis anos
e com a seguinte condicionante (IBAMA, 2007):
2.5 Apresentar, no prazo de seis meses, comprovação
de contratação dos estudos epidemiológicos definidos
no Termo de Referência encaminhado ao Ibama no dia
25/10/2006.
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 (VILASBOAS, 2006).
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A INB nunca monitorou as pessoas que vivem no entorno da mina para avaliar possíveis impactos da exploração
de urânio sobre a saúde delas.
No processo de renovação da licença de operação,
também chama a atenção uma aparente divergência entre
o Ibama e a Secretaria de Recursos Hídricos do estado da
Bahia sobre o cumprimento da condicionante 2.8, relacionada à realização de estudos hidrogeológicos.
Parecer técnico do Ibama datado de 2006 que embasou
a decisão pela renovação da licença informa que a empresa
Geoservice Engenharia Geológica e Ambiental Ltda. executou o estudo hidrogeológico ambiental, tendo como um de
seus principais objetivos “caracterização e mapeamento do
potencial de contaminação dos solos e água subterrânea na
área da URA”. Ainda segundo parecer do Ibama, a análise
hidrogeológica apontou que as áreas mais vulneráveis à
poluição estão concentradas nos vales dos principais rios
na área do córrego do Cachoeira e Riacho das Vacas
(IBAMA, 2006).

Assim, a condicionante 2.8 foi dada como cumprida
pelo Ibama. Porém, outro parecer obtido pelo Greenpeace
na antiga Superintendência de Recursos Hídricos (SRH),
que foi transformada, em junho de 2008, em Instituto de
Gestão das Águas (Inga) do estado da Bahia, vinculada à
Secretaria de Meio Ambiente, chega a conclusões muito
diferentes sobre os resultados dos estudos apresentados
pela Geoservice.
Em setembro de 2007, a SRH elaborou uma análise preliminar do Estudo hidrogeológico ambiental da Ura/ Caetité
– INB S/A e outorgas concedidas para uso de águas para
abastecimento industrial/mineração. Vale ressaltar que as
outorgas de uso da água para a INB em Caetité são concedidas pela SRH. A análise da SRH resumiu cada um dos
relatórios de progresso da Geoservice, verificou dados dos
documentos citados e apresentou questionamentos não
respondidos no estudo hidrogeológico.
Para a SRH, não fica claro no estudo da Geoservice se
todos os 88 poços citados nos relatórios seriam ou não de
uso da INB e que tipo de uso é feito de cada um desses
poços. Já nas conclusões, o parecer da Superintendência
de Recursos Hídricos afirma: “Não consta dos relatórios de
andamento/progresso de nº 1 a 7 dados que indiquem a
conclusão efetiva do estudo hidrogeológico ambiental para
caracterização do potencial de contaminação de solos e
água subterrânea na área da unidade de concentrado de
urânio em Caetité (BA), conforme proposto e particularmente descrito no Relatório de Progresso nº 1” (SRH, 2007(b)).
O parecer detalha ainda que foi impossível identificar
uma série de produtos que a Geoservice prometeu entregar
no fim dos estudos, destacando que as informações ainda
não são suficientes para a caracterização do potencial de
contaminação dos solos e da água subterrânea no entorno
da URA. Entre os produtos que deveriam ter sido apresentados, mas não constavam dos documentos, destacam-se:
- Identificação das fontes potenciais de contaminação e
definição de procedimentos de monitoramento;
- Mapa de potencial de risco com destaque à vulnerabilidade dos aqüíferos na área da URA – modelo hidrogeológico;
- Subsídios para avaliação criteriosa do plano de descarte e de disposição dos rejeitos do tratamento e se permitem
ainda estabelecer os parâmetros de monitoramento das
circunvizinhanças das áreas consideradas como possíveis
causadoras de contaminação, áreas estas representadas
principalmente pelas pilhas de lixívia e tanques de licor
lixiviado.
No dia 18 de setembro de 2007, o parecer da SRH foi
apresentado em reunião com representantes da própria
superintendência, do Ibama, da sociedade civil (Associação Movimento Paulo Jackson Ética, Justiça e Cidadania),
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e do
Centro de Saúde do Trabalhador (Cesat). Segundo a ata
(SRH, 2007(a)) dessa reunião, Sandra Miano, técnica do
Ibama Brasília, limitou-se a dizer que os questionamentos
do parecer da SRH encontravam-se respondidos nos dois
volumes consolidados dos estudos hidrogeológicos e que
tais volumes seriam repassados à SRH.

Já sobre a condicionante do monitoramento da saúde,
no início de abril de 2008, a SRH convocou nova reunião
entre as partes envolvidas – INB, Ibama, órgãos estaduais
da área de saúde, saúde do trabalhador e sociedade civil. A
INB foi convocada para a reunião, mas não compareceu e
justificou sua ausência em correspondência encaminhada a
Júlio César de Sá da Rocha, diretor-geral da SRH, por Otto
Bittencourt Netto, diretor de Recursos Minerais da estatal.
“Manifesto inicialmente minha surpresa e estranheza pela
abrangência dos assuntos a serem tratados, tendo em vista
a representatividade dos órgãos participantes, no âmbito e
a convite da Superintendência de Recursos Hídricos, que
a meu ver deveria se restringir aos aspectos cada vez mais
importantes e essenciais dos recursos hídricos do estado
da Bahia.”
No dia 8 de abril de 2008, o despacho nº 21/2008, do
Ibama em Brasília, registrou que, “apesar de a empresa
informar que não atendeu a condicionante por problemas na licitação, deve ficar claro que a LI foi renovada
em 15/1/2007 e que a condicionante 2.5 deveria ter sido
cumprida no período de seis meses, portanto, decorridos
15 meses da renovação da licença, a INB não conseguiu
sequer contratar a empresa que realizará os estudos”. A
diretoria de licenciamento ambiental do Ibama determinou
o prazo definitivo de 90 dias para que a INB cumprisse a
condicionante 2.5.
Finalmente, em agosto de 2008, a INB anunciou a contratação da empresa Fiotec para realizar o estudo epidemiológico da URA Caetité, após pressão da sociedade civil
e do Ministério Público Federal (MPF). O MPF sugeriu à INB
que seja feito um trabalho de esclarecimento à população,
mantendo maior transparência sobre as atividades da empresa, e que também seja realizado controle da saúde dos
trabalhadores, da população e análises do solo e da água.
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“

O nível de câncer aqui está assustador.
Precisa de um estudo, um levantamento sobre
isso, e a INB também tem responsabilidade de
colocar as coisas claras para a população, de
como era a situação que a empresa encontrou
e como é que está hoje.

em Mineradoras denunciou a INB à Delegacia
Regional do Trabalho da Bahia e ao Ministério
Aneli Rodrigues (Lira), vereadora
Público do Trabalho por descumprimento de
normas da CLT e da Organização Internacional do Trabalho, em especial as relacionadas
à segurança e à medicina no trabalho (NR
4,5,13,22) (VILASBOAS, 2006).
Segundo ata da reunião de setembro de
2007
(SRH, 2007(a)) realizada na Superin3) Segurança do trabalho
tendência
de
Recursos
Hídricos do governo do estado
Quem trabalha com substâncias como o urânio está
da Bahia, o representante do Centro de Saúde do Trabasujeito a radiações nucleares. Em Caetité, a INB tem 131
lhador, ligado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,
funcionários sob o regime CLT, mais 300 terceirizados e
afirmou que a “INB fazia gestão de riscos ocupacionais de
mantém o Registro de Pagamento de Autônomo – RPA
forma ineficiente e burocrática, estando em segundo plano
(VILASBOAS, 2006).
questões de segurança no trabalho, tendo conhecimenEm 2001, exames apontaram indícios de contaminação
to da exposição de pelo menos dois trabalhadores com
em dois ex-empregados envolvidos com o acidente de
yellow cake”.
2000. Reportagem publicada na revista Época em agosEm agosto de 2008, em Caetité, um funcionário concurto de 2001 relata que “(...) trabalhadores não receberam
sado da INB aceitou conversar com o Greenpeace, mas
treinamento para lidar com o urânio. (...) A CNEN descobriu
não quis ser identificado por receio de represálias. Ele é
que até o responsável pelo banho de ácido no minério para
operador na produção de urânio e fez diversas acusações
extração do licor não estava habilitado para a tarefa. Além
à empresa. Disse que o dosímetro utilizado para medir
disso, nem todos utilizam equipamento de proteção para
radiação ficou “quebrado por mais de seis meses e que as
manusear produtos radioativos” (NASCIMENTO, 2001).
máscaras contra inalação de radionuclídeos estavam com
Desde 2002, 70 operadores trabalham sob risco grave
filtros usados e com data de validade vencida”. Ele afirmou
iminente junto à caldeira. Apenas três deles teriam treinaainda que, durante rotina de manutenção das mantas de
mento adequado. Existem denúncias de que, entre 2004
isolamento da bacia de finos, identificou 236 furos em apee 2006, funcionários da empresa foram atingidos por licor
nas uma contagem. As mantas deveriam impedir o contato
de urânio, pasta de urânio e ácido sulfúrico (VILASBOAS,
do líquido com o solo a fim de evitar a contaminação do
2006).
lençol freático.
O senhor Francisco Alcindo dos Santos, 61 anos, trabaO Greenpeace também teve acesso à cópia de uma
lhou na INB de dezembro de 1999 a 2006. Era encarregadenúncia
encaminhada por um funcionário concursado
do geral de manutenção e cuidava de todo tipo de equipada
empresa
à Delegacia Regional do Trabalho em junho
mento do processo industrial de produção do yellow cake.
de
2008
(processo
005126). São listados vários fatos de
Seu Chico, como é conhecido, conta que sofreu quatro
toda ordem nessa denúncia, inclusive que a “planta onde
ou cinco acidentes envolvendo contato direto com pasta
se encontra a AA-170 (precipitação, filtração e secagem
de urânio durante rotina de manutenção na centrífuga e no
de DUA – yellow cake) não é compatível para os procedisecador. “Tomava banho de urânio”, ele disse, “e hoje eu
mentos de segurança e de engenharia civil. Existe acúmulo
tenho leucemia. Tem radiação de urânio na minha medula.”
do licor uranífero em muitos pontos”. E mais: “Não existe
Seu Chico trabalhou em empresas terceirizadas que presa preocupação do radônio (Rn) que é liberado quando
tavam serviço para a INB. Ele está processando a empresa
ocorrem detonações na mina de céu aberto. Não existe
na Justiça do Trabalho porque “a INB nega que ele ficou
nenhum procedimento de cuidado na inalação desse gás
doente lá dentro”. Segundo ele, o tratamento médico é feito
nobre que é cancerígeno” e que também “não existe mapa
pelo SUS e não conta com o apoio da INB.
de riscos atualizado dentro da planta da INB; lixo com
Em 2006, a INB funcionou parcialmente em função
restos radioativos depositados na área de transporte de
do não cumprimento de pendências com a CNEN como
minério e britagem”. A empresa realizaria ainda a dosimereparos nas bacias de contenção e falta de equipamentos
tria individual de radiação sem informar os resultados aos
de radioproteção como contadores de contaminação de
trabalhadores.
superfície. No mesmo ano, o Sindicato de Trabalhadores

“
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4) Impactos sociais e culturais

A INB é a maior latifundiária do município de Caetité, com 1.850 hectares de
terras. A empresa nunca implantou o Plano de Desenvolvimento Sustentável
sugerido no Estudo de Impacto Ambiental como forma de amenizar os impactos
e garantir a geração de empregos e renda às comunidades afetadas pelo
empreendimento.
A empresa tampouco se responsabilizou pelo reassentamento das famílias.
“A INB S/A não apresentou nenhuma proposta ou sugestão de sustentabilidade
para as famílias atingidas. Ou seja, não houve, por parte da empresa nem dos
órgãos públicos responsáveis nenhuma preocupação com as vidas humanas ali
residentes. O discurso das vantagens e dos benefícios para os atingidos transformou-se em horror e pesadelo para 30% das famílias transferidas involuntariamente” (ALVES, 2005).

INB, CNEN e a falta de
transparência do setor nuclear
O fato de que a CNEN
é a controladora da
INB traduz a falta de
transparência do setor
nuclear brasileiro
A INB S/A é uma empresa de economia mista, vinculada à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
e subordinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia
(MCT). A INB responde pela exploração do urânio,
desde a mineração e o beneficiamento primário até
a produção e montagem dos elementos combustíveis que acionam os reatores das usinas nucleares.
A estatal atua também na área de tratamento físico
dos minerais pesados com prospecção e pesquisa,
lavra, industrialização e comercialização das areias
monazíticas e obtenção de terras-raras.
Já a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
é o órgão responsável pelo fomento, licenciamento e
fiscalização das atividades nucleares no país. A atividade de licenciamento consiste em avaliações de
segurança que levam em conta desde o projeto da
instalação, passando por sua entrada em operação,
até uma futura desativação (processo chamado de
descomissionamento). A CNEN exerce a fiscalização
da construção e executa testes pré-operacionais.
Para os trabalhos relacionados à prospecção, pesquisa, lavra, industrialização e comercialização de
minerais e minérios nucleares e outros de interesse
para a área nuclear, a CNEN exerce atividades de fiscalização e controle, já que as atividades nucleares
são monopólio da União – assim, a CNEN é a controladora da INB.

Na prática, a CNEN tem a dupla
função de fiscalizar a segurança
atômica e ao mesmo tempo promover a energia nuclear no país. O artigo 8º
da Convenção de Segurança Nuclear da Agência
Internacional de Energia Nuclear (AIEA, na sigla em
inglês), de 1994, ratificada pelo Brasil em 1998, diz
que “(...) Cada parte contratante tomará as medidas
apropriadas para assegurar uma efetiva separação
entre as funções do órgão regulatório e aquelas de
qualquer outro órgão ou organização relacionado
com a promoção ou utilização da energia nuclear”.
O fato de que a CNEN é a controladora da INB traduz
a falta de transparência do setor nuclear brasileiro.
De acordo com Zoraide Vilasboas, da Associação
Movimento Paulo Jackson Ética, Justiça e Cidadania,
que acompanha a trajetória da estatal em Caetité
desde o início: “A INB é acusada de desrespeitar os
Princípios da Precaução e Prevenção, consagrados
na legislação ambiental, e infringir direitos humanos
como os direitos à saúde e à segurança no trabalho.
É denunciada ainda por violar convenções internacionais de segurança nuclear, os princípios constitucionais de Atividade Controlada, Controle Democrático,
Responsabilidade Objetiva e Direito à Informação. Por
sua ligação original com o militarismo, a empresa é
tida como estratégica, funcionando sem transparência e sem controle social”.
O ciclo do combustível nuclear, a cargo da INB, é
ainda fortemente influenciado pelos militares, que
há mais de duas décadas desenvolvem pesquisas
para a construção do submarino nuclear brasileiro.
Por meio de convênio, essas pesquisas da Marinha
brasileira geram o desenvolvimento da tecnologia de
enriquecimento do urânio que é repassada para a
INB para aplicação civil em reatores nucleares.
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Transporte de yellow cake
na Bahia

Rodovia BA-026, caminho percorrido pelos comboios de
caminhões carregados com yellow cake até Salvador
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A INB realiza transportes regulares de urânio na forma de diuranato de amônia (yellow
cake) da unidade de Caetité até o porto de Salvador para exportação temporária e beneficiamento no exterior. Em geral, são feitos um ou dois transportes por ano (MCT, 2008).
O plano de transporte da INB define que os transportes sejam feitos em comboios,
com a proteção física a cargo da Polícia Rodoviária Federal. O urânio é embalado em
tambores metálicos de 200 litros transportados em contêineres marítimos de 20 polegadas. Os comboios percorrem mais de 700 quilômetros de estradas federais e estaduais,
atravessam cerca de 40 municípios e povoados e cruzam a capital baiana pela Avenida
Bonocô até chegar ao porto de Salvador.
De acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a INB só precisa de licença do
Ibama e da CNEN para esse tipo de transporte quando o volume total da carga for de 375
toneladas (ou 25 carretas) por comboio. Assim, transportes menores (12 carretas) não são
licenciados.
Ao longo dos oito anos de operação da INB em Caetité, houve vários episódios de
multas e infrações envolvendo o transporte do yellow cake na Bahia, conforme listado no
quadro a seguir:

Figura 6: Problemas no transporte de yellow cake
Natureza

Impactos

Conseqüências

96 toneladas de concentrado de
urânio ficaram armazenadas no
Porto de Salvador, sem autorização
de nenhum órgão ambiental

Fato repercute na imprensa e
desperta a sociedade.
Ministério Público Federal
acompanha episódio

3ª Promotoria de Meio Ambiente
do Ministério Público da Bahia
instala inquérito civil

Navio que trazia urânio enriquecido
no Canadá para Resende (RJ) fica
retido cinco dias no porto de Salvador,
onde embarcou 170 toneladas de
urânio oriundas de Caetité

Situação intranqüiliza
portuários e população

Ministério Público Federal instala
inquérito e aciona o IBAMA-SSA
a agir a fim de evitar riscos aos
portuários, à Baía de Todos os
Santos e à população

Setembro de 2004

Navio, com urânio enriquecido, que
ia para Resende (RJ), entra
na Baia de Todos os Santos para
pegar 250 t de urânio de Caetité

Situação intranqüiliza
portuários e população

IBAMA-SSA multa a INB em
R$ 1 milhão; ADILIC / IBAMA proibe
a “operação casada” no transporte
de urânio pela Baía de Todos os
Santos

Maio de 2008

Caminhões carregados de yellow
cake ficam ao ar livre em Salvador
por três dias à espera do navio

Situação preocupa
portuários e sociedade civil

Carta enviada ao MCT pedindo
detalhes sobre licença do transporte
e condições de armazenamento
na cidade

Junho de 2002

Janeiro de 2004

Fonte: Relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (www.social.org.br)

No último carregamento conhecido, realizado em maio de 2008, houve explícita falta
de coordenação entre o transporte terrestre e o marítimo. Os caminhões chegaram a
Salvador na quinta-feira, dia 16, mas o navio que levaria a carga ao Canadá, para dar
continuidade ao processo de fabricação do combustível nuclear, só atracou no domingo
(dia 18). A carga de 170 toneladas de yellow cake ficou estocada por três dias ao ar livre
em área vizinha ao porto.
Segundo Renato Neves, diretor de infra-estrutura do porto de Salvador, não é permitido o armazenamento de yellow cake na área portuária. “Temos uma exigência para a INB:
a carga deve chegar ao porto e ser imediatamente carregada.” Geralmente o embarque é
realizado durante a noite e a área é isolada. A licença da CNEN é cobrada, mas segundo
Neves “não é o caso de licença do Ibama”. Não existem escritórios do Ibama ou da CNEN
na área do porto de Salvador.
Já Ulisses Souza Oliveira Junior, representante do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Portuários do estado da Bahia, disse que muitas vezes os trabalhadores não chegam
a ser informados sobre o transporte de cargas perigosas como o urânio. Ele afirma que
os portuários nunca foram treinados para lidar com cargas radioativas ou perigosas e
que não dispõem de equipamentos específicos. Apesar de o yellow cake ser um material
de baixa radioatividade, não há dose de radiação tão pequena que não produza efeitos
colaterais no organismo humano.
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Urânio – contexto mundial

A busca pelo urânio começou após
a Segunda Guerra Mundial. Apesar
dos terríveis impactos das bombas
atômicas lançadas sobre Hiroshima
e Nagazaki, no Japão, o poder de
destruição estimulou a corrida pelo
desenvolvimento de armas nucleares.
Na época, houve grande incentivo à
expansão da mineração de urânio e
nesse processo os aspectos ambientais e de saúde foram deixados de
lado (MATTHES et al., 2005).
Os EUA trabalharam em minas
próprias e no Canadá, e a então URSS
desenvolveu atividades de mineração
de urânio nas repúblicas comunistas
da Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria e Bulgária. Milhares de
mineiros morreram de doenças como
cânceres nos pulmões causados pela
poeira de radônio emanada das minas.

Com o término da Guerra Fria, no
fim da década de 1970, a demanda
militar por urânio despencou. Os depósitos de material nuclear não mais
utilizado pelos governos dos EUA e da
URSS na fabricação de armas inundaram o mercado civil de energia nuclear.
Ao mesmo tempo, com o avanço de
programas de desarmamento nuclear,
grandes volumes de urânio muito
enriquecido foram disponibilizados às
usinas de energia, em uma abrangente
conversão de instrumentos de guerra
para uso civil. Com a enorme oferta de
combustível e a concomitante redução
na demanda, houve acentuada queda
no preço do mineral no mercado
internacional, tornando os investimentos em exploração e beneficiamento
pouco atrativos.
Porém, nos últimos cinco anos,

a demanda por urânio voltou a subir,
por conta da substituição de reatores
antigos e da construção de novas
usinas na China, Índia e Rússia. Em
2006, a produção mundial do mineral
foi de 39.655 toneladas, sendo que as
operações envolvendo urânio consumiram um total de 66.529 toneladas. O
déficit de 26.874 toneladas foi suprido
por estoques antigos, mas acabou
influenciando o preço internacional do
produto.
Essa combinação de fatores levou o
urânio a alcançar, em 2007, seu valor
recorde em 40 anos, chegando a
US$ 140 por libra. Apesar de sofrer um
ajuste ainda em 2007, a série histórica de valores mostra que o preço do
mineral disparou nos últimos sete anos,
com uma valorização de cerca de
1.820% nesse período (veja gráfico).

US$/lb U3O8

Figura 7: Preço do urânio (US$/libras)
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Em termos de segurança energética, o urânio é uma opção finita e
pouco estável especialmente porque
a energia nuclear não é uma fonte de
energia doméstica em quase nenhum
lugar do mundo. O minério de urânio
só pode ser considerado como um
recurso energético se a sua concentração for acima de 0,02% (UO – óxido
de urânio). Abaixo desse grau, é necessário empregar mais energia para
extrair e enriquecer o urânio do que a
energia que poderá ser obtida através
do uso do combustível nuclear nas
usinas. Assim, quanto mais pobre o
minério de urânio, maiores os custos,
o consumo de energia e as emissões
de gases de efeito estufa do ciclo de
vida da geração nuclear.

Figura 8: Reservas mundiais de urânio
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Os preços do concentrado
de urânio no mercado
internacional cresceram
mais de 1,8% nos últimos
sete anos, chegando a
bater o recorde de
US$ 140 por libra
De acordo com Storm & Smith
(2006), assumindo-se que a geração
nuclear mundial permaneça nos níveis
de 2005 e não haja a descoberta de
novas jazidas, por volta de 2016 o
grau de concentração do urânio vai
cair significativamente em relação aos
padrões atuais, e a situação vai piorar
a partir de 2034 (ver figura 8). Em
cerca de 60 anos, o sistema nuclear
de geração de eletricidade consumirá
a mesma energia que poderá gerar a
partir do combustível nuclear
(ver figura 9).
A Rússia, em particular, pode enfrentar uma grave crise de suprimento
de urânio dentro de 15 a 20 anos. A
escassez será sentida também por
operadores de usinas nos países da
União Européia, que hoje compram 1/3
do seu combustível nuclear da Rússia.
A China e a Índia podem enfrentar falta
de combustível se ambas cumprirem
os próprios anúncios de construção de
novos reatores nucleares.

Fonte: SCHNEIDER & FROGGATT, 2007

Figura 9: Geração de eletricidade a partir do urânio
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Fonte: SCHNEIDER & FROGGATT, 2007

Se for concretizado o panorama de forte expansão da geração elétrica nuclear, como deseja o setor, haverá insegurança tanto na oferta de combustível
como na disposição dos rejeitos radioativos. Com as reservas de urânio cada vez
mais limitadas ou acessíveis apenas a custos inviáveis, manter uma estratégia de
expansão poderá implicar a mudança permanente para o plutônio como insumo
para os reatores.
O plutônio, hoje subproduto da geração nuclear, é altamente radioativo.
Adotar o plutônio como combustível nas usinas nucleares multiplicará o volume
de rejeitos altamente radioativos que exigem disposição permanente. Como o
plutônio pode ser empregado como matéria-prima para a fabricação de armas
nucleares, sua utilização em larga escala alimenta tensões geopolíticas e aumenta o risco de proliferação de armamentos atômicos.
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EUA

Nos estados norte-americanos de
Utah, Nevada, Arizona, Novo México
e Montana, especula-se uma nova
corrida à mineração de urânio, uma
reedição da ocorrida em 1950, quando se iniciou a era nuclear. Naquela
época, as minas do oeste forneceram a matéria-prima dos arsenais
da Guerra Fria e o combustível da
primeira geração de reatores nucleares
e empregou mineiros da etnia navajo
como mão-de-obra.
De 1946 até o fim dos anos 70,
mais de 40 milhões de toneladas de
minério de urânio foram retiradas de
uma reserva dos índios navajo de 26
mil milhas quadradas na região de
Utah. Por três gerações, os habitantes da reserva têm respirado poeira
contaminada com urânio dos resíduos
da mina e bebido água de poços contaminados por rejeitos radioativos da
mineração. Mais de mil minas foram
abandonadas dentro da reserva. Para
produzir quatro libras de urânio, eram
geradas 996 libras de rejeitos radioativos abandonados em pilhas que
contaminaram o solo e a água.
Estudos epidemiológicos realizados
na região indicam que as crianças que
vivem no entorno das minas sofrem

“

cinco vezes mais de câncer ósseo e
15 vezes mais de câncer nos ovários
e nos testículos do que a média americana. A exposição ao urânio também
foi relacionada a problemas nos rins e
defeitos congênitos (WARD & ENGELHARDT, 2008).

ÁFRICA

Na Nigéria, dois milhões de pessoas estão ameaçadas por emissões
radioativas de minas desativadas na
região central do país. De acordo com
o comissário para o meio ambiente
do país, dois milhões de pessoas
moram e trabalham perto de cerca de
1.100 minas de estanho que emitem
partículas radioativas. Os moradores
da região podem apresentar câncer de
pele, dos pulmões e do fígado, bem
como problemas oculares em função
da exposição prolongada a esses materiais radioativos (JB ONLINE, 2008).

ÍNDIA

Já na Índia, na região da mina de
urânio de Jadugoda, pesquisas independentes de radiação apontaram que
a contaminação radioativa se espalhou
na região e está presente no solo e
nos rejeitos da mineração que foram
utilizados como material de constru-

ção. Também foi detectada emissão
de gás radônio (KOIDE, 2004).
Outra pesquisa feita pela Associação dos Médicos Indianos pela Paz e
Desenvolvimento entre maio e agosto
de 2007 revelou os impactos na saúde
da mineração de urânio em Jadugoda. A pesquisa abordou residências
localizadas no entorno da mina (2,5
quilômetros) e outras localizadas a cerca de 30 quilômetros da mineração.
Os resultados indicam maior índice
de mortalidade infantil em função de
graves deformidades físicas, alto índice de esterilidade entre as mulheres e
grave incidência de mortes por câncer
(THE TELEGRAPH, 2008).
“A energia nuclear vem sendo
oferecida como uma alternativa ao
carvão mineral. Mas, na realidade,
‘nuclear’ é primo do ‘carvão
mineral’. Ambos externalizam seus
custos para o solo, atmosfera,
trabalhadores, comunidades que
vivem no entorno das minas e das
instalações de beneficiamento,
e, especialmente, para as
futuras gerações, que viverão as
conseqüências de longo prazo dos
ganhos de curto prazo obtidos
com essas tecnologias” (WARD &
ENGELHARDT, 2008).

Nós sabemos que em outros lugares onde
há minas de urânio, como na Índia e na África,
as pessoas estão apodrecendo de câncer. Aqui
em Caetité, nem os trabalhadores nem as
pessoas que vivem perto da mina tem garantia
de monitoramento da saúde. Não existe
fiscalização independente. Precisamos assumir
posicionamentos que defendam e melhorem a
qualidade de vida do nosso povo.

“

Padre Osvaldino, Paróquia de Caetité
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Conclusão

“

Como não existe registro histórico dos casos de
câncer no município, não temos argumentos para
pleitear a necessidade de um centro de referência
sobre a doença na cidade. O que nós, moradores de
Caetité, queremos saber é o que tem de diferente
aqui em relação a outros municípios. A população
hoje vive sem saber a verdade. Se a empresa explora
um minério e causa algum problema de saúde à
população, eu acho que é necessário que exista um
investimento da empresa em oferecer serviços de
saúde para minimizar o problema.

“

Antônio Gomes Neto, administrador do Hospital
Regional e Maternidade Santana de Caetité

Na metade do segundo mandato
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal decidiu ressuscitar o Programa Nuclear Brasileiro,
que vivia em estado de letargia desde
o fim da ditadura militar. Em julho
de 2008, o Ibama concedeu licença
prévia para a construção da usina
nuclear Angra 3, projeto prioritário do
setor.
Para atender a demanda de combustível nuclear a ser criada com a
instalação de Angra 3, a INB pretende
dobrar sua capacidade anual, chegando a produzir 800 toneladas de
yellow cake por ano em Caetité. Com
a expansão da mineração, aumentarão os impactos ambientais e sociais
na área de influência direta da mina,
bem como a freqüência de transportes terrestres e marítimos em áreas
urbanas populosas da Bahia e do Rio
de Janeiro para completar o ciclo de
vida do combustível nuclear.
Após oito anos de operação
da INB em Caetité, a denúncia do
Greenpeace confirma a contaminação ambiental por urânio na área de
influência direta do empreendimento
prevista no EIA/Rima.
No momento em que segurança
energética está no topo da agenda
mundial, a mineração, fabricação
e comércio de combustível nuclear

configura-se como um dos principais
vetores da atual retomada do Programa Nuclear Brasileiro. Sem resolver o
passivo histórico de impactos sociais
e ambientais em Caetité ou prestar
contas à sociedade, a INB, amparada
pelos interesses comerciais e militares
no ciclo do urânio, movimenta-se para
iniciar a exploração da mina de Santa
Quitéria, no Ceará. A fim de viabilizar
financeiramente o projeto, a estatal nuclear desafiou a Constituição Federal,
que prevê monopólio da União sobre a
lavra do minério, e buscou um parceiro
no setor privado, a mineradora Galvani
(RAÍZES, 2008).

Após oito anos de operação da INB em Caetité, a
denúncia do Greenpeace
confirma a contaminação
ambiental por urânio na
área de influência direta do
empreendimento prevista
no EIA/Rima
Além das implicações financeiras
e ambientais da opção nuclear, a falta
de transparência e controle das atividades de mineração de urânio coloca
em dúvida a capacidade da CNEN
e do Estado Brasileiro em garantir a

segurança das instalações nucleares
do país. Especialmente neste caso
de flagrante ambigüidade, em que a
INB é controlada, licenciada e fiscalizada pela CNEN, que tem vínculos
comerciais ao longo de todo o ciclo
do urânio.
Em setembro de 2008, a imprensa
brasileira chegou a divulgar notícias
sobre a criação de uma agência
reguladora fora da alçada da CNEN.
Segundo o próprio presidente da
Comissão, Odair Dias Gonçalves,
“mesmo que os órgãos fiscalizador
e promotor não partilhem um prédio,
estarão no mesmo governo”, ou seja,
continuarão dando aval técnico às decisões políticas parciais tomadas pelo
executivo federal.
Todos esses fatores deveriam
pesar na conta que o governo do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
apresenta à sociedade para justificar
o investimento de bilhões em dinheiro
público na aventura nuclear brasileira,
enquanto ignora o enorme potencial
de racionalização do uso da energia
no país, que, segundo o Procel (Programa de Conservação de Eletricidade do governo federal), poderia evitar
a construção de cinco usinas como
Angra 3. Ou as possibilidades nunca
exploradas de o Brasil assumir a vanguarda tecnológica no uso de fontes
renováveis de energia como o vento,
o sol e a biomassa, além do aproveitamento hídrico em pequena escala.
O governo Lula, porém, tem preferido acomodar-se em um discurso
vazio e oportunista para disfarçar os
verdadeiros interesses comerciais e
estratégicos, custos sociais e impactos ambientais da tecnologia atômica.
E entra para a história ao condenar
não apenas a população de Caetité,
mas toda a sociedade brasileira, a
uma realidade de ameaças nucleares
e convivência com depósitos de lixo
radioativo.
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Demandas do Greenpeace

Moradores de Riacho da Vaca, comunidade próxima a mina de urânio de Caetité

Em função da contaminação
de água por urânio na área de
influência direta da INB em Caetité, o
Greenpeace exige:
• suspensão imediata das outorgas
de água concedidas pelo Inga (Instituto de Gestão das Águas, ex-Superintendência de Recursos Hídricos (SRH),
do governo do estado da Bahia) até
que sejam realizadas e concluídas
análises independentes sobre índices
de contaminação ambiental por urânio
e qualidade da água;
• fornecimento emergencial de
água potável via caminhão-pipa para
todas as comunidades que vivem no
raio de 20 quilômetros ao redor do
empreendimento;
• desenvolvimento e
implementação de sistemas que
garantam o fornecimento de água para
consumo humano às comunidades
que vivem no raio de 20 quilômetros
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do empreendimento;
• realização urgente, sob mandato
do Ministério Público Federal, de auditoria independente sobre a atuação da
INB em Caetité com grupo multidisciplinar de especialistas e participação
de entidades da sociedade civil. O
foco da auditoria deve ser relacionado
ao cumprimento de condicionantes,
planos de mitigação e compensações
previstas no EIA/Rima da URA e deverá prever a realização de audiências
de esclarecimento público em Caetité
e Lagoa Real;
• não-concessão de autorização/
licença para duplicação da produção/exploração subterrânea da URA
Caetité;
• requerimento, pelo Conselho
Municipal de Saúde de Caetité,
de credenciamento da Fundação
Hospital Senhora Santana no SUS
para diagnóstico, acompanhamento

e tratamento de neoplasias e outras
doenças relacionadas às radiações
ionizantes, solicitando que a INB
incorra nos custos de implementação
e manutenção dessa estrutura de
atendimento.
SOBRE O PROGRAMA NUCLEAR
BRASILEIRO:
• Fim da exploração de urânio
no Brasil para fins de fabricação de
combustível nuclear para geração de
eletricidade e utilização militar;
• suspensão do projeto de exploração da mina de urânio de Santa
Quitéria, no Ceará;
• não-construção da usina nuclear
Angra 3;
• reestruturação do setor nuclear
incluindo segregação das funções
de fomento e fiscalização, corrigindo
ambigüidades como a atual relação
CNEN/INB.
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Anexos
1. Íntegra do estudo de caso
Pesquisa preliminar de radionuclídeos naturais no
entorno da mina de urânio – Caetité, Brasil, abril de 2008
Dra. Rianne Teule

Rianne Teule estudou na Universidade Vrije, em Amsterdã, na Holanda,
e concluiu sua pesquisa de doutorado
(ph.D.) em Química Física em 1997,
na mesma universidade. Durante
cinco anos, trabalhou como cientista e
gerente de projetos na Art Innovation,
uma empresa que desenvolve novas
tecnologias para conservação de arte.
Em 2002, ela passou a trabalhar na
campanha antinuclear do Greenpeace
na Holanda. No mesmo ano, Rianne
Teule terminou um curso extensivo
sobre Segurança Radiológica na Universidade Técnica de Delft, também na
Holanda. Desde 2003, ela atua como
especialista em segurança radiológica
para o Greenpeace. Também participou de diversas expedições a áreas
contaminadas por radiação em Chernobyl, Iraque, Rússia e Japão.

Objetivos

Apesar de operar há mais de oito
anos, a Indústrias Nucleares do Brasil
(INB), proprietária e operadora da mina
de urânio localizada próxima a Caetité,
na Bahia, ainda não desenvolveu e implementou um programa transparente
e permanente de monitoramento da
qualidade da água e da saúde humana
nas áreas potencialmente afetadas pelas atividades de mineração. Portanto,
os impactos dessa substancial lavra a
céu aberto permanecem amplamente
desconhecidos.
Sabe-se que enchentes periódicas da cava da mina e ações de
drenagem, em combinação com
transbordamentos das lagoas de água
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residual, causaram mobilização e a dispersão de resíduos da mineração. Como
conseqüência, as comunidades locais expressaram preocupação sobre eventuais impactos em sua saúde.
Em abril de 2008, o Greenpeace conduziu um estudo de escopo limitado
nas áreas do entorno da mina com a finalidade de tentar identificar potenciais
problemas e avaliar a escala de qualquer impacto resultante da mobilização de
materiais da mina.

Impactos gerais da mineração de urânio

A mineração do urânio pode causar poluição do ar e da água por causa da
liberação de radionuclídeos e outros poluentes durante a extração e tratamento do minério de urânio, bem como no armazenamento dos resíduos desses
processos. Poeira radioativa e gás radônio também são transferidos para a
atmosfera pela mineração e pela difusão das rochas residuais e rejeitos. Águas
superficiais e subterrâneas podem ser contaminadas pela dispersão de urânio e
seus subprodutos como tório, rádio e chumbo. Alguns desses radionuclídeos,
que residem nas rochas subterrâneas antes da exploração do minério de urânio,
são muito radiotóxicos quando ingeridos. As rochas residuais são geralmente
utilizadas em obras civis como aterros, construção de estradas e até mesmo
edifícios.

Descrição do trabalho

Foram realizadas análises em amostras de água e solo (sedimento) obtidas de
diversas fontes no entorno da mina, incluindo:
– torneiras e poços instalados pela INB;
– poços/reservatórios de água utilizada para beber pelas comunidades locais;
– lagos utilizados pelas comunidades para lavagem de roupas e para bebida
do gado leiteiro de subsistência.
A escolha dos locais de coleta das amostras foi oportunista, mas baseada na
distância e na relação geográfica com a mina. O critério de escolha também foi
influenciado por pesquisas já realizadas na área e pelo conhecimento de eventos
prévios de enchentes e transbordamentos.
As amostras foram enviadas ao Reino Unido e analisadas por um laboratório independente e credenciado, contratado pelo Laboratório de Pesquisa do
Greenpeace da Universidade de Exeter, Reino Unido, utilizando análise gamaespectrométrica e ICP-MS. Os alvos da análise eram isótopos de urânio, tório e
chumbo, já que estes eram tidos como os mais propensos à mais ampla mobilização ambiental decorrente de atividades de mineração de urânio.
De maneira geral, a natureza limitada deste estudo significa que os seus resultados devem ser considerados apenas como indicativos, longe de esgotar todas
as possibilidades de análise.

Resultados

Análise ICP-MS
Note que esta metodologia determinou apenas concentrações na fase
aquosa das amostras; elementos associados a qualquer material particulado não foram analisados. Incertezas
tipicamente na faixa de 5% (2SD).
A análise gamma-espectrométrica
mostrou níveis elevados de radionuclídeos da série de decaimento urânio238 (Th234, Ra226, Pb214, Bi214,
Pb210) e da série de decaimento tório-232 (Pb212, Bi212, Ra224, Tl208,
Ac228) em cinco amostras. Os índices
elevados foram observados em amostras de solo coletadas nos bancos de
duas lagoas naturais, bem como em
uma das amostras de água coletada
da Lagoa Covas, que foi contaminada
por conta de uma enchente na área de
mineração. Ainda assim, dado que minerais contendo urânio estão presentes na região, pode ser que a água e
os sedimentos associados a esse lago
sejam naturalmente contaminados por
esses elementos.

Discussão

Nas amostras selecionadas que
foram analisadas utilizando ICP-MS,
a concentração de urânio, chumbo
e tório variam em diversas ordens de
grandeza. Nas amostras de água 04
e 14, ambas coletadas de fontes de
água usada para beber, a concentração de urânio detectada é superior ao
limite estabelecido pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), de 0,015
miligramas por litro. Ainda na amostra
14, a concentração de chumbo detectada foi significativamente superior
a todas as outras, ainda que abaixo
do limite da OMS de 0,01 miligramas
por litro.
Na amostra de água 04, a concentração de urânio era sete vezes maior
do que o limite da OMS. Essa amostra
específica foi coletada de um poço
localizado na vila de Juazeiro, cerca

Comparação das amostras com parâmetros da Resolução Conama
20/86 e da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Descrição

U

ThU

Pb

MI080001(mg/L)

Água de poço para consumo humano

0,0053

0,000004

<0,0002

MI080002(mg/L)

Água de poço para consumo humano

0,00022

0,000004

<0,0002

MI08004(mg/L)

Água de poço para consumo humano

0,11

0,000003

0,0002

MI080006(mg/L)

Água de lago

0,00075

0,00037

0,0012

MI080011(mg/L)

Água de poço

0,0017

0,000015

<0,0002

MI08014(mg/L)

Água de torneira para consumo humano

0,027

0,000003

0,0067

MI080015(mg/L)

Água de lago

0,00037

0,000089

0,0004

Limite da OMS (mg/L)

0,015

-

0,01

Limite do Conama (mg/L)

0,02

-

0,03

de oito quilômetros a sudeste da mina
vale abaixo. De acordo com informações da família, o poço foi instalado há
dois anos, após a INB ter fechado outro poço, alegando que a água desse
primeiro era “imprópria para consumo
humano por ser muito salobra”. Esse
novo poço é utilizado por pelo menos
três famílias como fonte de água potável e essas pessoas assumiram que a
água era segura.
A amostra de água 14, que apresentou uma concentração de urânio
duas vezes maior que o índice da
OMS, foi coletada de uma torneira
instalada pela comunidade local no
fim de 2007, também a cerca de oito
quilômetros a sudeste da mina.
Os resultados da análise gamaespectrométrica indicam a presença
de radionuclídeos naturais das séries
urânio-238 e tório-232 em duas lagoas
naturais no entorno da mina. Isso pode
ser causado pela presença natural de
urânio e tório no solo, mas os eventos
de enchentes e transbordamentos
na mina de urânio podem ter
desempenhado um papel no aumento
das concentrações naturais.

Conclusão das análises

Considerando seu escopo limitado,
esta pesquisa não responde totalmente se a operação de mineração de
urânio causa contaminação ambiental
no entorno da mina de Caetité. A
natureza uranífera dos minerais que
ocorrem na área pode significar que
a contaminação é resultado de uma
mobilização natural dos radionuclídeos
naturais.
Ainda assim, mesmo que os
resultados dessa análise limitada não
permitam conclusões precisas sobre o
potencial de contaminação das águas
superficiais e subterrâneas pelas
atividades da INB, eles indicam um
significativo potencial de exposição da
população local a níveis elevados de
radionuclídeos.
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.
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2. Por que dizer não à energia nuclear

O Greenpeace é contra o uso da
energia nuclear porque, após mais
de 60 anos, a indústria nuclear ainda
não conseguiu superar os problemas
históricos de segurança, lixo radioativo
e altos custos, apesar da estratégia de
marketing adotada nos últimos anos,
que incluiu a contratação de lobistas
travestidos de ambientalistas para
percorrer o mundo pregando as vantagens da energia atômica. De acordo
com estudo do Massachussets Institute of Technology (MIT) (2003), custos,
lixo e segurança são os três pontos
críticos que deveriam ser superados
para viabilizar a propalada renascença
nuclear.
Em termos financeiros, a energia
nuclear apresenta custos operacionais
gerais mais altos do que outras fontes
de eletricidade. No aspecto segurança, o estudo do MIT relata que “a
energia nuclear tem efeitos adversos
na segurança, meio ambiente e saúde,
com preocupações crescentes sobre
segurança de transportes e instalações nucleares em relação a ataques
terroristas. “A energia nuclear tem
problemas não resolvidos no gerenciamento de longo prazo dos rejeitos
radioativos” (MIT, 2003).

Angra 3, o elefante branco

No Brasil, não é diferente. Em junho
de 2007, quando o governo Lula autorizou a construção da usina nuclear
Angra 3, declarou a suposta solução
dos problemas tecnológicos sobre lixo
atômico e segurança e apresentou
uma tarifa aparentemente competitiva
no mercado energético
(R$ 138/MWh). Para verificar a matemática por trás desse número, o Gre-
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enpeace elaborou o estudo “Elefante
Branco – os verdadeiros custos da
energia nuclear”, que desvenda os números da construção de Angra 3, os
subsídios governamentais embutidos
no preço da energia e os bilhões de
reais de dinheiro público investidos a
fundo perdido nessa aventura atômica.
O estudo inclui uma análise técnica
feita por especialistas vinculados à
Universidade de São Paulo que mostra
que a Eletrobrás praticou taxas de
retorno dos investimentos estatais em
Angra 3 de cerca de 8% a 10%, fora
da realidade de mercado. Em média, essa baixa taxa de retorno pode
implicar perdas financeiras de até R$ 4
bilhões para os cofres da União. Caso
a Eletrobrás praticasse taxas de retorno do investimento de 12%, a tarifa de
Angra 3 chegaria aos R$ 152/MWh,
compatível com tarifas de pequenas
centrais hidrelétricas.
Os custos reais de seguros de
acidentes, gerenciamento dos rejeitos
radioativos e descomissionamento
da usina ao término de sua vida útil
não foram incorporados na conta
do governo. Como o setor nuclear é
todo estatal, todos os custos decorrentes tornam-se uma dívida a ser
eternamente paga pelos contribuintes
brasileiros.
Para saber mais acesse:
http://www.greenpeace.org/brasil/documentos/
nuclear/elefante-branco-o-verdadeiro

Nuclear X
aquecimento global

A energia nuclear não é limpa nem
livre de emissões de gases estufa.
O ciclo de vida da energia nuclear
oferece diferentes impactos ambien-

tais, que começam com a mineração
do urânio, se estendem às instalações
de beneficiamento e fabricação de
combustível nuclear e culminam com o
gerenciamento dos rejeitos radioativos
que saem dos reatores. Como chamar
de limpa uma tecnologia que gera lixo
radioativo?
Durante todo esse ciclo, consomese grande quantidade de energia e,
portanto, são geradas emissões de
gases estufa, como demonstrou o
relatório do Greenpeace “Cortina de
Fumaça: emissões de CO2 e outros
impactos da energia nuclear”, que
estimou as emissões de uma usina
como Angra 3 em cerca de 150gCO2/
KWh.

usoscdleaar
Outrosgia
nu
tecnolo
Quando controlada, a tecnologia nuclear
é um avanço científico que pode ser utilizado na medicina em equipamentos de
raio-x ou em tratamentos de radioterapia
para combater o câncer. Infelizmente, esse
controle não ocorre de forma confiável.
Em várias partes do mundo, inclusive no
Brasil, material radioativo pode ser encontrado em depósitos de lixo ou em fábricas
e clínicas abandonadas, como aconteceu
em Goiânia em 1987. Dois catadores de
lixo encontraram partes de uma máquina
de raio-x que continha cápsulas de césio137, um elemento altamente radioativo.
O césio se espalhou, matando mais de
60 pessoas e vitimando outras 6 mil, de
acordo com a Associação de Vítimas do
Césio-137.

Leia o relatório em: http://www.greenpeace.
org/brasil/documentos/nuclear/cortina-de-fuma-a

10 motivos
para dizer
não à
energia
nuclear
1. Energia nuclear é cara e desvia
dinheiro de energias limpas
Os recursos gastos na energia nuclear
poderiam gerar o dobro da quantidade de
energia se fossem investidos em eólica
e quatro vezes mais se investidos em
eficiência energética.
2. Energia nuclear é suja
Mais usinas nucleares significam mais lixo
radioativo. O país ainda não tem depósitos
definitivos para os rejeitos de Angra 1 e 2
e a situação se agravará com a construção de uma terceira usina. Quanto mais
usinas nucleares são construídas, maior
é a necessidade de combustível nuclear
e maiores são os impactos da mineração
do urânio.
3. Energia nuclear é perigosa
Three Mile Island, Chernobyl e o caso do
césio em Goiânia são apenas alguns dos
inúmeros acidentes que marcam a história da energia nuclear no mundo.
4. Energia nuclear facilita o desenvolvimento de armas nucleares
Todos os países que têm o domínio do

Revolução Energética já!

O mundo vai precisar do dobro
de energia até 2050 e para isso só
existem duas opções: começar a economizar energia e produzir eletricidade
a partir de fontes renováveis, ou continuar queimando petróleo e carvão e
agravar o aquecimento global.
O Greenpeace fica com a primeira
opção e propõe uma Revolução Energética – um guia prático que mostra
como o Brasil pode continuar crescendo até 2050 impulsionado por fontes
renováveis como o vento e a biomassa
e eliminando as fontes fósseis e a geração nuclear de sua matriz elétrica.
O estudo Revolução Energética
apresenta cenários futuros para a

geração e a distribuição de eletricidade no país com base em projeções de
aumento populacional, crescimento
do PIB e desenvolvimento de tecnologias de geração de energias limpas.
O cenário aposta ainda em programas
abrangentes de eficiência energética, que poderiam representar uma
economia de R$ 117 bilhões por ano
em 2050. Mudar o jeito como produzimos e consumimos eletricidade é
fundamental para garantir segurança
energética e estabilidade do clima do
planeta.
Mais informações em:
http://www.greenpeace.org/brasil/documentos/
energia/greenpeacebr_070202_energia_revolucao_energetica_brasil_port_v1

ciclo de urânio podem desenvolver uma
bomba atômica. Índia e Paquistão são alguns dos países que obtiveram a bomba
a partir de um programa nuclear para fins
pacíficos.
5. Energia nuclear gera instabilidade
geopolítica
A energia nuclear gera uma corrida entre
países vizinhos e/ou rivais.
6. Energia nuclear não resolve o
problema das mudanças climáticas
O ciclo total da indústria nuclear gera emissões de gases estufa. Além disso, seria
necessário construir mais de mil novos
reatores em pouco tempo para substituir
as fontes fósseis, o que é impossível por
razões físicas e econômicas.
7. Energia nuclear não gera empregos
Para produzir 1 TWh de energia, a indústria
nuclear gera um emprego, enquanto a indústria eólica gera 32 e a solar, 1.426.
8. Energia nuclear é ultrapassada
Vários países do mundo, como Alemanha,
Espanha e Suécia, vêm abandonando a
energia nuclear e desenvolvendo as energias limpas e seguras como solar e eólica.
9. Os brasileiros não querem energia
nuclear
Pesquisa realizada pelo ISER mostra que
mais de 82% da população brasileira são
contra a construção de novas usinas nucleares.

10. O Brasil é renovável!
O relatório Revolução Energética mostra
que é possível eliminar a energia nuclear
e as térmicas a carvão e óleo combustível
da matriz elétrica nacional, com investimento nas renováveis e em medidas de
eficiência energética.
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Ainda que utilizada para substituir
combustíveis mais poluentes do ponto
de vista do carbono, tais como carvão
e gás, segundo o professor José Goldemberg, reatores como os de Angra
dos Reis reduzem emissões de cerca
de 2 milhões de toneladas de carbono por ano, o equivalente a apenas
1% das emissões provenientes do
desmatamento da Amazônia. Assim,
se o governo brasileiro realmente quer
enfrentar as causas do aquecimento
global, deveria concentrar esforços
e recursos no combate ao desmatamento, que responde por 75% das
emissões de gases estufa do país.
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O Greenpeace é uma organização
global e independente que promove
campanhas para defender o meio
ambiente e a paz, inspirando as pessoas
a mudarem atitudes e comportamentos.
Nós investigamos, expomos e
confrontamos os responsáveis por
danos ambientais.
Também defendemos soluções
ambientalmente seguras e socialmente
justas, que ofereçam esperança para
esta e para as futuras gerações e
inspiramos pessoas a se tornarem
responsáveis pelo planeta.

outubro de
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O selo FSC garante que este Relatório do Greenpeace foi impresso em
papel feito com madeira de reflorestamentos certificados de acordo
com rigorosos critérios sociais, ambientais e econômicos estabelecidos
pela organização internacional FSC (Conselho de Manejo Florestal) e
outras fontes controladas.
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