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RESUMO 

 

 

A pesquisa analisa as controvérsias públicas entre atores sociais envolvidos na dinâmica 

da disputa em torno do Projeto Santa Quitéria de mineração de urânio e fosfato e seus 

riscos ambientais. A partir do foco em comunidades camponesas situadas no entorno da 

jazida de Itataia, investiga e discute as percepções dessas sobre os riscos. Analisa também 

as compreensões expressas pelas instituições públicas e privadas responsáveis pelo 

empreendimento e pela avaliação de sua viabilidade ambiental. Através de abordagem 

qualitativa busca integrar e contextualizar os riscos ambientais do projeto, adotando 

diferentes técnicas de pesquisa, como a observação participante e a formação de um grupo 

de pesquisa ampliado. O material coletado foi submetido à análise de conteúdo. A 

pesquisa identifica que percepção de moradores das comunidades é influenciada pelas 

suas territorialidades e por experiências anteriores com a Nuclebras/INB, o contato com 

populações em condições sociais análogas em Caetité-BA, com entidades e movimentos 

sociais e com a grupos de diferentes universidades. Por outro lado, empresas, governo 

federal, estadual e local, associados para viabilizar o empreendimento, minimizam e 

omitem os riscos ambientais, remetendo à uma suposta competência técnico-científ ica 

dos empreendedores para geri-los, o que não condiz com o histórico do setor nuclear 

brasileiro, que a análise revela possuir uma cultura institucional caracterizada por falhas 

estruturais no modo de gestão de unidades industriais nucleares e pela omissão de 

informações aos trabalhadores e a população. Processos de vulnerabilização foram 

identificados na apropriação oportunista das fragilidades sociais pelos empreendedores, 

nas tentativas de cooptação das comunidades e na construção de uma desinformação 

organizada sobre os riscos do empreendimento. Identifica no processo de decisão a ampla 

desconsideração das preocupações públicas, dos conhecimentos e das distintas 

territorialidades das populações que vivem no entorno da jazida de Itataia. Assim, aponta 

para a necessidade de superar as restritas noções de riscos, ambiente e de saúde utilizadas 

nas avaliações de riscos e impactos ambientais por instituições do Estado, de modo 

considerar as distintas formas de apropriação do espaço como elementos estruturantes 

destas avaliações. Por fim, defende que os conhecimentos das populações locais e o 

protagonismo destas são elementos essenciais para a reversão dos processos de 

vulnerabilização e para promoção da justiça ambiental. 

 

Palavras-chave: Riscos ambientais. Vulnerabilidades. Mineração de urânio e fosfato. 



 
 

RESUMEN 

 

La investigación analiza las controversias públicas entre los actores sociales involucrados 

en la dinámica de disputa alrededor del Proyecto Santa Quitéria de minería de uranio y 

fosfato y sus riesgos ambientales. Desde el enfoque en las comunidades campesinas 

ubicadas en las proximidades del depósito de Itataia, investiga y analiza las percepciones 

de ellas sobre estos riesgos. También se analizan las concepciones expresadas por las 

instituciones públicas y privadas responsables del proyecto y por evaluar su viabilidad 

ambiental. Desde un enfoque cualitativo busca integrar y contextualizar los riesgos 

ambientales del proyecto, a través de diferentes técnicas de investigación, tales como la 

observación participante y la formación de un grupo de investigación ampliado. El 

material recolectado fue sometido a análisis de contenido. La investigación identifica que 

la percepción de las comunidades está influenciada por su territorialidad y las 

experiencias previas con Nuclebras/INB, el contacto con la población en condiciones 

sociales en idénticas en Caetité-BA, con organizaciones y movimientos sociales y grupos 

de diferentes universidades. Por otro lado, las empresas y gobiernos federales, estatales y 

locales están asociados para que permitan a la empresa, para minimizar y omitir los 

riesgos ambientales, refiriéndose a una supuesta competencia técnica y científica de los 

empresarios para su gestión, que no es consistente con la historia de la industria nuclear 

brasileña, que la análisis pone de manifiesto tener una cultura institucional caracterizada 

por defectos estructurales en la forma de gestión de las centrales nucleares y de la omisión 

de información a los empleados y el público. Procesos de producción de vulnerabilidades 

fueron identificados en la oportunista apropiación de las debilidades sociales por los 

empresarios, en los intentos de cooptar comunidades y en la construcción de una 

desinformación organizada sobre los riesgos del proyecto. Identifica en el proceso de 

decisión la amplia inobservancia de las preocupaciones del público, de sus conocimientos 

y distintas territorialidad de las personas que viven en las proximidades del depósito de 

Itataia. Así apunta a la necesidad de superar las nociones restringidas de riesgos, medio 

ambiente y la salud utilizada en la evaluación de riesgos y el impacto ambienta l por las 

instituciones del Estado con el fin de tener en cuenta las diferentes formas de apropiación 

del espacio como elementos estructurantes de estas evaluaciones. Por último, sostiene que 

el conocimiento de las poblaciones locales y el papel de estos son elementos esenciales 

para la reversión de la creciente vulnerabilidad y la promoción de la justicia ambiental. 

Palabras clave: Riesgos ambientales. Producción de vulnerabilidades. Minería de uranio 

y fosfato. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral desta dissertação é a análise das controvérsias públicas entre 

atores sociais envolvidos na dinâmica da disputa em torno do Projeto Santa Quitéria de 

mineração de urânio e fosfato e seus riscos ambientais. Essa análise é desenvolvida em 

três enfoques: comunidades situadas no entorno do local do projeto, o diálogo entre 

saberes situados destas e saberes acadêmicos sobre o tema dos riscos e as instituições 

públicas e privadas envolvidas no processo de discussão sobre a viabilidade ambiental do 

empreendimento. 

No primeiro enfoque, investigamos e discutimos percepções dessas comunidades 

sobre os riscos do projeto Santa Quitéria. No segundo, analisamos o processo de diálogo 

entre saberes acadêmicos e os saberes situados a respeito do tema. Por último, são 

analisadas as compreensões expressas pelas instituições públicas e privadas responsáveis 

direta ou indiretamente pelo empreendimento e pela avaliação da sua viabilidade 

ambiental. 

Pretendemos, assim, contribuir com as reflexões no âmbito do processo de decisão 

sobre o licenciamento ambiental do empreendimento, abordando as limitações das 

contribuições da ciência moderna para tomadas de decisão em questões complexas, com 

presença de incertezas e de vulnerabilidades sociais; bem como com a construção de 

estratégias de enfrentamento dos riscos para um possível cenário com a exploração.  

Apresentamos a seguir os principais pressupostos teóricos do presente trabalho e 

os elementos da problemática do nosso objeto de estudo. Iniciamos, para isso, por situar 

a proposta do projeto Santa Quitéria na dinâmica global-local engendrada pelo modo 

capitalista de produção. 

A reorganização dos processos de acumulação do capital ocorrida na década de 

1970, com a financeirização estrutural da economia, ampliou a mobilidade do capital, 

repercutiu na dinâmica global de produção de mercadorias e atualizou o padrão 

moderno/colonial de poder no sistema-mundo, com implicações profundas para a 

América Latina. Esse processo foi aprofundado ao longo das duas últimas décadas, no 

contexto da elevação do preço internacional das commodities e sob a condução de 
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governos com origens relacionadas ao operariado industrial, às massas e aos movimentos 

indígenas, levando ao desenvolvimento de um capitalismo marcadamente neoextrativista 

neste continente. A intensificação da exploração dos recursos energéticos, da extração de 

minérios e da produção de alimentos destinados à exportação, com a expansão das 

fronteiras destes empreendimentos para novos territórios e ampliação da infraestrutura de 

suporte e fortalecimento desse modelo são importantes características. Estas vêm 

resultando em extenso e intenso processo expropriatório de populações camponesas, de 

povos originários e afrodescendentes. O Estado tem desempenhado papel ativo na 

construção da infraestrutura, diretamente na exploração, através de empresas estatais, e 

na criação de um ambiente jurídico-normativo favorável aos empreendimentos, que são, 

em sua maioria, intensivos em capitais estatais e transnacionais (ACOSTA et al., 2013; 

COELHO, 2014; ESCOBAR, 2005; GUDYNAS, 2010; 2012; HARVEY, 2005; LANG, 

2013; PORTO-GONÇALVES & QUENTAL, 2012; PORTO-GONÇALVES, 2006; 

2010; QUIJANO, 2012; SVAMPA, 2012).  

Os fluxos de matéria e energia que definem o metabolismo ecológico e social do 

planeta foram, dessa forma, intensificados nesta nova fase da acumulação de capital. Os 

principais produtos exportados dos países latino-americanos possuem alto valor 

energético. Logo, a ampliação da produção e diversificação da matriz energética se tornou 

um imperativo deste modelo de desenvolvimento, mobilizando a construção de grandes 

projetos hidroelétricos, a proliferação de parques eólicos, usinas termoelétricas e 

nucleares.  

É neste contexto que o Brasil reativa, em 2004, seu programa nuclear, que objetiva 

a construção de cinco novas usinas nucleares planejadas para entrar em funcionamento 

até o ano de 2030, além da construção do submarino nuclear brasileiro e de reatores 

multipropósito para produção de rádio fármacos. Para atender a demanda projetada, 

planeja também a produção de combustível nuclear, que possui como matéria prima o 

urânio (BRASIL, 2007). 

Articulado ao Programa Nuclear Brasileiro, o Projeto Santa Quitéria pretende 

realizar a mineração da jazida de urânio e fosfato de Itataia. Situada a 212 km de 

Fortaleza, no município de Santa Quitéria, estado do Ceará, a jazida abriga uma reserva 

de 142,5 mil toneladas de urânio, sendo a maior do Brasil, detendo 46% da reserva total, 

e a quinta maior do mundo (INB, 2011). Além do urânio, a jazida possui 8.882.000 
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toneladas de fosfato, que é matéria-prima para produção de fertilizantes agrícolas e 

produtos para a ração animal (EIA, 2014). Estes últimos, são demandados em grande 

quantidade pelo agronegócio para produção de alimentos e carnes destinados, em sua 

maioria, à exportação. 

 A exploração da jazida tem sido foco de controvérsias. Em 2007, a licença 

ambiental concedida no ano de 2004 pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Ceará 

(SEMACE) foi anulada por decisão da justiça federal que constatou irregularidades no 

processo de licenciamento. Novo pedido de licença prévia foi solicitado em 2010, desta 

vez ao Instituto Brasileiro de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e não mais apenas pelas Indústrias Nucleares do Brasil 

(INB), como feito anteriormente, mas por um consórcio público-privado firmando em 

2009 entre esta empresa estatal, que detém o monopólio da exploração de minera is 

radioativos no Brasil, em conjunto com a empresa privada Galvani Indústria, Comércio e 

Serviços S/A, que atua no ramo de produção de fertilizantes e ração animal. A associação 

entre as duas empresas dá origem ao Consórcio Santa Quitéria.  

 Ao passo que as empresas buscavam obter autorização ambiental para o 

empreendimento, comunidades que vivem próximas à jazida, movimentos e entidades 

sociais, como o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais sem Terra (MST), 

a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Cáritas Diocesana de Sobral, passaram a 

questionar a viabilidade socioambiental do projeto. Experiências negativas das 

comunidades com a INB durante a fase de pesquisa e caracterização da jazida 1 , a 

insegurança diante das informações apresentadas pelas empresas e o conhecimento de 

inúmeros casos de acidentes ocorridos na unidade de mineração e beneficiamento de 

urânio no município de Caetité, estado da Bahia (ver Figura 7, p. 164), única em 

funcionamento na América Latina, fizeram com que os riscos ao ambiente e à saúde das 

populações que vivem nas proximidades da jazida se tornassem as principa is 

preocupações apresentadas por estes atores sociais. 

                                                 
1 É viva na memória de moradores dos assentamentos de Morrinhos e Queimadas, localizados a cerca de 3 

km da jazida, experiências durante a na fase de pesquisa e caracterização de Itataia, uma vez que muitos 

deles trabalharam na construção das estruturas de suporte e na abertura de galerias subterrâneas. Relatam 

casos de violência física e verbal por parte de engenheiros  da INB vindos de outros estados, de mulheres 

que foram abandonadas junto com filhos de relacionamentos com estes funcionários, um de acidente 

ocupacional que resultou em morte de um dos trabalhadores morador de assentamento e falta de 

informações sobre riscos do trabalho com minerais radioativos.  
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A construção da oposição organizada ao projeto e aos seus riscos contou com a 

contribuição de diferentes atores sociais. Nossa pesquisa de campo permitiu identificar 

contribuições nesse sentido dadas, dentre outros, por lideranças de comunidades como a 

da vila de Riacho das Pedras; pelo padre local Ricardo Cornwall, que além do 

questionamento ao projeto, levantou informações sobre possíveis testes nucleares 

realizados na região na primeira metade do século passado realizada; pela Comissão 

Pastoral da Terra, que identificando o interesse pela exploração da jazida desde a década 

de 1970 e a sua inclusão nos planos de desenvolvimento para o Ceará construídos nos 

anos 1980 e 1990, vêm trabalho junto às comunidades; e também pelo MST e pela Via 

Campesina, que construiu mobilizações contrárias à exploração e em defesa da reforma 

agrária na sede da cidade de Santa Quitéria, como a ocorrida no 08 de março de 2011 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Manifestação das Mulheres da Via Campesina pelo 8 de março de 2011. 
Fonte: Acervo Núcleo Tramas/UFC. 

 

Esses pilares previamente construídos por esses atores sociais foram fundamenta is 

para que comunidades, movimentos e entidades sociais formassem, no início de 2011, a 

Articulação Antinuclear do Ceará. A partir dela, no sentido de fortalecer os 

conhecimentos sobre riscos tecnológicos e ambientais do empreendimento, ampliar o 

debate e a participação social no processo de decisão sobre o licenciamento ambiental e 

preparar-se para um possível cenário com a exploração da jazida, construíram parcerias 

com grupos de pesquisa científica, com outros movimentos sociais e comunidades. 

Eventos, seminários e intercâmbios de experiência foram organizados, dentre os quais 

podemos citar a participação na oficina Justiça Ambiental, Exploração de Urânio e 
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Monitoramento Comunitário de Radioatividade2, realizada em Caetité; a I Jornada Anti-

nuclear do Ceará3, nos municípios de Santa Quitéria, Itatira e Fortaleza. Além disso, 

pesquisas sobre a temática foram desenvolvidas por pesquisadoras do Núcleo Trabalho, 

Meio Ambiente e Saúde – TRAMAS, da Universidade Federal do Ceará, (TEIXEIRA, 

2013; ALVES, 2013a; SARKIS, 2013) e foi formado o Painel Acadêmico-Popular4. 

A partir das experiências com as práticas de gestão socioambiental da INB em sua 

atuação, tanto no município cearense, como no baiano; dos conhecimentos sobre os riscos 

tecnológicos e ambientais do Projeto Santa Quitéria; e das experiências e conhecimentos 

construídos a partir do diálogo entre saberes das populações locais e análises técnico -

científicos de diferentes especialistas que estudaram o empreendimento, esse conjunto de 

atores sociais sustentaram a posição de oposição ao projeto. Passaram, então, a reivind icar 

que suas preocupações sejam consideradas no processo de tomada de decisão, 

institucionalizado através dos ritos dos licenciamentos ambiental, nuclear e minerário. 

Por outro lado, um outro conjunto de atores interessados na efetivação do 

empreendimento, dentre os quais as empresas proponentes e agentes do Estado, através 

dos governos federal, estadual e municipais, foi conformado. Estes desenvolveram uma 

série de ações que buscaram desqualificar os enunciados sobre riscos tecnológicos e 

ambientais do empreendimento produzidos pelo campo oposto, negar os impactos no 

processo de mineração em Caetité observados durante os intercâmbios, afirmando uma 

excelência técnico-científica de gestão da INB, e excluir do processo de decisão a 

perspectiva de comunidades camponesas localizadas nas proximidades da jazida. 

 Dessa forma, a controvérsia sobre o empreendimento se consolidou e ganhou a 

arena pública, apresentando-se em audiências públicas organizadas pela Assembleia 

Legislativa do Ceará (ALCE) e pelo IBAMA, seminários e palestras, organizados por 

                                                 
2  Promovida pelo EJOLT – Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade e Escola Nacional 

de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz, em Caetité-BA, nos dias 8 e 9 de junho de 2012. 
3 Organizada pela Articulação Anti-nuclear do Ceará, entre os dias 11 a 14 de agosto de 2012, teve como 

tema Os danos da mineração de urânio e fosfato: O presente que temos em Caetité -BA; O futuro que 

queremos em Santa Quitéria-CE. 
4 O Painel Acadêmico-Popular foi formado em 2013. Reuniu pesquisadores das áreas de física nuclear, 

economia, antropologia, saúde, ambiente e direito de diferentes universidade e centros de pesquisa, 

membros das comunidades mais próximas ao local do empreendimento e movimentos sociais, para analisar 

o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto Santa Quitéria através do diálogo entre os saberes dos 

diferentes sujeitos envolvidos. O conhecimento produzido alimentou a contra-argumentação nas audiências 

públicas sobre o projeto, expondo e questionando os limites do EIA e a viabilidade do projeto, assim como 

foi importante fonte de elementos para acionar o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da 

União (RIGOTTO & ROCHA, 2014) 
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ambos os polos do embate. Contexto no qual, não só viabilidade socioambiental do 

empreendimento, como também a legitimidade do processo clássico de tomada de 

decisões e de análise dos riscos tecnológicos foram postas em questão. 

Esse processo evidenciou distintas lógicas de apropriação dos recursos do 

território permeadas por diferentes modos de uso e representação simbólica do ambiente, 

que configuram o que Acselrad (2004) denomina por conflito ambiental. Nessa disputa 

pelo controle do território foram mobilizadas diferentes estratégias de legitimação social 

do empreendimento, sendo duas as principais. A primeira operada através de discursos 

de geração de emprego e renda, e de interesse social do empreendimento.  

Comum nos conflitos relacionados aos projetos neoextrativistas, conforme revela 

Gudynas (2012), essa estratégia revela outro importante papel desempenhado pelo Estado 

nesse modelo de desenvolvimento. Esse capta parte dos excedentes produzidos por essas 

atividades econômicas para invertê-los em programas sociais de transferência de renda e 

combate à pobreza, buscando legitimar os inúmeros impactos socioambientais destas 

opções. Desse modo, subordinam suas ações no campo social ao modelo extrativista e 

passam a defender o crescimento econômico por este meio como a única alternativa para 

o desenvolvimento desses países (GUDYNAS, 2012).  

A segunda estratégia se revela na associação com enunciados produzidos por 

especialistas de distintas áreas do conhecimento acadêmico que afirmam a viabilidade 

ambiental e a importância social das novas tecnologias e/ou processos produtivos 

relacionados às atividades extrativas. Frente aos conflitos ambientais e controvérsias 

públicas provocadas pelos empreendimentos desse modelo de desenvolvimento, o 

conhecimento científico é defendido como aquele capaz de apresentar as soluções mais 

legítimas. Dessa forma, munidos do poder de anunciar a realidade, sua estrutura e as 

alterações viáveis e não viáveis para a preservação da estabilidade social e ambienta l, 

especialistas constroem argumentos que dão sustentação aos seus enunciados através de 

procedimentos que são de seu próprio monopólio, dentre os quais as provas científicas, 

que defendem serem objetivas e isentas de valores, interesses e subjetividades (FREITAS, 

1992). 

Cabe, diante dessas estratégias, problematizar as relações de poder que permeiam 

a ciência e a distribuição desigual dos produtos desse modelo de desenvolvimento. Nesse 
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sentido, nos parece relevante a compreensão de Bourdieu (1998) da ciência como um 

campo onde os agentes que nele atuam concorrem através de um conjunto de posições e 

relações pela hegemonia de suas representações, que pretendem fundadas numa 

“realidade” que supõem capaz de validar os métodos coletivamente acumulados, e pelo 

poder de definir o que é e o que não é científico. Da mesma forma, compreender que esse 

poder é estruturado dentro de um padrão mundial que reproduz relações de colonialidade 

nas esferas econômicas, políticas e culturas, determinando, simultaneamente, uma divisão 

internacional do trabalho, no qual o papel da América Latina foi acima descrito, uma 

classificação cultural e uma perspectiva única de conhecimento válido e modo de o 

produzir capitalista e eurocênticas, tal como propõem os autores descoloniais (QUIJANO, 

2005; LANDER, 2005, entre outros), nos parece indispensável.  

Diante disso, concordamos com Santos (2007) que a injustiça social global está 

intimamente ligada à injustiça cognitiva global e que descolonizar o poder e o saber deve 

ser assumida como tarefa a ser simultaneamente enfrentada. Nos implicamos, assim, nas 

propostas de reconhecer que todos os conhecimentos têm limites, que são permeados por 

relações de poder, interesses, subjetividades, reconhecer a pluralidade de conhecimentos 

(sendo a ciência moderna apenas um deles), explorar a pluralidade interna da ciência e 

promover a interação e interdependência entre os saberes científicos e não científicos, 

assumindo-as como premissas básicas para superação da monocultura do saber e 

construção uma hibris do ponto zero e do diálogo de saberes (CASTRO-GOMÉZ, 2007) 

ou de uma ecologia de saberes (SANTOS, 2007). 

Da mesma forma, ao nosso trabalho é interessante perceber que, ainda que por um 

caminho diverso, os estudos sociais da ciência voltados para análise dos riscos chegaram 

a conclusões semelhantes das acima apresentadas. Acidentes químicos ampliados, como 

foi o caso de Minamata (Japão, 1956), Seveso (Itália, 1976), Bhopla (Índia, 1984), San 

Juan Ixhuatepec (México, 1984), Vila Socó (Brasil, 1984), Chernobyl (Ucrânia, 1986) e 

Goiânia (Brasil, 1987), somados a estudos comparativos de análises de riscos de 

substâncias entre diferentes países, demonstraram que as análises de risco e pareceres 

técnicos são influenciados por fatores políticos, sociais, econômicos e culturais. De modo 

que uma série de autores passaram a problematizar a abordagem dominante nos processos 

de decisão sobre os riscos tecnológicos e ambientais, centrada no paradigma preventivo 

clássico, na concepção do risco como aspecto neutro, definido por cálculos de 

probabilidade precisos, que utiliza a avaliação de risco como única ferramenta analít ica,  
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desconsidera as complexidades e suas dimensões irredutíveis (política, social, técnica, 

ética e econômica); as limitações do saber científico e, assim, suas incertezas técnicas, 

metodológicas e epistemológicas; as diferentes susceptibilidades dos grupos 

populacionais aos riscos e incertezas, bem como os processos produtores da 

vulnerabilização; e, por fim, a desconsideração dos saberes das populações sujeitas aos 

riscos, bem como a exclusão destes nos processos de decisão (PORTO, 2007; FREITAS, 

1992, PORTO & FREITAS, 1997, FUNTOWICS E RAVETZ, 2003; FERNANDES, 

2011; WYNNE, 2014). 

A partir dessa perspectiva, os riscos tecnológicos e ambientais são compreendidos 

numa dialética global-local, como resultado do modelo global de desenvolvimento, que 

reflete uma hegemonia do poder que subordina a ciência e a técnica às dinâmicas de 

acumulação. A distribuição ecológica dos riscos no comércio global de commodities e 

energia produz injustiças ambientais, ao concentrar sobre populações historicamente 

vulnerabilizadas as consequências negativas do desenvolvimento (RIGOTTO, 2004; 

PORTO, 2007; PORTO & MARTINEZ-ALIER, 2007; ACSELRAD, 2004). 

Diante do que, a partir de uma perspectiva identificada como ciência pós-normal, 

alguns autores (FUNTOWICS & RAVETZ, 2003; PORTO, 2007; PORTO & 

FINAMORE, 2012; FINAMORE, 2015) propõem a consideração das complexidades e 

incertezas envolvidas nos processos de decisão sobre riscos tecnológicos e ambientais em 

uma comunidade ampliada de pares, o reconhecimento da relevância dos saberes não-

científicos e da ampla participação pública, de modo a evidenciar diferentes posições e 

conhecimentos em conflito, buscando fundamentar decisões que assegurem justiça 

ambiental. 

Esse conjunto de reflexões confrontado com as controvérsias públicas sobre os 

riscos tecnológicos e ambientais do Projeto Santa Quitéria nos provocam as seguintes 

questões balizadoras para esta pesquisa: quais os diferentes atores sociais e instituições 

envolvidas no processo de licenciamento ambiental do projeto Santa Quitéria? Quais são 

os principais entendimentos dos diferentes atores sociais e instituições sobre o problema 

dos riscos tecnológicos e ambientais do projeto? Quais riscos tecnológicos e ambienta is 

são identificados pelas comunidades que vivem próximas ao local da mina a partir do 

diálogo de saberes com o conhecimento acadêmico? Quais experiências destas 

comunidades são mais significativas para essa identificação? Que respostas produzem os 
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sujeitos contra-hegemônicos diante dos riscos tecnológicos e ambientais e os possíveis 

cenários do empreendimento identificados? 

Acreditamos que a análise das controvérsias públicas sobre os riscos tecnológicos 

e ambientais do Projeto Santa Quitéria, identificando seus atores sociais e seus diferentes 

posicionamentos, bem como visibilizando os saberes dos sujeitos dos territórios e 

construindo de forma compartilhada conhecimentos com eles, pode contribuir para uma 

compreensão ampliada dos riscos tecnológicos e ambientais em questão. Além disso, 

acreditamos que esta opção pela construção compartilhada de conhecimento com 

movimentos sociais e sujeitos de comunidades ameaçadas pelo empreendimento, 

explorando os potenciais de articulação entre esses sujeitos sociais e a academia, seus 

saberes e as alternativas por eles construídas para convivência com seus ambientes, é um 

caminho fecundo para reverter os processos de vulnerabilização operados pelas classes 

sociais dominantes através do Estado. Assim, considerando as assimetrias de poder entre 

os campos opostos nas controvérsias sobre os riscos ambientais e tecnológicos do projeto 

e fazendo a opção por atuar em conjunto com os sujeitos historicamente vulnerabilizados, 

talvez seja possível lançar perspectivas de enfrentamento à problemática, em seus 

diferentes cenários possíveis, que logrem avançar na promoção justiça cognitiva e 

ambiental. 

 

1.1 Objetivos da Pesquisa 

 

1.1.1 Geral 

 

Analisar as controvérsias públicas entre atores sociais envolvidos na dinâmica da 

disputa em torno do Projeto Santa Quitéria de mineração de urânio e fosfato e seus riscos 

ambientais. 

   

 

1.1.2 Específicos 

 

- Identificar os atores sociais envolvidos no processo de discussão sobre o Projeto Santa 

Quitéria e analisar os posicionamentos destes diante do problema dos riscos ambienta is 

nele implicados. 
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- Compreender como comunidades camponesas que vivem próximas ao local da jazida 

de Itataia percebem o projeto e seus riscos ambientais, e como avaliam o processo de 

discussão destes. 

- Discutir as respostas produzidas por sujeitos sociais envolvidos nesta pesquisa aos riscos 

ambientais produzidos. 

 

1.2 Metodologia  

 

 Para Pedro Demo (1995), a ciência, assim como outras formas de conhecimento, 

é produto processual, histórico, social e apresenta marcas dos caminhos percorridos e das 

técnicas utilizadas para a sua construção, denominadas de marcas epistemológicas. Estas, 

por sua vez, também historicamente condicionadas, nos informam sobre as circunstânc ias 

em que o conhecimento é produzido. É justamente sobre essas circunstâncias que 

gostaríamos de tecer breves considerações para iniciar a apresentação desta parte do 

trabalho. 

Henri Acselrad tem insistido na importância de considerar o ambiente do 

conhecimento ou as circunstâncias conjunturais, na qual os agentes e instituições atuantes 

no campo científico vêm produzindo, particularmente desde o início dos anos 2000, o 

debate ambiental. Para o autor, no contexto do atual modelo de desenvolvimento, 

“baseado na expansão das fronteiras da acumulação e na expropriação de recursos 

comunais, associados a dinâmicas especulativas nos campos financeiros e imobiliár io”, 

agentes políticos e econômicos promotores do modelo de desenvolvimento dominante 

buscam invisibilizar sujeitos sociais, saberes e práticas que produzem configurações 

ecológicas diversas aos seus interesses de acumulação, ao mesmo tempo em que 

produzem um “ambiente do conhecimento pouco propício ao exercício da reflexão e da 

capacidade crítica” (ACSELRAD, 2013, p.116). 

Dessa forma, o autor argumenta que “cada vez mais, políticas de conhecimento se 

entrelaçam com políticas de desenvolvimento, de ocupação territorial e de legitimação das 

escolhas técnicas”, produzindo uma crescente especialização das tecnologias de inserção 

capitalista nos territórios, complexificando as estratégias de dominação simbólica e de 

aprisionamento dos atores sociais em contextos de crescente desregulação pela ação 
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política do capital (ACSELRAD, 2014; ACESELRAD & BEZERRA, 2009). Ao mesmo 

tempo, tem aumentado o número de situações em que abordagens críticas que dão 

visibilidade à perspectiva de populações historicamente vulnerabilizadas em contextos de 

conflitos ambientais têm sofrido constrangimentos e intimidações por agentes situad os 

fora do campo científico (O’DWYER, 2014). 

 Ademais, nesse mesmo período, um conjunto de transformações nas políticas 

educacionais e de pesquisa no Brasil reorientaram a perspectiva da formação e da 

investigação sob uma lógica de mercado. O ambiente jurídico-normativo foi reformulado 

para incentivar a presença da iniciativa privada no interior das instituições públicas de 

ensino superior e a apropriação privada do conhecimento (TAFFAREL, 1998). Além 

disso, o direcionamento dos investimentos públicos em pesquisa para os setores de 

inovação tecnológica diretamente vinculados ao mercado e a adoção de critérios 

produtivistas para avaliação dos docentes-pesquisadores/as, produziu um quadro ainda 

mais desfavorável às pesquisas críticas nas diversas áreas do conhecimento acadêmico. 

Quadro no qual se verifica um crescimento escalar nos registros de adoecimento 

ocupacional dos/das trabalhadores/as do setor. 

 Diante disso, nos parece importante explicitar a nossa localização no campo 

científico ao lado desse conjunto de atores resistente no debate ambiental, que, mesmo 

diante de condições adversas como processos de perseguição e criminalização, têm 

reafirmado suas opções ético-políticas e produzido importantes trabalhos no sentido de 

fortalecer lutas por justiça para diferentes populações ameaçadas por “projetos de 

desenvolvimento”. O contexto particular em que a presente pesquisa está inserida, o 

conflito ambiental que delineia a realidade construída como seu objeto de conhecimento, 

se relaciona com este contexto mais amplo.  

Os marcos mais gerais de sua delimitação científica são a seguir apresentados no 

intuito de estabelecer pontes para o diálogo com outros atores do campo científico e fora 

dele. 

  

1.2.1 Pressupostos Teórico-Metodológicos 

 

Para a delimitação científica da pesquisa nos parece apropriado partir de uma 

noção fundamental que Pierre Bourdieu (1998) assim expressou: “é da natureza da 
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realidade social a luta permanente para dizer o que é a realidade social”. O conflito social 

é um pressuposto da concepção de realidade desse autor, arvorando-se através das práticas 

materiais e simbólicas. 

A ciência não está isenta da conflitividade inerente a vida em sociedade e se 

configura também como campo de disputas. Bourdieu (1998) a representou como um 

campo onde os agentes que nele atuam concorrem através de um conjunto de posições e 

relações pela hegemonia de suas representações, que pretendem fundadas numa 

“realidade” que supõem capaz de validar os métodos coletivamente acumulados, e pelo 

poder de definir o que é e o que não é científico.  

Nas entrelinhas destas compreensões de Bourdieu estão pressentes os elementos 

da problemática inerente a toda demarcação científica, qual sejam, a concepção da 

realidade, do que é ciência, e as questões que atravessam o método de captação da 

realidade social de acordo com a concepção desta. Explicitar estas compreensões de modo  

a pôr ao diálogo a nossa pesquisa, os seus pressupostos, caminhos e procedimentos 

escolhidos, presta-se a atender um critério e estratégia proposta por Pedro Demo (1995) 

que nos parece fundamental para definição do que é científico – a discutibilidade do 

trabalho. 

Nesse sentido, iniciamos pela concepção de realidade adjacente ao trabalho. Nossa 

abordagem se aproxima da concepção materialista histórica, segundo a qual a realidade 

social possui regularidades, maneiras típicas ou tendenciais do acontecer a partir das quais 

é possível derivar um esquema explicativo formal de suas estruturas. 

Para esta abordagem, a realidade se forma processualmente na história, onde 

formas específicas de organização social e instituições se coagulam, ganhando contornos 

e conteúdos próprios através dos quais se tornam historicamente característicos e 

discerníveis. Essa concepção assume como pressuposto que toda formação social é 

suficientemente contraditória para ser historicamente superável, uma vez que em seu 

interior existem conflitos sociais que produzem antagonismos, que movem a história ao 

produzirem transformações, novos conteúdos. As transformações ocorrem a partir de 

condições dadas externamente ao homem (condições objetivas) e condições dependentes 

da ação humana e reveladoras da sua capacidade de construir a história (condições 

subjetivas), tendo ambas o mesmo patamar de relevância (MARX, 2006). 
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Poulantzas (1968) diferencia o materialismo histórico do materialismo dialético, 

comumente fusionado na expressão materialismo histórico dialético. Segundo o autor, o 

objeto do materialismo histórico é o estudo das diversas estruturas e práticas ligadas e 

distintas (economia, política e ideologia), cuja combinação constitui um modo de 

produção e uma formação social específica, a partir das quais é possível compreender o 

processo das transformações históricas. O materialismo dialético, por sua vez, tem como 

objeto o estudo da estrutura e funcionamento do processo de conhecimento. 

Utilizando a dialética para o tratamento da realidade, o materialismo histórico 

utiliza procedimentos formais, parte do conhecimento prévio (ideia, noção, informações), 

tratando-o através de instrumentos conceituais, para produzir conhecimento de objetos 

definidos. A partir, então, de objetos abstratos-formais constrói o pensamento sobre 

objetos reais-concretos. Assim, através de uma ordem lógica, une diversos conceitos, 

estabelecendo hierarquias de acordo com o lugar que ocupam no processo de elaboração 

teórica sobre a realidade – estruturas globais (modo de produção, formação social), 

estruturas regionais (econômico, político, ideológico) e estruturas particulares (modo de 

produção específico). Através dessas operações lógicas, esses diferentes conceitos são 

constituídos em objetos científicos (POULANTZAS, 1968). 

A capacidade de argumentar a estrutura lógica de elaboração teórica das distintas 

concepções e representações da realidade é um importante critério de delimitação da 

ciência, uma vez que possibilitam o diálogo e sua discussão. Todavia, é importante 

distinguir esse critério da norma positivista de ciência. 

Os conflitos pela hegemonia de poder produzem uma sociedade normatizada, com 

instituições e comportamentos aceitáveis, funcionais às relações de dominação, 

estendendo-se ao âmbito simbólico, regulando os conflitos pela hegemonia entre distintas 

representações da realidade através de uma ciência também como norma, com 

formalidades estruturais e históricas, dentre as quais a lógica formal, que Pedro Demo 

assim define: 

A lógica formal caracteriza-se pela pretensão de poder elaborar corpo acabado 

de “leis do pensamento”. Tais leis seriam duradouras, porque são a própria 

estrutura dada ao pensamento, um arcabouço objetivo que, embora dentro da 

cabeça pensante, subjuga o pensar a leis imutáveis na forma. (DEMO, 1995, p. 

31). 
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Compreendemos, todavia, a lógica formal como demarcação historicamente 

produzida no contexto do avanço da matemática e das ciências da natureza na 

compreensão dos fenômenos físicos, químicos e bióticos. Da mesma forma, o 

materialismo dialético se emprega no materialismo histórico para compreensão das 

transformações históricas, tendo como contexto histórico de surgimento e problemática 

inerente às condições sociais da classe trabalhadora nas décadas iniciais da revolução 

industrial na Europa.  

A presunção de uma “lei do pensamento”, a qual a lógica formal compreenderia e 

utilizaria, desconsidera a existência de uma enorme diversidade de distintas 

racionalidades, epistemes ou mesmo culturalidades, tal como sugere Catherine Walsh 

(2006). O processo de invisibilização destas outras e legítimas racionalidades, deve-se ao 

fato de que, segundo a concepção de realidade anteriormente apresentada, as estruturas 

regionais (política, economia e ideologia) atravessam e influenciam todas as práticas 

sociais, configurando relações assimétricas – relações de poder (CLAVAL, 1979). O que 

Thiollent (1987) expressa da seguinte forma: 

Regra geral, todas as atividades de investigação social, relativas ao presente, 

são ligadas de modo explícito ou não a práticas econômicas, políticas ou 

ideológicas associadas ao poder. [...]. Cada tipo de conhecimento é funcional 

dentro de certas relações de poder. (THIOLLENT, 1987, p. 129-130). 

 

Nesse sentido, as normas e práticas da ciência hegemônica são produto histórico 

funcional às relações de poder e de dominação econômica, política e ideológica também 

hegemônicas que configuram a sociedade no atual modo de produção capitalista 

(BRÜGGER, 2006). Todavia, acreditamos, novamente como Thiollent (1987, p. 131), 

que é possível um outro modelo de investigação social que seja associado a uma política 

orientada em direção à emancipação e, nem por isso, menos ‘científica’ do que o modelo 

convencional ligado ao poder vigente. 

 Projeto para o qual é indispensável, além da crítica aos pressupostos da ciência 

moderna, a construção de caminhos alternativos, que certamente passam pelo 

reconhecimento e diálogo com outras formas de conhecimento, de modo a superar o 

epistemicídio (Santos, 2007) cometido pela ciência moderna. Assim, assumimos o 

desafio de construção de uma nova práxis científica em diálogo com as perspectivas 

descoloniais de produção do conhecimento, dentre as quais a ecologia de saberes, que, 

segundo Santos (2007), confronta a monocultura da ciência moderna 
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na medida em que se funda no reconhecimento da pluralidade de 

conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e em 

interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer sua autonomia. 

[...] 

Na ecologia de saberes, a busca de credibilidade para os conhecimentos não -

científicos não implica o descrédito do conhecimento científico. Implica 

simplesmente a sua utilização contra-hegemônica. Trata-se, por um lado, de 

explorar a pluralidade interna da ciência, isto é, as práticas científicas  

alternativas que têm se tornado visíveis por meio das epistemologias feministas  

e pós-coloniais, e por outro lado, de promover a interação e a interdependência 

entre os saberes científicos e outros saberes, não-científicos (SANTOS, 2007, 

p. 85-87). 

 

 Nessa perspectiva, confrontamos o pressuposto da neutralidade, característico da 

ciência moderna, assumindo não só o papel da subjetividade na escolha do tema e 

abordagens escolhidas no processo científico, mas ousando falar na necessidade de 

dissidiar as práticas acadêmicas hegemônicas (MORAES & COELHO, 2013) e as 

relações de dominação que elas sustentam. Compreendemos, todavia, que o 

reconhecimento de que a ideologia é intrínseca à ciência, de que não existe representação 

da realidade social neutra, assim como não existe ator social neutro, acrescenta a práxis 

científica novos desafios. 

 Para enfrentá-los, faz-se necessário problematizar as interferências ideológicas 

sobre a problemática construída e especificar os pressupostos teóricos e práticos, além 

dos interesses sociopolíticos em jogo na pesquisa, conforme nos sugere Demo (1995). 

Thiollent (1987) acrescenta que é preciso questionar as próprias técnicas para evidenciar 

os mecanismos cognitivos e sociais que operam nos procedimentos científicos.  

Argumenta a necessidade de manter sob controle metodológico tanto os pressupostos 

teóricos, quanto os dispositivos de investigação, de modo a reconhecer criticamente as 

interferências ideológicas na relação com o objeto de pesquisa.  

 Esses dois autores propõem, sob termos diferentes, ideias muito próximas que 

tomamos como referência metodológica para o problema da neutralidade e da 

objetividade. Ao passo que Thiollent (1987) propõe a noção de objetividade relativa 

metodologicamente controlada, Demo (1995) propõe a de objetivação. 

 

A objetivação, entendida como esforço metodológico de fidelidade à realidade 

e como proposta de discussão crítica e autocrítica, pode ser mantida como ideal 

científico, porquanto não se satisfaz apenas como forma, mas alcança a 

problemática do conteúdo. (DEMO, 1995, p. 53). 
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Segundo o autor, o controle metodológico da ideologia é possível através do 

enfrentamento aberto, através do diálogo e da estratégia da discutibilidade, que assume 

como uma marca fundamental do conhecimento científico. Para tanto, é necessário que a 

prática científica satisfaça critérios formais, do discurso lógico e inteligível, e políticos, 

de comunicação dialogal. Distinguindo, assim, como critérios de cientificidade, a 

qualidade formal e a qualidade política, que Thiollent (1987), por sua vez, denominou de 

exigências científicas e exigências políticas da atividade científica. 

A cientificidade supõe a racionalidade entre meios e fins de investigação e, 

além disso, requer uma explícita definição da relevância científica dos fins, 

isto quer dizer, uma relevância estabelecida em função de uma problemática 

teórica. (THIOLLENT, 1987, p. 38). 

 

Por qualidade formal Demo (1995) compreende a competência no domínio dos 

instrumentos metodológicos, capacidade no trato dos dados, bem como na sua coleta, 

versatilidade teórica, comprovado conhecimento na matéria em questão, das discussões 

em voga na praça, dos clássicos, raciocínio lógico matemático, rigor e disciplina diante 

do objeto. A qualidade política, por sua vez, coloca a questão dos fins, dos conteúdos e 

da prática histórica. 

Expressas as posições sobre a concepção de realidade e sobre os pressupostos de 

neutralidade e objetividade, assumindo, ademais, estes últimos critérios defendidos por 

Thiollent (1987) e Demo (1995), passamos, primeiro, a questão dos fins de nossa prática 

acadêmica. Para explicitá- los, dizendo de onde falamos, acreditamos que cabe considerar 

não a trajetória inscrita apenas desta pesquisa, mas a dos coletivos que nos antecederam 

e os quais reivindicamos. 

Nesse sentido é que identificamos a presente pesquisa como momento 

privilegiado da longa série de trocas que não se restringem aos encontros pontuais, 

arbitrários e ocasionais delimitados no escopo metodológico registrado, conforme sugere  

Bourdieu (2008 apud ROCHA, 2013), cultivadas ao longo de quase vinte anos pelo 

Núcleo Tramas/UFC5. Desta casa acolhedora partimos para o encontro com o objeto da 

pesquisa. 

                                                 
5 O Núcleo Tramas/UFC se constitui enquanto um espaço de encontro, formação e práxis de pessoas que 

comungam o desejo de se dedicar a processos históricos de emancipação humana e social a partir da 
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Sobre as dimensões ético-políticas que atravessaram a definição do tema desta 

pesquisa podemos dizer que se encontram fundadas nos princípios que orientam a práxis 

do Núcleo Tramas, sobre os quais Rigotto e Rocha (2014) nos dizem, de forma elucidat iva, 

que 

A dinâmica do Núcleo se organiza em torno de demandas de informação ou de 

produção de conhecimento a nós formuladas por comunidades ameaçadas ou 

atingidas pela imposição de projetos de “desenvolvimento” a seus territórios 

de vida ou por movimentos sociais e entidades que se comprometem com sua 

luta. Tais demandas de inserção nos contextos de conflitos ambientais são 

acolhidas por nós como uma interpelação-desafio sobre a função social da 

universidade diante do contexto de assimetria de poderes que marca o avanço 

do neodesenvolvimentismo sobre os territórios de diferentes povos e grupos 

sociais. É a necessidade de compreender e visibilizar a incidência e as 

consequências, no lugar, da perversa lógica de mercantilização da natureza e 

de destruição ou captura das histórias e culturas que ainda se constroem fora 

do paradigma do capital. (RIGOTTO & ROCHA, 2014, p. 3). 

 

Seguindo nesse rumo, a construção do objeto dessa pesquisa partiu de uma 

necessidade de conhecimento dialogada com entidades, movimentos sociais e 

comunidades situadas no entorno da jazida de Itataia, no município de Santa Quitéria, 

Ceará, onde a instalação de um empreendimento de mineração de urânio e fosfato é 

pretendida por empresas do setor. A partir do acompanhamento de atividades de outras 

pesquisas realizadas nesse território e de reuniões da Articulação Antinuclear do Ceará, 

foi possível dialogar com estes sujeitos, expor o interesse em desenvolver a pesquisas 

junto ao território e colher indicações para definição do tema. A insegurança demonstrada 

por esses sujeitos diante das informações apresentadas pelas empresas e gestores públicos 

interessados no empreendimento, ao lado do desejo de conhecer sobre os seus riscos e 

potenciais impactos, além do manifesto interesse em interferir no processo de decisão 

sobre o licenciamento ambiental do projeto, nos levaram a definir o tema dos riscos 

tecnológicos do empreendimento como objeto de estudo.  

Dessa forma, assumindo nossa condição de sujeitos sociais e políticos, nossa 

localização na universidade pública e no campo científico, identificação e 

posicionamento ao lado das populações historicamente vulnerabilizadas envolvidas em 

dinâmicas de conflitos ambientais nos territórios nos quais estamos inseridos, 

                                                 
Universidade tendo como foco as inter-relações entre Produção, Trabalho, Ambiente e Saúde. (ROCHA, 

2013, p. 26) 
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acreditamos que respondemos às importantes questões sobre o local de onde falamos e 

quais os fins da nossa práxis acadêmica a partir dos quais o critério da qualidade política 

pode ser avaliado.  

A respeito da abordagem, podemos dizer que esta foi profundamente influenc iada 

pelo que temos chamado no Núcleo Tramas de Pedagogia do Território para se referir 

aos aprendizados que o diálogo com os sujeitos desses territórios em conflito ambienta l 

tem nos proporcionado. Na compreensão das consequências de projetos de 

“desenvolvimento”, os conhecimentos desses sujeitos têm mostrado crescentemente a sua 

importância e muito nos ensinado sobre um mundo esquematicamente ocultado pelas 

formas hegemônicas de representação da realidade. Através de uma relação dialógica, 

temos logrado maior aproximação com a complexidade das questões produzidas pelos 

conflitos ambientais, o que tem contribuído para o enriquecimento das estratégias 

metodológicas, a ressignificação da função social da ciência e a redefinição da agenda de 

pesquisa, pautando também a agenda pública (RIGOTTO & ROCHA, 2014). Deste modo, 

reconhecendo a importância e os frutos desse diálogo, nos parece mais apropriado do que 

a definição positivista usual da relação sujeito-objeto, afirmar que buscamos uma relação 

dialógica com os sujeitos desse território. 

 

1.2.2 O Método 

 

Para abordagem do problema delimitado, contribuíram um conjunto de 

pesquisadores que vêm se dedicando ao tema dos riscos tecnológicos em interface com a 

saúde coletiva e a justiça ambiental, dentre os quais podemos citar os trabalhos de Freitas 

(1992), Acselrad (2002), Rigotto (2004), Porto (2007), Fernandes (2011) e Finamore 

(2015). O diálogo com estes trabalhos foi importante para o reconhecimento do corpo 

teórico pré-existente sobre a temática dos riscos tecnológicos. O estudo, somado ao 

diálogo com comunidades, entidades e movimentos sociais resultante da inserção no 

território, nos ajudou na seleção das categorias teóricas mais significativa para construção 

do modelo interpretativo, bem como na definição dos procedimentos da pesquisa. 

Assim, como no movimento realizado por uma pinça, foi possível encontrar com 

sentidos da expressão “o caminho se faz caminhando”, utilizada em diferentes momentos 
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por Che Guevara, Mario Benedetti, Paulo Freire, entre outros. Nos dedicamos à percepção 

dos riscos, às diferenças de compreensão e de priorização destes entre diferentes atores 

sociais envolvidos no debate público sobre o projeto, colhendo sugestões e amadurecendo 

a estratégia investigativa, ao mesmo tempo em que nos mantivemos atentos à importânc ia  

da mediação dos fatos brutos observados com as categorias do corpo teórico preexistente 

que sustentam modelos explicativos ou interpretativos mais adequados, no nosso 

entendimento, à abordagem do problema de estudo. A partir dessas referências, foram 

definidos os procedimentos de investigação, de modo a não incorrer em vícios 

empiricistas, tal como nos alerta Thiollent (1987).   

Dessa forma, pudemos ir ao encontro da crítica a teoria clássica dos riscos e tomar 

como pressupostos teóricos que os riscos tecnológicos são socialmente construídos; que 

impactam de forma diferenciada as populações a partir das condições particulares de 

enfrentamento dos riscos que essas possuem; que essas condições, assim como a 

distribuição espacial e social dos riscos, são determinadas através de uma dinâmica 

global-local desigual orientada para acumulação de capitais; que a forma hegemônica de 

análise dos riscos tecnológicos desconsidera sua complexidade, as incertezas e as 

limitações da ciência moderna; que, além disso, é influenciada pelo contexto de um 

modelo econômico desenvolvimentista, sendo permissiva à reprodução deste modelo, 

produzindo, dentre outros, injustiças ambientais às populações historicamente 

vulnerabilizadas. 

Delimitam-se, assim, as categorias teóricas adotadas para análise do problema de 

estudo – riscos, vulnerabilidades, incertezas, complexidades, conflitos ambientais e 

justiça ambiental. Elas serão abordadas nos capítulos seguintes, tomando como 

referenciais as contribuições do paradigma da ecologia política, dos estudos sociais da 

ciência e da ciência pós-normal. Nossa pretensão em termos epistemológicos é contribuir 

para superação do paradigma clássico da avaliação dos riscos, a partir do diálogo com 

abordagens críticas que tomam como centrais os problemas da reprodução de processos 

de vulnerabilização e os desafios para promoção da saúde, da equidade e da justiça 

ambiental. 

Nestas abordagens encontramos indicações diversas sobre a urgência de ruptura 

com a falsa neutralidade científica e a “construção de uma ciência que vá ao mundo vivo 

recolher seus objetos de estudo, a partir das lentes da sensibilidade engajada, ao encontro 
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daqueles que sofrem, dos grupos humanos e das classes sociais mais vulneráve is” 

(RIGOTTO, 2011). Perspectiva indispensável diante da compreensão que partilhamos 

com Porto (2007) de que nos processos que definem as estratégias e mecanismos 

operacionais de regulação e gerenciamento dos riscos, interesses sociais e econômicos 

hegemônicos tendem a prevalecer, reproduzindo e ampliando vulnerabilidades e 

injustiças ambientais. A partir disso e tendo em vista inúmeros fatores que contribuem 

para a “invisibilização” dos riscos, esse autor assinala também a necessidade de integrar 

e contextualizar características técnicas específicas desses riscos com a cultura local e as 

necessidades mais gerais da população para construção de estratégias efetivas de 

prevenção de riscos e reversão de contextos vulneráveis. 

Assumindo essa indicação de integrar e contextualizar os riscos tecnológicos do 

projeto Santa Quitéria, adotamos como ponto de partida da estratégia investigativa a 

análise do contexto sócio-histórico em que o empreendimento é posto em pauta na agenda 

pública, bem como o contexto de algumas das comunidades situadas no seu entorno. 

Tomando-o em consideração, buscamos compreender as diferentes representações sobre 

os riscos relacionados ao empreendimento por parte dos atores sociais diversos que 

configuram a cena do processo de tomada de decisão sobre sua viabilidade ambiental. 

 O que foi realizado através da abordagem qualitativa do problema de estudo. A 

compreendemos, assim como Ferigato e Carvalho (2011), como a mais adequada para o 

trabalho investigativo que assume como estratégia a problematização da natureza 

socialmente construída da realidade, da complexidade histórica do campo que delimita 

teoricamente o objeto, a significância do contexto histórico no qual ele é observado e da 

experiência vivida pelos sujeitos com ele relacionados. 

Esperamos com essa opção alcançar a necessária superação da ditadura do método 

sobre a realidade, praticada pelos métodos tradicionais de pesquisa, que confundem 

relevância com mensurabilidade, deixam de lado o que não cabe no método e concebem 

a ciência como construção formal apenas, de estilo instrumental. A suposição adjacente 

a esses modelos de que entre sujeito e objeto somente possa existir relação formal, 

desconsiderando que ao lado da relação formal existe em qualquer relação social a 

polarização política, consagra, segundo Demo (1995), entre outras coisas, o afastamento 

altamente estratégico entre teoria e prática. 
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Ao partirmos do pressuposto de que existe uma dimensão qualitativa da realidade 

social, que sua análise é central a elaboração teórica sobre o problema de pesquisa 

definido, reconhecemos que nossa prática investigativa é inerentemente política e operada 

através de múltiplas posições éticas e políticas (ESTEBAN, 2010). Todavia, como já dito, 

estamos cientes de que esta opção nos coloca o desafio de pensar estratégias de tratamento 

metodológico, teórico e prático da dimensão qualitativa da realidade social, realizando 

metodologicamente as qualidades política e formal da investigação.  

Os trabalhos de referência acima citados nos aproximaram de um modelo de 

investigação social que estabelece relações dialógicas com os sujeitos ou grupos sociais 

da realidade investigada. De tal modo que os pesquisadores participam do contexto 

investigativo e se relacionam com o problema pesquisado a partir de uma postura dialética. 

Os dados obtidos a partir desse “relacionamento dialogal” são denominados por Demo 

(1995) de “dados dialogados”. 

Para os atingir é relevante a noção de relatividade observaciona l formulada por 

Thiollent (1987). Ela nos propõe como fundamentos que todas as partes estejam cientes 

da dimensão política da investigação, que os dados sejam obtidos a partir de uma 

problemática explícita, “traduzida” em procedimentos investigativos decorrentes da 

teoria prévia, e que as categorias deles derivadas sejam consideradas tanto ao nível dos 

investigados (formulação de respostas), quanto ao nível dos investigadores (formulação 

de perguntas e interpretação das respostas).  

Essas características são próprias da pesquisa participante, pesquisa participat iva 

ou pesquisa-ação, dentre outros nomes que tem recebido. Brandão e Borges (2007), 

optando por denominá- la de pesquisa participante, nos explicam que essas abordagens, 

surgidas entre as décadas dos anos 60 e 80 em alguns lugares da América Latina, são fruto 

de experiências orientadas por diferentes fundamentos teóricos e diversos estilos de 

construção de modelos de conhecimento social através da pesquisa científica. 

Não existe na realidade um modelo único ou uma metodologia científica 

própria a todas as abordagens da pesquisa participante. Estre as suas diferentes 

alternativa, de modo geral, as pesquisas participantes alinham-se em projetos 

de envolvimento e mútuo compromisso de ações sociais de vocação popular.  

(BRANDÃO & BORGES, 2007, p. 53). 
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 Brandão e Borges (2007) indicam em seu trabalho “alguns fundamentos e alguns 

princípios convergentes e atuais” da pesquisa participante, vários dos quais 

contemplamos na apresentação dos nossos pressupostos teórico-metodológicos. Podemos 

destacar, a perspectiva de realidade social como totalidade estruturada e dinâmica na qual 

a atividade de pesquisa está situada; a necessidade de partir da realidade concreta de vida 

cotidiana dos participantes individuais e coletivos, em suas diferentes dimensões e 

processos; a necessidade de contextualizar a dimensão sócio-histórica, os processos, as 

estruturas, as organizações e os diferentes sujeitos implicados no problema de pesquisa; 

a necessidade de reconhecer os saberes próprios a cada grupo ou participante do processo 

de pesquisa e de superar a relação sujeito-objeto numa perspectiva dialogal entre 

diferentes sujeitos; a busca pela unidade entre teoria e prática; a definição participat iva 

das questões e dos procedimentos de pesquisa; o compromisso social, político e 

ideológico do/a investigador/a com as comunidades, grupos populares e suas causas 

sociais; o fortalecimento da autonomia dos sujeitos na partilha e gestão do conhecimento 

socialmente produzido e das ações sociais dele derivada; sua vocação de estar dirigida à 

transformação social (BRANDÃO & BORGES, 2007, p. 54-55). 

É nesse sentido que assumimos nossa identificação com outros sujeitos de 

comunidades situadas no entorno da jazida de Itataia, nos comprometendo a visibilizar  

suas perspectivas sobre o projeto Santa Quitéria, tendo como foco suas preocupações, 

percepções e priorizações sobre a questão dos riscos nele implicados. Da mesma forma, 

reconhecendo o contexto de assimetria de poder no processo de decisão sobre o 

empreendimento, optamos por atuar no sentido de construir de forma compartilhada 

conhecimentos que fortaleçam a participação destes sujeitos na análise, identificação dos 

riscos tecnológicos em questão, bem como na definição de estratégias de enfrentamento 

a eles. 

Para isso foi importante o diálogo estabelecido com a perspectiva da ciência Pós-

Normal, a partir do qual nos apropriamos da noção de comunidade ampliada de pares 

para construir uma compreensão contextualizada e integrada dos riscos tecnológicos 

associados ao projeto Santa Quitéria, além de elementos de crítica às limitações dos 

métodos clássicos aplicados à análise de riscos. Funtowics e Ravetz (2003) compreendem 

que o reconhecimento das limitações e incertezas da ciência moderna e da complexidade 

envolvida no tema dos riscos são estratégias indispensáveis para tratamento das questões 

que os envolvem, propondo o estabelecimento de comunidades ampliadas de pares onde 
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os problemas complexos sejam abordados de forma interdisciplinar e plural através do 

diálogo entre saberes técnico-científicos e saberes não-científicos, para compreensão e 

busca de soluções.  

Em diálogo com esta proposta, analisamos a alternativa de produção de 

conhecimentos construída a partir da troca de saberes entre pesquisadores de distintas 

áreas que se dedicaram à análise do EIA/Rima do projeto Santa Quitéria conjuntamente 

com comunidades situadas no entorno da jazida. Esta experiência de produção 

compartilhada de conhecimentos sobre os riscos do projeto ocorreu no âmbito do que foi 

denominado de Painel Acadêmico-Popular da mineração. Ela produziu os elementos que 

embasaram um parecer técnico produzido pelo Painel e entregue ao IBAMA, ao 

Ministério Público Federal (MPF), à Defensoria Pública da União (DPU) e ao Escritório 

Frei Tito de Alencar de Direitos Humanos, vinculado à Assembleia Legislativa do Ceará. 

Além disso, orientou as intervenções de sujeitos das comunidades, entidades e 

movimentos sociais e pesquisadores durantes as audiências públicas para discussão deste 

empreendimento.  

Essa constelação de referenciais teóricos, posições ético-políticas, abordagens e 

enfoques de processos históricos tomados para análise perfazem o método desenvolvido 

neste trabalho. 

 

1.2.4 Procedimentos Metodológicos 

 

 Nosso estudo sobre os riscos tecnológicos do projeto Santa Quitéria de mineração 

de urânio e fosfato teve como ponto de partida as comunidades de Riacho das Pedras, 

Morrinhos e Queimadas, localizadas no município de Santa Quitéria, além do distrito de 

Lagoa do Mato, na cidade de Itatira. Vários são os fatores que contribuíram para esta 

escolha. Primeiramente, a inserção no território ocorreu através da participação em 

pesquisas de integrantes do Núcleo Tramas que estavam em desenvolvimento nestas 

comunidades. Em segundo lugar, uma série de outras atividades, para além daquelas 

relacionada com as pesquisas, havia ocorrido anteriormente nessas localidades, 

desenvolvidas pela Articulação Antinuclear do Ceará (AACE), que congrega, além das 
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comunidades, a Cáritas Diocesana de Sobral6, a Comissão Pastoral da Terra (CPT)7, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e o Núcleo Tramas/UFC. 

Dentre as atividades anteriormente realizadas podemos citar oficinas, 

intercâmbios onde moradores dessas localidades foram até Caetité e Lagoa Real, no 

estado da Bahia, conhecer o processo de mineração de urânio realizado pela INB na divisa 

entre esses municípios, bem como as comunidades que são mais diretamente impactadas 

por essa mineração; e um seminário intitulado I Jornada Antinuclear do Ceará: O presente 

que temos em Caetité (BA) e o futuro que queremos em Santa Quitéria (CE). Durante 

esse momento, novo intercâmbio ocorreu, quando um líder comunitário de Caetité, o 

pároco da região e um sindicalista da INB vieram participar de debates e rodas de 

conversa para partilha de experiência na programação desenvolvida em Fortaleza, Lagoa 

do Mato e Morrinhos.  

Dessa forma, havia já estabelecido processo anterior de troca de experiências e de 

diálogos entre sujeitos dessas comunidades do Ceará e da Bahia com a academia, 

entidades e movimentos sociais sobre os riscos da mineração de urânio. Um terceiro fator 

decisivo para a escolha foi que as comunidades de Morrinhos e Queimadas estão 

localizadas a uma distância aproximada de apenas 3 km da jazida de Itataia, sendo as mais 

próximas e, reconhecidamente, as mais susceptíveis aos impactos do empreendimento. E, 

finalmente, o fato de que estas comunidades, em conjunto com a sede do município de 

Santa Quitéria, são as que contam com maior presença institucional das empresas 

componentes do Consócio Santa Quitéria. Estabelecendo-se nelas um fluxo de trocas de 

informações sobre o projeto privilegiado na região.  

As principais preocupações apresentadas pelas comunidades, entidades e 

movimentos sociais nas atividades acompanhadas, assim como a leitura das potenciais 

contribuições do Núcleo Tramas, indicaram pistas investigativas. A partir delas e do 

diálogo com esses sujeitos sociais foi escolhido o problema de estudo, construída a 

problemática teórica e definida a estratégia de investigação. 

                                                 
6 A Cáritas Diocesana de Sobral atua nas comunidades com o desenvolvimento de tecnologias sociais  de 

convivência com o semiárido e projetos de agroecologia. 
7  A Comissão Pastoral da Terra (CPT) atua na região promovendo, entre outros, o debate sobre o 

empreendimento de mineração. 
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As perguntas condutoras da investigação são: Quais são as principa is 

preocupações de sujeitos de comunidades que vivem próximas ao local da jazida de Itataia 

em relação ao projeto Santa Quitéria? Quais riscos tecnológicos são identificados por 

esses sujeitos de comunidades e quais experiências são mais significativas para essa 

identificação? Quais os diferentes atores sociais e instituições envolvidas no processo de 

discussão sobre os riscos tecnológicos do projeto Santa Quitéria e de sua viabilidade 

ambiental? Quais as principais compreensões expressas por esses atores e instituições 

sobre o problema dos riscos tecnológicos do projeto? Como o diálogo entre os saberes 

situados de sujeitos de comunidades e os saberes acadêmicos vivenciados numa 

experiência de produção compartilhada de conhecimentos contribuiu para identificação e 

análise dos riscos tecnológicos em questão? Que respostas produz essa comunidade 

ampliada de pares diante dos riscos e os possíveis cenários do empreendimento 

identificados? 

A análise desenvolvida tem três pontos de enfoque: a percepção dos riscos 

tecnológicos por sujeitos das populações mais susceptíveis a esses riscos, o processo de 

produção compartilhada de conhecimentos sobre os riscos tecnológicos do 

empreendimento e as compreensões sobre os riscos do empreendimento expressas pelas 

instituições públicas ou privadas responsáveis pela gestão ambiental, avaliação e decisão 

sobre a viabilidade ambiental do empreendimento, bem como as ações desenvolvidas por 

elas neste âmbito. Para a coleta dos dados foram combinadas diferentes técnicas. 

Através da observação participante, definida por Fernandes (2011) como um 

modo de levantamento de dados que pressupõe convívio e compartilhamento de 

experiências no contexto das relações sociais em que vivem os sujeitos, pudemos 

construir dados dialogados a respeito dos três enfoques da pesquisa. Uma grande 

diversidade de atividades a seguir listadas foram lócus de sua utilização: 

a) Seminário Mineração de urânio e fosfato: quais os riscos aos trabalhadores, ao 

ambiente e à saúde da população? Distrito de Lagoa do Mato, Itatira, 24 de agosto 
de 2013; e o seminário Retomada do projeto de exploração da mina de Itataia e 

sua importância econômica para o Ceará, Canindé, 11 de outubro de 2013; 
 

b) Várias reuniões da Articulação Antinuclear do Ceará, ocorridas entre setembro de 

2013 e novembro de 2014; 
 

c) Quatro oficinas do Painel Acadêmico-Popular da mineração, realizadas entre 
agosto de 2013 e setembro de 2014; 
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d) Quatro reuniões com o Ministério Público Federal; 
 

e) Quatro audiências públicas dedicadas ao debate sobre o projeto Santa Quitéria de 
mineração de urânio e fosfato, sendo uma convocada pela Assembleia Legisla t iva 
do Ceará em conjunto com a Câmara de vereadores de Santa Quitéria, no dia 07 

de abril de 2014, e outras três convocadas pelo IBAMA e integrantes dos 
procedimentos de licenciamento ambiental do empreendimento, nos dias 20, 21 e 

22 de novembro de 2014; 
 

Ao longo destas atividades utilizamos como instrumentos de registro e coleta de 

dados o diário de campo, máquina fotográfica, gravador de áudio e câmera filmadora. 

Dessa forma, grande acervo de dados foi construído e posteriormente analisado. 

Foi também realizado levantamento e análise documental a respeito do processo 

de licenciamento ambiental do Projeto Santa Quitéria. Este contou com as seguintes 

fontes: 

a) Documentos administrativos e pareceres técnico-científicos do IBAMA, do 
Ministério Público Federal, da Companhia de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Ceará (COGERH) e da Secretaria de Recursos Hídricos do estado do 

Ceará (SRH); 
 

b) EIA/RIMA do projeto Santa Quitéria e materiais informativos produzidos pelo 
Consórcio Santa Quitéria e distribuídos para população; 
 

c) Material produzido pela imprensa sobre o projeto e o seu processo de 
licenciamento ambiental;  

 
d) Pesquisas acadêmicas (teses, dissertações e artigos científicos) que tenham 

objetos de análise semelhantes ao definido por esta pesquisa; e, por último, análise 

de material de imprensa. 
 

Na perspectiva de ampliar o processo de produção compartilhada de 

conhecimentos sobre os riscos tecnológicos do empreendimento com sujeitos de 

comunidades situadas em seu entorno e objetivando também a construção de produtos 

para o fortalecimento do protagonismo desses sujeitos no enfrentamento desses riscos, 

formamos o que Rocha (2013) denominou como grupo de pesquisa ampliado8 . Este 

                                                 
8  Danielli Silva Costa – Assistente Social, mestranda em Saúde Pública, com a pesquisa “Saúde em 

Contexto de Conflito Ambiental: Um direito ameaçado pela implantação da mina de urânio e fosfato no 

Sertão Central do Ceará”. 

Lívia Dias Alves Ribeiro – Bióloga, mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente, com a pesquisa 

“As ameaças do projeto de mineração de urânio e fosfato sobre os usos da água em Santa Quitéria e Itatira, 

Ceará. 
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reuniu além do pesquisador que redige esta dissertação, outras duas pesquisadoras 

também do Núcleo Tramas e que desenvolveram suas pesquisas de modo articulado, além 

de membros de comunidades. A seguir, detalhamos o processo de trabalho do grupo. 

 

1.2.3.1 O Grupo De Pesquisa 

 

 O grupo de pesquisa foi formado com o objetivo de dialogar sobre o tema dos 

riscos e potenciais impactos do projeto Santa Quitéria à saúde e ao ambiente das 

diferentes populações situadas no entorna da mina de Itataia. Foi, assim, intitulado de 

Grupo de Pesquisa sobre “Vigilância Popular em Saúde e Ambiente”. O processo de 

formação ocorreu a partir dos dias 27 e 28 de novembro de 2014, quando foram realizados 

convites verbais a pessoas que haviam participado das audiências públicas realizadas para 

debater o empreendimento, de atividades anteriores de discussão sobre o projeto ou ainda 

que eram membros das associações comunitárias locais. Inicialmente explicamos a todas 

as pessoas a proposta da pesquisa e as convidamos para participar do grupo de modo que 

a adesão ocorreu de forma espontânea. 

 Dessa forma, o grupo foi formado por 22 pessoas, sendo 12 homens e 10 mulheres, 

entre a faixa etária de 15 a 73 anos, tendo a maioria dos participantes entre 40 e 50 anos 

de idade. Os participantes residiam nos assentamentos Morrinhos, Queimadas e Saco do 

Belém, nas sedes dos municípios de Santa Quitéria e Itatira e também no distrito de Lagoa 

do Mato. O perfil ocupacional contemplava agricultores, agentes comunitárias de saúde, 

estudantes, aposentados e um técnico da EMATERCE. 

 Ao longo do grupo de pesquisa foram realizados seis encontros, ocorridos nos dias 

06, 13 e 20 de dezembro de 2014 e 10, 17 e 24 de janeiro de 2015. Estes tiveram duração 

média de 04 horas, à exceção do encontro realizado no dia 13 de dezembro de 2014, que 

teve duração de 8 horas. Ao todo, o grupo de pesquisa teve os encontros realizados num 

total de 28 horas. A seguir, apresentamos uma síntese dos encontros. 
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 1º Encontro (06.12.2014) – Formação do Grupo Ampliado de Pesquisa 

“Vigilância Popular em Saúde e Ambiente”. O encontro foi realizado no 

Assentamento Saco do Belém e contemplou os seguintes pontos de discussão: 

Apresentação do Núcleo TRAMAS/UFC; Apresentação dos presentes; Relato de 

moradores de Morrinhos e Queimadas sobre a experiência anterior de grupos de 

pesquisa com o TRAMAS; Diálogos e avaliações sobre as audiências públicas do 

licenciamento ambiental; Questionamentos sobre o Projeto Santa Quitéria; 

Apresentação da proposta da pesquisa; Acordos e inscrições para participar do 

Grupo de Pesquisa. 

 2º Encontro (12.12.2014) – Territorializando o empreendimento e discutindo os 

impactos da fase de instalação. O encontro foi realizado em dois turnos, sendo 

pela manhã às margens do Açude Quixaba, próximo ao local da jazida, e no 

período da tarde no Assentamento Morrinhos. Durante o encontro os seguintes 

pontos de discussão e trabalho foram contemplados: Apresentação das estruturas 

do empreendimento, localização e características; Diálogos sobre os impactos da 

fase de instalação de grandes empreendimentos; Construção do mapa das 

comunidades potencialmente impactadas; Avaliação do encontro. 

 3º Encontro (20.12.2014) – Urânio, fosfato e os impactos da fase de operação. 

Este encontro aconteceu em Saco do Belém e contemplou as seguintes discussões: 

Urânio e radiação; Impactos da fase de operação; Síntese das discussões dos 

encontros já realizados. 

 4º Encontro (10.01.2015) – Mineração no curso das águas e os riscos à saúde. O 

encontro aconteceu no distrito sede de Itatira a partir das seguintes discussões: 

Impactos da mineração de urânio e fosfato sobre as águas; Construção de pontos 

de monitoramento das águas; Impactos da mineração à saúde. 

 5º Encontro (17.01.2015) – Os sujeitos envolvidos pelo Projeto Santa Quitéria. 

Este encontro novamente aconteceu no distrito sede de Itatira e contou com a 

seguinte discussão: Identificação e caracterização dos sujeitos envolvidos pelo 

Projeto Santa Quitéria; Construção de estratégias de vigilância. 

 6º Encontro (24.01.2015) – Estratégias de Vigilância Popular. Este encontro foi 

realizado no distrito de Lagoa do Mato, município de Itatira. Os pontos discutidos 
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foram os seguintes: Sistematização das discussões realizadas durante os encontros 

anteriores; Avaliação da experiência do grupo de pesquisa; Proposição de ações 

Ao longo das atividades do grupo de pesquisa ampliado sujeitos das comunidades 

propuseram a produção de um mapeamento participativo onde pudessem identificar 

várias das comunidades que estão situadas no entorno da jazida de Itataia e que haviam 

sido invisibilizadas nos mapas produzidos pela empresa de consultoria ambienta l 

contratada pelo Consórcio Santa Quitéria. Já haviam sido desenhado um mapa social da 

região e indicado 49 comunidades situadas no entorno da mina, mas optaram por produzir 

um outro mapa por dois fatores.  

Primeiro, reconheceram que estavam esquecendo comunidades no momento de 

produção do primeiro mapa. Em segundo lugar, consideraram que um mapa com pontos 

georreferenciados em formato da cartografia hegemônica seria importante para ser 

apresentado ao IBAMA, MPF e DPU como prova de que comunidades estavam sendo 

invisibilizadas e os impactos ambientais do empreendimento estavam sendo 

intencionalmente minimizados pelo Consórcio Santa Quitéria. Com isso, mais uma 

atividade, não planejada inicialmente, foi desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa.  

Sua descrição segue abaixo: 

 Mapeamento Participativo (20, 21 e 22 de fevereiro de 2015) – A atividade tinha 

como propósito a construção de um mapa georreferenciado que visibilizasse 

comunidades que vivem próximas à jazida de Itataia e que estariam localizadas 

dentro da área de influência do meio socioeconômico delimitada pela empresa de 

consultoria do Consórcio Santa Quitéria. Através dessa atividade, além do 

georreferenciamento, foram iniciados diálogos sobre o projeto de mineração com 

comunidades que não estavam compondo o grupo ampliado de pesquisa. 

Da mesma forma como nas atividades anteriores, realizamos o registro do grupo 

de pesquisa ampliado através de diário de campo, máquina fotográfica, gravador de áudio 

e câmera filmadora. As gravações do grupo de pesquisa totalizaram pouco mais de 20 

horas de áudios. Diante do volume de materiais oriundos do campo, optamos por contratar 

um serviço especializado de transcrição para realizar a transcrição de parte desses áudios, 

sendo a outra parte transcrita por nós.  
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1.2.4 Análise do Material 

 

 A metodologia qualitativa adotada por este trabalho incluiu a integração de todos 

os dados obtidos no trabalho de campo, que foram sistematizados e então submetidos aos 

procedimentos analíticos. Estes buscaram seguir as condições mínimas de ordem 

epistemológica para o controle categorial indicadas por Thiollent (1987), quais sejam: 

realizar os procedimentos de pesquisa dentro de um dispositivo que favoreça a troca do 

máximo de informação possível e estimule a maior proporção de informação inédita; 

operar a categorização progressiva e controlada dentro do processo comunicat ivo; 

controle das “categorias observacionais”, utilizadas na formulação das perguntas e 

interpretação das respostas, relacionadas às “categorias teóricas”; o que, por sua vez, 

inquire evidenciar todos os pressupostos relativos à problemáticas das categorias 

utilizadas na pesquisa. 

 Diante da delimitação e problematização da discussão sobre os riscos tecnológicos 

do projeto Santa Quitéria, tomada em sua historicidade e permeada pela ação das 

estruturas política, econômica e ideológica, torna-se evidente a necessidade de considerar 

o contexto dos dados dialogados ao longo do campo de pesquisa no processo de análise. 

É neste sentido que compreendemos como mais adequadas ao nosso objeto as técnicas de 

análise de conteúdo que se assentam nos pressupostos de uma concepção crítica e 

dinâmica da linguagem e que considerem as condições sócio históricas de sua produção, 

assim como nos indica Franco (2007). 

 

Condições contextuais que envolvem a evolução histórica da humanidade; as 

situações econômicas e socioculturais nas quais os emissores estão inseridos, 

o acesso aos códigos linguísticos, o grau de competência para saber decodifica-

los o que resulta em expressões verbais (ou mensagens) carregadas de 

componentes cognitivos, subjetivos, afetivos, valorativos e historicamente 

mutáveis. (FRANCO, 2007, p. 12). 

 

Além disso, inspirados no trabalho de Rocha (2013) e da compreensão que articula 

em diálogo com outros autores, tomamos aqui as percepções e compreensões expressas 

sobre os riscos tecnológicos do projeto Santa Quitéria como práticas discursivas 

constituintes da realidade social. De modo que as decisões e ações frente aos referidos 

riscos passam inevitavelmente por essas construções e que a análise delas é para nós uma 

alternativa de caminhos para promoção da justiça cognitiva e ambiental. 
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2. O PROJETO SANTA QUITÉRIA NO NOEODESENVOLVIMENTISMO 

NEOEXTRATIVISTA 

 

2.1 Raízes histórico-estruturais da acumulação capitalista na América Latina 

 

 No texto introdutório ao livro Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo 

XXI, Miriam Lang (2013) identifica elementos de continuidade na sociedade da 

mercadoria do atual século. O neoliberalismo e sua lógica de mercantilizar todos os 

aspectos da vida seguem vigentes, porém sob nova retórica. Os ajustes estruturais 

cederam lugar ao combate à pobreza e à responsabilidade sócio-empresar ia l, 

privatizações foram transvestidas em alianças público-privadas, trabalhadores e 

trabalhadora em empreendedores. Outra continuidade é que as veias da América Latina 

seguem abertas e perfeitamente ajustadas às necessidades das economias centrais. O 

capitalismo do século XXI, igualmente ao dos séculos XIX e XX, se ergue sob a sombra 

do colonialismo. Porém, diferentemente destes, o presente século se inicial com um 

capitalismo que é, sobretudo, financeiro e especulativo. A expansão da produção real 

passou a um segundo plano e a acumulação hoje, conforme explica Lang (2013), 

está basada sobre todo en el financiamiento de aspectos de la vida que 

generaciones anteriores difícilmente hubieran podido imaginarse como 

mercancías – o commodities –, para usar el neologismo correspondiente. Se 

especula con productos financieros, pero también con la base material que hace 

posible la vida humana, con los alimentos, con superficies cultivables, con el 

carbono que captan los bosques. (LANG, 2013, p. 12). 

 

Caio Prado Júnior (2004), Celso Furtado (1974), Florestan Fernandes (1975), 

Aníbal Quijano (2012), dentre outros, reconheceram na dependência histórico/estrutura l 

e nos modos de exploração e dominação produzidos pela colonização europeia, iniciada 

no século XV, os elementos fundamentais para a compreensão da formação e evolução 

histórica dos países latino-americanos. As transformações vividas por esses países, em 

que se sucederam diferentes paradigmas ideopolíticos e econômicos, não lograram 

romper em definitivo com essa subordinação. Pelo contrário, as tornaram mais complexas 

e presentes em todos os âmbitos da existência latino-americana (QUIJANO, 2012). 
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Florestan Fernandes, em seu livro Capitalismo dependente e classes sociais na 

América Latina, de 1975, oferece uma interpretação sociológica sobre a dominação 

capitalista em nosso continente. Como ponto de partida, o autor destaca o contínuo 

confronto entre temporalidades distintas, a do capital e as dos diferentes povos latino -

americanos, no qual a velocidade e voracidade do capital têm sido elementos 

determinantes na incorporação subordinada do continente ao espaço econômico, cultura l 

e político das sucessivas nações capitalistas hegemônicas. Segundo o próprio autor: 

Antes de mais nada, o capitalismo transformou-se, através da história, segundo 

uma velocidade demasiado acelerada para as potencialidades históricas dos 

países latino-americanos. Quando uma determinada forma de organização 

capitalista da economia e da sociedade era absorvida, isso ocorria em 

consequência de uma mudança da natureza do capitalismo na Europa e nos 

Estados Unidos, e novos padrões de dominação externa emergiam 

inexoravelmente. (FERNANDES, 1975, p. 13). 

 

O confronto de distintas temporalidades é aspecto fundamental das relações 

conflituosas entre diferentes povos ou mesmo grupos populacionais como demonstra a 

análise dos conflitos ambientais, conforme discutiremos adiante. No entanto, é 

interessante destacar neste momento outro elemento da essência desta diferença: a lógica 

que orienta o trabalho e a organização da estrutura social, que constitui outra pronunciada 

diferença entre o capitalismo e as formas tradicionais de produção.  

De acordo com Antunes (2011), os diversos povos que habitavam o continente 

latino-americano organizavam a produção através do trabalho coletivo, produzindo 

alimentos agrícolas e utilizando a caça, a pesca, o extrativismo agrícola e a mineração de 

ouro e prata, entre outras atividades, para garantir sua sobrevivência. Por outro lado, as 

nações capitalistas europeias que abarcaram na América Latina estavam orientadas pela 

irrestringível imanência progressiva do capital (OLIVEIRA, 2008) na captura do trabalho 

humano num circuito de categorias (mercadoria, dinheiro, capital) que o aparta e o aliena 

dos sujeitos responsáveis por sua objetivação (MARTINS, 2011). Através da expansão 

marítima do capitalismo comercial, empreendido por agentes comerciais, chegaram ao 

continente em busca de novos espaços para reprodução do capitalismo mercantil. 

No contato entre povos e lógicas completamente diferentes, a supremacia 

econômica e militar dos europeus se sobressaiu (STEDILE, 2005). A lógica mercantil 

levou à “indigenização” dos povos latino-americanos, demarcando o “espaço original e o 
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tempo inaugural de um novo mundo histórico e um novo padrão de poder, o da 

colonialidade global de poder”. (QUIJANO, 2012, p. 54). 

Prado Jr. (2004) distingue dois rumos seguidos pelo processo de colonização. Nas 

zonas temperadas, com condições naturais mais próximas às da Europa, a colonização 

teve um caráter predominante de povoamento, sendo realizada por diversas populações 

desfavorecidas por lutas político-religiosas ou pelas transformações econômicas, que 

expulsaram massas de camponeses de campos de cultivo, transformados em pastagens 

para carneiros cuja lã iria abastecer a nascente indústria têxtil inglesa. A resultante, neste 

caso, foi uma sociedade que embora com características próprias, será em muito 

semelhante a europeia.  

 Ao passo que nos trópicos e subtrópicos da América, a colonização espanhola e 

portuguesa deu origem ao tipo de sociedade inteiramente original a qual Quijano (2012) 

se refere. Expressão de uma dada forma de exploração atada ao processo de acumulação 

primitiva gestado nas metrópoles, esta fase da formação social latino-americana gravar-

se-á profunda e totalmente nas feições e na vida do continente, e permanecerá dominante 

através dos séculos, particularmente na estrutura econômica (PRADO JR., 2004). 

Tomando o caso brasileiro como exemplo, temos que: 

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos 

constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, 

ouro e diamante; depois algodão, e em seguida café, para o comércio eu ropeu. 

Nada mais que isso. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do 

país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele 

comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira. Tudo se 

disporá naquele sentido: a estrutura social, bem como as atividades do país. 

Virá o branco europeu para especular, realizar um negócio; inverterá seus 

cabedais e recrutará a mão de obra de que precisa: indígena ou negros 

importados. (PRADO JR., 2004, p. 23). 

 

Dadas as diretrizes econômicas, foram estabelecidos os fundamentos legais e 

políticos que institucionalizaram os interesses das Coroas de Espanha e Portugal e dos 

colonizadores, dando origem à sociedade colonial. Aos padrões ibéricos de estrutura 

social, foram adaptadas as “necessidades” dos trabalhos forçados de nativos ou dos 

escravos, produzindo uma ordem social estratificada, que manteve massas de nativos, 

escravos e mestiços dependentes do processo de acumulação geral controlado 

externamente. Sob tais condições societárias, o tipo legal e político de dominação colonial 

adquiriu o caráter de exploração ilimitada, em todos os níveis da existência humana e da 

produção, para o benefício das Coroas e dos colonizadores. (FERNANDES, 1975, p. 13). 
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 Mudanças nas estruturas políticas, econômicas e culturais da Europa, levaram a 

desagregação do antigo sistema colonial e transição para a segunda fase de dominação 

externa. Na análise de Prado Jr. (2004), o declínio do antigo sistema colonial, fundado 

no que se convencionou chamar de pacto colonial9 , prende-se a uma transformação 

econômica profunda: o surgimento do capitalismo industrial, que se desenvolve 

rapidamente ao longo do século XVIII, assumindo o domínio da economia europeia e 

ofuscando o capitalismo comercial. O progresso do capitalismo industrial aumenta a 

demanda por mercados consumidores, voltando-se, dessa forma, contra os monopólios 

exercidos pelas metrópoles em suas colônias. 

 Surge, então, pela conquista do controle de posições estratégicas nas esferas 

comerciais e financeiras, pelas então nações hegemônicas – Países-Baixos, Inglaterra e 

França – o que poderia ser chamado, stricto sensu¸ de neocolonialismo (FERNANDES, 

1975). Esse é o início da internalização do capitalismo dependente no continente latino -

americano e da formação do burguês complacente, conforme nos indica Florestan 

Fernandes (1975): 

De fato, os “produtores” de bens primários podiam absorver pelo menos parte 

do quantum que antes lhes era tirado através do antigo padrão de exploração 

colonial, e suas “economias coloniais” recebiam o primeiro impulso para a 

internalização de um mercado capitalista moderno. Entretanto, a dominação  

externa era uma realidade concreta e permanente, a despeito do seu caráter 

como processo puramente econômico. Os efeitos estruturais e históricos dessa 

dominação foram agravados pelo fato de que os novos controles 

desempenhavam uma função reconhecida: a manutenção do status quo ante da 

economia, com o apoio e a cumplicidade das “classes exportadoras” (os 

produtores rurais) e os seus agentes ou os comerciantes urbanos. O esforço 

necessário para alterar toda a infraestrutura da economia parecia tão difícil e 

caro que esses setores sociais e suas elites no poder preferiram escolher um 

papel econômico secundário e dependente, aceitando como vantajosa a 

perpetuação das estruturas econômicas construídas sob o antigo sistema 

colonial. (FERNANDES, 1975, p. 15-16). 

 

A acumulação de capital possibilitada pelo fornecimento de matérias-primas e 

bens primários necessários à produção industrial, por um lado, e a reserva dos mercados 

nacionais latino-americanos aos produtos manufaturados europeus, por outro, levou à 

modernização dos processos de produção capitalista nos diferentes setores. A larga 

expansão das forças produtivas no campo e nas indústrias alterou consideravelmente o 

modo de vida europeu e também norte-americano, produzindo padrões de consumo 

                                                 
9 O pacto colonial representava o exclusivismo do comércio das colônias para as respectivas metrópoles. 

Expressão perfeita do capitalismo comercial, base essencial em que assentava o domínio colonial português,  

foi extinta na chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. (PRADO JR., 2004). 
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crescente e um grande incremento do comércio internacional. A massa de capitais 

acumulados passou a ser aplicada e influir nas mais diversas atividades produtivas. 

Inaugura-se, então, uma nova fase da dominação externa: o imperialismo. A 

vulnerabilidade das economias essencialmente coloniais dos países latino-americanos as 

tornou, como que automaticamente, campo para as operações do capital finance iro 

internacional, complexificando e aprofundando o controle exercido pelas economias 

centrais. Os processos de crescimento econômico e de desenvolvimento sociocultural dos 

países latino-americanos foram apropriados pelos países hegemônicos. Dessa forma, o 

capitalismo dependente se torna uma realidade histórica na América Latina 

(FERNANDES, 1975). 

Ao discutir o Imperialismo em sua obra História Econômica do Brasil, de 1945, 

Caio Prado Júnior sistematiza as muitas e articuladas formas dessa dominação em nosso 

país. Embora originada nos primeiros empréstimos concedidos pela Inglaterra, 

ironicamente por ocasião da Independência brasileira, foi no principal setor da economia 

nacional da época – o café – que o capital financeiro empreendeu maior empenho. 

Conforme Prado Jr. (2004, p. 272): 

A economia cafeeira, nas suas diferentes fases, desde a produção até o 

consumo, será largamente explorada pelo capitalismo internacional. Através 

do financiamento da produção, do comércio, da exportação, ele retirará uma 

primeira parcela de lucros, pois embora estas operações se realizem no próprio 

país, elas se acham direta ou indiretamente em suas mãos, seja por bancos e 

firmas comerciais da mesma procedência nacional, seja por casas brasileiras a 

ele ligadas. Depois que o café é embarcado, a exploração do capital estrangeiro 

se torna naturalmente maior e mais fácil; aí vem o transporte, a distribuição 

nos países consumidores, a industrialização do produto (torração, moagem e 

outras manipulações). É todo um grande aparelhamento comercial e industrial 

que o café brasileiro vai alimentar; e os lucros de todos estes processos 

sucessivos (em que entra boa parte de mais -valia brasileira) canalizam-se para 

a remuneração dos capitais internacionais neles invertidos. (PRADO JR., 2004, 

p. 272). 
 

 Sobre todos os demais grandes produtos exportáveis da economia brasile ira 

operou a mesma lógica, variando apenas o momento em que foram demandados pelo 

comércio internacional – borracha, cacau, mate, fumo, algodão, minério de ferro, 

manganês. Através de agências, filiais e correspondentes dos grandes bancos 

internacionais, o capital também auferiu vultosos lucros a partir da especulação finance ira, 

elemento de constante perturbação das finanças nacionais. Outro nicho importante para o 
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capital financeiro no início da sua dominação da economia brasileira foram os serviços 

públicos10.    

Nesse período, o país constituir-se-á em um dos maiores produtores mundiais de 

matérias-primas e gêneros tropicais. A partir de 1860, começa a registrar saldos positivos 

na balança comercial (Brasil, 2012). Ascendem paralelamente os compromissos externos 

do país – serviços da dívida pública, pagamento de dividendos e lucros comerciais das 

empresas estrangeiras operando no Brasil. A dívida externa do Brasil passa de pouco 

menos de 30 milhões de libras, por ocasião da proclamação da República, para quase 90 

milhões em 1910, e atinge mais de 250 milhões em 193011 (PRADO JR., 2004, p. 211). 

 O quarto padrão de dominação externa descrito por Florestan Fernandes surgiu na 

segunda metade do século XX. Dentre os fatores que concorreram para sua emergênc ia, 

destacamos, a partir das contribuições de Quijano (2012), a revolução científico-

tecnológica, ao qual o capital industrial se vinculou progressivamente, obtendo a 

ampliação da capacidade produtiva e a redução da necessidade de força de trabalho, com 

duas implicações profundas. Primeiro, a redução da participação do trabalho vivo na 

composição orgânica do capital, que levou ao desenvolvimento do desemprego estrutural. 

Segundo, a ampliação da margem de acumulação capitalista obtida por essa mudança nas 

relações entre capital e trabalho, que, por sua vez, conduziu à tendência da financeirização 

estrutural.   

 Estas mudanças possibilitaram a expansão das grandes empresas corporativas 

atuando nas esferas industriais, comerciais, de serviços e financeiras. O grande diferenc ia l 

desta quarta forma de dominação externa, segundo Milton Santos (2007), é que a partir 

da Segunda Guerra Mundial o aprofundamento do capital passa a se basear em modelos 

                                                 
10 Praticamente tudo que se fez neste terreno desde a segunda metade do século passado (o autor se refere 

ao séc. XVIII) é de iniciativa do capital estrangeiro, ou financiado por ele. É particularmente de notar o 

caso do maior truste que opera ainda hoje em tal setor: a Brazilian Traction Light & Power Co. Ltd. 

Organizou-se em 1904 no Canadá, com capitais internacionais, sobretudo ingleses. Foi-se estendendo aos 

poucos, e através de várias empresas filiadas e subsidiárias concentrou em suas mãos a maior parte dos 

serviços públicos do Rio de Janeiro, de São Paulo e de toda a região circunvizinha: gás, esgotos e água. 

Com a Light & Power vieram concorrer, em 1927, as Empresas Elétricas Brasileiras, filial da American & 

Foreign Power (que por seu turno é filial da Eletric Bond & Share, o maior truste mundial de produção e 

distribuição de energia elétrica), que assegurarão o fornecimento de energia elétrica e serviços conexos  no 

Nordeste, na Bahia, interior do Estado de São Paulo, parte de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio  

Grande do Sul. (PRADO JR., 2004, p. 273-274, grifo nosso). 
11 Atualmente, segundo dados do Banco Central de novembro de 2011, a dívida pública brasileira atingiu 3 

trilhões e 201 bilhões de reais. Fonte: http://www.bcb.gov.br/ftp/NotaEcon/NI201112sep.zip. 
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de consumo, muito mais rapidamente difundíveis, e que carregam em seu bojo os novos 

modelos de produção.  

A nova forma de imperialismo não é apenas um produto de fatores econômicos. 

[...] as mudanças da organização, das funções e do poder financeiro das 

empresas capitalistas foram produzidas por mudanças nos padrões de consumo 

e de propaganda de massa, na estrutura de renda, por uma revolução, 

concomitante na tecnologia e nos padrões burocráticos de administração, e 

pelos efeitos múltiplos e cumulativos da concentração financeira do capital na 

internacionalização do mercado capitalista mundial. Esses são processos 

históricos, de natureza sócio-econômica e social-cultural. Mas a influência 

dinâmica decisiva foi política. (FERNANDES, 1975, p. 20-21). 

 

 As consequências desta dominação, o imperialismo total, sob hegemonia dos 

Estados Unidos, como superpotência, e outros países europeus e do Japão, com menor 

participação, segundo Florestan Fernandes (1975), poderiam ser sintetizadas em três 

pontos. Primeiro, a organização da dominação externa a partir de dentro e em todos os 

níveis da ordem social, desde o controle da natalidade, a comunicação de massa e o 

consumo de massa, até a educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de 

instituições sociais, a modernização da infra e da superestrutura, os expedientes 

financeiros ou do capital, o eixo vital da política nacional etc. Segundo, o impedimento 

do desenvolvimento dos requisitos básicos para o crescimento econômico, cultural e 

social em bases autônomas. Terceiro, a subordinação dos interesses privados internos à 

tentativa de tirar máximo proveito particular da dependência estrutural a que são 

subjugados, aceitando e difundindo a ideologia desenvolvimento-subdesenvolvimento. 

A partir dessa explicação para a constituição do capitalismo na América Latina, 

Florestan Fernandes (1975) revela as peculiaridades e o caráter retardatário dominante 

deste processo, marcado por mudanças graduais, em oposição às vias pautadas pela 

confrontação e pelas rupturas, onde arcaico e moderno se articulam dialeticamente na 

reprodução social. Aponta com vigor a fragilidade estrutural das burguesias latino -

americanas. De origem colonial e senhorial, herdeiras da aristocracia rural, e das parcelas 

de imigrantes que acabaram ingressando no mundo do comércio, da indústria e dos 

serviços, as classes proprietárias, fragilizadas pela inserção econômica dependente dos 

centros hegemônicos, ao mesmo tempo fortes pela concentração de poder político, social 

e econômico que levou à frequentes formas autocráticas de dominação interna, foram 

incapazes de gestar alternativa autônoma, não subordinada, de revolução burguesa. De 

tal modo, através da exclusão permanente do povo das instâncias de poder, interesses 

particularistas das camadas privilegiadas, em todas as situações, podiam ser tratados 
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facilmente como “os interesses supremos da Nação”, estabelecendo uma conexão 

estrutural interna para as piores manipulações do exterior (FERNANDES, 1975, p. 12). 

 

2.2 Desenvolvimento e Dominação 

 

Concorreu para o sucesso desta nova forma de dominação externa uma poderosa 

ferramenta ideológica largamente utilizada e que mesmo nos dias atuais mantém sua força: 

o discurso do desenvolvimento. A noção de desenvolvimento é intrínseca ao projeto da  

modernidade (WEISHEIMER, 2013). Suas origens remontam a seis séculos na história 

do Ocidente, herdeira que é, junto com a modernidade, do Renascimento, nos séculos XV 

e XVI; da Revolução Científica do século XVII e do Iluminismo, no século XVIII 

(RIGOTTO, 2004, p. 77).  

Autores clássicos da sociologia, que estruturaram suas contribuições a partir da 

análise das transformações advindas com a modernidade, como Karl Marx (1818 - 1883) 

e Max Weber (1864 - 1920), foram críticos da racionalidade moderna e da noção de 

desenvolvimento, destacando a irracionalidade essencial do capitalismo e sua lógica 

alienante e desumanizante. Estas projetavam o crescimento ilimitado das forças 

produtivas como resultado natural da evolução da sociedade, do conhecimento científico 

e da técnica, sendo, portanto, o objetivo da vida humana (RIGOTTO, 2004). 

Com a inexorável expansão do capitalismo comercial a partir dos séculos XIV e 

XV, o surgimento dos Estados nacionais, a expansão marinha e a colonização das 

Américas, a modernidade e a noção de desenvolvimento alcançaram hegemonia política, 

econômica e cultural. Mas é no cenário de redefinição da geopolítica mundial após a 

Segunda Guerra Mundial que o debate sobre o desenvolvimento se torna central e intenso 

(SANTOS, 2007). 

Inicialmente, ocorreu uma importante mudança no papel dos Estados na economia. 

Com o liberalismo econômico12 desacreditado pela crise que abalou o mundo em 1929 e 

que se seguiu após a Segunda Guerra Mundial, o Estado de Bem-Estar Social foi adotado 

como estratégia de superação da crise (NOZAKI, 2004). Isso significou a progressiva 

                                                 
12 Teoria econômica que postulava que, numa situação competitiva de mercado, a alocação de recursos 

seria espontaneamente ótima, isto é, seria equilibrada, considerando, portanto, prejudicial qualquer tipo de 

intervenção na economia. 
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intervenção estatal para dinamizar o processo econômico, tal como propunha a teoria 

Keynesiana.  

Tornou-se, assim, maior a responsabilidade dos Estados em recuperar os padrões 

de acumulação de capital. Ao que o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, 

respondeu através do Plano Marshall, elaborado pelo Massachussets Institute of 

Technology (MIT), com o anunciado objetivo de reconstruir a Europa e difundir a 

modernização, levando as “sociedades tradicionais ou atrasadas” a uma arrancada – a 

partir do paradigma dos Estados Unidos – que lhes permitisse queimar etapas rumo à 

maturidade (RIGOTTO, 2004, p. 84, grifos da autora). Muito embora tenham sido outros 

os objetivos claramente definidos na mensagem do presidente Truman ao Congresso 

americano em 24 de junho de 1949: 

(...) a criação de condições pelas quais investimentos de capital se tornem 

frutíferos; investimentos de capital privado paralelamente aos de organismos 

tais como o Banco Mundial; a introdução de novas garantias para o capital 

americano no Exterior. (SANTOS, 2007, p. 17). 

 

Milton Santos (2007) assinala que parte da difusão dessa nova estratégia de 

recomposição das taxas de acumulação capitalista foi a subversão da ciência econômica 

e a produção de conceitos e quantificação de processos como desenvolvimento, 

subdesenvolvimento e pobreza a partir de uma lógica crescentemente pragmática e 

esvaziada de densidade teórica.  Nesse sentido, o desenvolvimento foi pelo autor 

explicado como uma ideologia do crescimento, que foi vendida aos Estados combinada a 

uma ideologia de sociedade de consumo. O resultado dessa combinação é a indução ao 

capital estrangeiro e à aceitação de um só parâmetro aplicável à economia, à sociedade, à 

cultura, à ética; em suma, à dependência e à dominação; à dominação através da 

dependência (SANTOS, 2007). 

A exploração dos países hegemônicos sobre as ex-colônias, que se perpetua de 

formas diversas através dos séculos, foi apagada da história. Em seu lugar foi posto um 

estratagema de países que haviam partido primeiro rumo ao desenvolvimento e países 

que estavam em atraso na corrida. Aqueles formavam o Primeiro Mundo, estes últimos o 

Terceiro Mundo subdesenvolvido. Ao passo que a pobreza, segundo Santos (2007, p. 15-

16), 

(...) um fenômeno qualitativo, foi transformada num problema quantitativo e 

reduzida a dados numéricos. Forneceram-se números índices para provar a 
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distância entre países ricos e pobres e para inferir que estes últimos deveriam 

imitar os primeiros se quisessem superá-la. Isso foi o mesmo que criar a 

necessidade de se obter tudo do Exterior, des de o capital até os alimentos e 

conduzir a uma doutrina sobre a ajuda promovida como uma atitude generosa 

dos países ricos quando, de fato, constitui uma questão de interesses ocultos, 

de conquista e de dominação econômica. (SANTOS, 2007, p. 15-16). 

 

Neste contexto, surge como reflexo na periferia do keynesianismo produzido nos 

países centrais em resposta à crise econômica que eclodiu em 1929, o 

desenvolvimentismo. Segundo Milanez & Santos (2013), o desenvolvimentismo pode ser 

definido como um paradigma ideopolítico de regulação integral da economia, onde o 

Estado é protagonista na orientação geral do processo econômico no sentido da 

industrialização, a partir de inversões das exportações e ampla abertura para 

investimentos de capitais internacionais. A forma de combate à pobreza é a geração de 

emprego formal por meio da expansão da indústria. Estes autores dividem este paradigma 

em duas fases: 1930-1945 e 1945-1985. 

A economia clássica oferecia os argumentos teóricos para, a partir de uma teoria 

do desenvolvimento, justificar a perpetuação da condição primário-exportadora nos 

países periféricos. Mesmo em expoentes do pensamento econômico crítico, como o foi 

Celso Furtado, observamos, na fase inicial de sua obra, as influências do pensamento 

econômico hegemônico, como nesse texto de 1954: 

O processo de desenvolvimento consiste fundamentalmente numa série de 

mudanças na forma e nas proporções em que se combinam os fatores da 

produção. [...] O crescimento de uma economia desenvolvida é, portanto, 

principalmente um problema de acumulação de novos conhecimentos 

científicos e de progressos na aplicação desses conhecimentos. O crescimento 

de economias subdesenvolvidas é sobretudo um processo de assimilação da 

técnica prevalecente na época. (FURTADO, 2010, p. 336). 

 

Tomando por modelo as economias ditas desenvolvidas, Celso Furtado (2010)13 

identifica nos baixos níveis de produtividade o maior empecilho ao desenvolvimento dos 

países subdesenvolvidos. O caminho mais plausível parecia ser a especialização em 

atividades nas quais era mais eficiente o continente – a agricultura e a mineração. 

Aproveitando as oportunidades da divisão internacional do trabalho, seria possível 

acumular o capital necessário ao processo de industrialização. E ainda, que ao atingir 

                                                 
13 A partir de artigo originalmente publicado na Revista Brasileira de Economia, v. 6, n. 3, set. 1952. 
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certos níveis de produtividade e acumular determinada quantidade de capital, a 

dependência dos capitais externos tenderia a diminuir. Dessa forma, propõe o autor:  

A abertura de uma corrente de comércio externo permitirá a essa economia 

utilizar mais a fundo e mais racionalmente aqueles fatores de que dispõe em 

relativa abundância: a terra e a mão de obra. Ao obter uma maior quantidade 

de bens do que seria possível caso utilizasse apenas para o mercado interno 

seus fatores de produção, a economia terá aumentado sua produtividade. O 

aumento da renda real assim obtido poderá constituir a margem necessária que 

possibilitará o início do processo de acumulação de capital. A simples  

indicação deste problema põe em evidência a grande importância que tem para 

os países subdesenvolvidos a expansão do comércio mundial.  

[...] 

Começa então a série de reações conhecidas pelas quais a acumulação de 

capital e as melhoras técnicas que traz consigo vão libertando trabalho e terra, 

por um lado, e absorvendo-os, por outro, com aumento da produtividade média 

social. Se o impulso externo sofre solução de continuidade quando ainda é 

muito baixo o nível médio de produtividade, é provável que o processo de 

desenvolvimento se interrompa. Mas se a economia consegue atingir certos 

níveis de produtividade que permitem uma formação líquida de capital de 

alguma monta, a importância relativa dos impulsos externos no processo de 

crescimento tenderá a diminuir. (FURTADO, 2010, p. 338-339). 

 

Dessa forma, tomou lugar na América Latina o modelo da industrialização 

dependente. Sem o rompimento com a dependência econômica aos países centrais e com 

a oligarquia rural, a acumulação de capitais originados pelas lavouras de café, cana-de-

açúcar, algodão, cacau, borracha e outros, além de minérios, foi invertida na importação 

de maquinário e até operários da Europa e dos Estados Unidos, com o intuito de produzir 

os industrializados que até então vinham sendo importados. Nesse processo, iniciado na 

década de 1930, mas que foi acelerado nos anos 50 e se desenvolveu com vigor até 

meados dos anos 70, a partir da oligarquia rural, formou-se uma burguesia industrial. 

Durante a segunda fase das políticas de substituição de importações e promoção 

de exportações, o Brasil cresceu a uma taxa média de 7,4% ao ano, e apenas em quatro 

ocasiões cresceu abaixo do marco de 4%. Giambiagi et al (2011) resume as características 

do modelo de industrialização brasileira em três pontos principais: (1) a participação 

direta do Estado no suprimento de infraestrutura econômica (energia e transportes) e em 

alguns setores da economia considerados prioritários (siderurgia, mineração e 

petroquímica); (2) a elevada proteção à indústria nacional, mediante tarifas e diversos 

tipos de barreiras não tarifárias; e (3) o fornecimento de crédito em condições favorecidas 

para a implantação de novos projetos.  
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 Durante os anos de desenvolvimentismo na América Latina, a Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) concentrou um dos eixos 

dinâmicos de pensamento latino-americano sobre o tema do desenvolvimento. Criada em 

25 de fevereiro de 1948, trata-se de uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas 

(ONU), cujo objetivo é monitorar as políticas de desenvolvimento econômico dirigidas à 

região. Raúl Prebish, economista argentino e mais destacado intelectual da CEPAL, 

desenvolveu os elementos centrais da teoria estruturalista, grande definidora do 

pensamento cepalino, que salienta as restrições ao crescimento que decorrem das 

condições estruturais específicas da América Latina, periferia do mundo desenvolvido. 

 Segundo Bielschwsky (2011), Prebish e a linhagem de economistas alimentados 

por sua teoria estruturalista, utilizaram o contraste com as economias “centrais” para 

caracterizar as economias latino-americanas, identificando problemas que argumenta ram 

corresponder a condições inadequadas de crescimento na periferia. Estes impunham 

restrições ao processo de industrialização e ao progresso técnico, diante dos quais a 

CEPAL orientou estratégias de crescimento coordenadas pelo Estado. 

 Em sua obra O mito do desenvolvimento econômico, Furtado (1974), utilizando-

se do procedimento analítico estruturalista cepalino, desenvolve a tese de que o 

subdesenvolvimento deve ser entendido como um fenômeno histórico singular, não sendo 

uma fase histórica comum a todos os países, como propunha o saber dominante da época, 

mas sim uma condição específica de uma parte do sistema capitalista. A formação de 

economias industriais no centro do sistema e de economias subdesenvolvidas na periferia 

eram aspectos de um mesmo processo. 

 O centro desta obra é a tentativa de caracterizar a evolução do capitalismo no pós-

guerra e reinterpretar a questão do desenvolvimento. Neste sentido, Furtado (1974) 

apreende as principais tendências do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial: 

a) A estabilidade e a expansão das economias centrais dependem fundamentalmente 
e crescentemente das transações internacionais. 

 
b) Na evolução global do sistema capitalista, é crescente a importância da periferia. 

Primeiro, porque os países cêntricos serão cada vez mais dependentes de recursos 

naturais não reprodutíveis por ela fornecidos. Segundo, porque as grandes 
empresas encontrarão na exploração de sua mão de obra barata um dos principa is 

pontos de apoio para firmar-se no conjunto do sistema. 
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c) Há um desenvolvimento sem precedentes do controle pelas grandes empresas de 

todas as esferas da atividade econômica (organizar mercados, administrar preços 
e distribuir recursos financeiros). Consequentemente, as grandes empresas 

tornaram-se o verdadeiro elemento motor no plano internacional no pós-guerra.  
 

d) Deste terceiro elemento decorre a crescente dificuldade de coordenação pelos 

Estados de suas economias no plano interno. Não obstante, aumenta a 
responsabilidade destes na construção e operação de serviços básicos, no 

investimento na infraestrutura física e nas indústrias com uma baixa rotação de 
capital, na garantia de uma ordem jurídica, na imposição de disciplina às massas 
trabalhadoras. O crescimento do aparelho estatal é inevitável, e a necessidade de 

aperfeiçoamento de seus quadros superiores passa a ser uma exigência das 
grandes empresas que investem no país, o que acarreta uma precoce autonomia 

do aparelho burocrático estatal. 
 

 

Diante destas tendências, o autor conclui que a estrutura oligopólica, sobre a qual 

essa economia se assenta, constitui um poderoso instrumento de expansão econômica, e 

as dificuldades parecem antes provir da superestrutura política, que do plano econômico. 

A essa superestrutura caberia: promover a ideologia da integração, arbitrar conflitos 

regionais, velar pela integridade das fronteiras e entender-se com o adversário, no caso a 

União Soviética, entendida como ameaça socialista (FURTADO, 1974). 

Na sequência, Furtado (1974) retoma suas teses sobre o subdesenvolvimento e 

destaca duas resultantes do processo de industrialização por substituição de importações, 

que operou dentro da divisão internacional do trabalho: a obtenção de excedente 

econômico que foi utilizado para permitir às classes dirigentes o acesso a padrões 

diversificados de consumo; a ampliação da taxa de exploração da mão-de-obra sem que 

houvesse redução na taxa de salário real.  

Para Celso Furtado, o imperativo supremo que orienta a produção industrial é o 

atendimento do consumo de alto nível da classe dirigente. O consumismo de elite foi 

compreendido pelo autor não como o comportamento das empresas, mas como sintoma 

da dependência cultural em que se encontra essa classe e decorrência da política 

econômica que o estimulava com vistas a acelerar o crescimento do PIB. O custo social 

destas opções era enorme, pois, segundo Furtado (1974), como consequência, o salário 

da maioria da população era mantido ao nível de subsistência, o que não implicava negar 

a ocorrência de desemprego ou subemprego. 
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 A partir destes elementos, o autor sintetiza que, a característica mais significat iva 

do modelo brasileiro é a sua tendência estrutural para excluir a massa da população dos 

benefícios da acumulação e do progresso técnico. Da qual outra decorre: 

A conclusão geral que surge dessas considerações é que a hipótese de 

generalização, no conjunto do sistema capitalista, das formas de consumo que 

prevalecem atualmente nos países cêntricos, não tem cabimento dentro das 

possibilidades evolutivas aparentes desse sistema. [...] o desenvolvimento 

econômico – a ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das 

formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável. Sabemos 

agora de forma irrefutável que as economias da periferia nunca serão 

desenvolvidas, no sentido de similares às economias que formam o atual centro 

do sistema capitalista.  [...] Cabe, portanto, afirmar que a ideia de 

desenvolvimento econômico é um simples mito. (FURTADO, 1974, p. 75). 

 

Outra inovação apresentada nesta obra é a constatação de que o desenvolvimento 

é também um mito por razões de ordem física. Isto porque, como bem assinala Furtado 

(1974), em consonância com os dados do estudo The Limits to Growrh, é impossíve l 

estender os padrões de consumo dos povos hoje desenvolvidos ao resto da humanidade, 

porque isso é incompatível com a disponibilidade de recursos da Terra. Não deixando de 

considerar alarmistas as projeções, vez que tomam como hipótese que os atuais padrões 

de consumo dos países ricos tendem a se generalizar em escala planetária.  

A partir do método analítico cepalino, o autor integra os resultados dos estudos de 

pressão sobre os recursos às análises sobre a distribuição desigual da renda entre países 

cêntricos e periféricos, propondo que a simples concentração geográfica da renda, em 

benefício dos países que gozam do mais alto nível de consumo, engendra uma maior 

pressão sobre os recursos não reprodutíveis (FURTADO, 1974, p.70). Explica sua 

proposição pelo entendimento de que, com a concentração da renda em um dos pontos do 

sistema capitalista, o crescimento passa a depender mais da introdução de novos produtos 

finais, o que é obtido pelo encurtamento da vida útil dos bens já incorporados ao 

patrimônio das pessoas e da coletividade, aumentando o coeficiente de desperdício e, 

portanto, de consumo de recursos.  

O desenvolvimentismo esgotou-se no final dos anos setenta devido à 

impossibilidade de os estados nacionais continuarem arcando com seu custo de 

investimento, frente à crise econômica mundial que se deflagrou após 1973 

(WEISHEIMER, 2013). Como resultados, em linhas gerais, ampliaram-se a participação 

da indústria na economia brasileira, a formalização do trabalho, o proletariado e o 

deslocamento de massas populacionais para os centros urbanos, que cresceram 
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acentuadamente. Milton Santos (2007) acrescenta ainda o endividamento permanente e 

cumulativo do país, com crescimento expressivo da dívida pública, que impôs limites às 

políticas sociais diante do elevado superávit primário e distorceu toda a economia, uma 

vez que, para pagar as importações ou o serviço da dívida, riquezas minerais tiveram de 

ser alienadas e a agricultura teve de ser canalizada à produção de exportação.  

No setor da mineração, neste período de desenvolvimentismo autoritário, foram 

lançadas as bases para a especialização minério-exportadora através de grandes obras de 

infraestrutura e exploração: 

A especialização na produção de matérias -primas recebeu um imenso aporte 

através dos grandes projetos instalados durante fins da década de 1970 e início 

dos anos 1980. Entre eles estava o Programa Grande Carajás, além da 

construção da Usina Hidroelétrica de Tucuruí (UHT), a Mineração Rio do 

Norte (MRN), a Albras e a Alunorte. Seus investimentos eram de quase 

US$ 230 bilhões, quantia que na época era comparável a todas as riquezas  

produzidas pelos brasileiros durante um ano. (COELHO, 2014, p. 14). 

 

Ao passo que na agricultura, cresceram as pressões para o aumento da 

produtividade agrícola e, em resposta, novas tecnologias desenvolvidas pelos países 

industrializados foram adquiridas e utilizadas num conjunto de transformações que 

ficaram conhecidas como Revolução Verde. Esta se constituiu sob um novo padrão 

tecnológico para a agricultura, rompendo com os processos produtivos do passado, 

impondo aos agricultores uma nova racionalidade técnica e econômica, mercantilizando 

a vida social e minando com a relativa autonomia setorial que a agricultura teria 

experimentado antes do amplo desenvolvimento das relações capitalistas em escala 

planetária (WEISHEIMER, 2013). Com essas alterações na produção agrícola, 

aumentou-se a procura pela terra, elevando os preços, o que contribuiu com a manutenção 

das relações de poder, dos níveis de pobreza absoluta, e ampliou a concentração de terra 

e renda, mesmo diante de expressivos ganhos de produtividade e níveis de crescimento 

econômico. Diante destes elementos, Martine (1991), justifica a caracterização de que a 

modernização ocorrida no Brasil foi conservadora.  

 

2.3 América Latina na atual Divisão Internacional do Trabalho 
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No Brasil, o início dos governos petistas, em 2003, primeiro com Lula da Silva, 

seguido por Dilma Rousseff, inaugura um “novo capitalismo” inscrito na “temporalidade 

histórica do capitalismo global pós-crise de meados da década de 1970” (ALVES, 2013b). 

As transformações ocorridas no Brasil foram acompanhadas pari passu pela grande 

maioria dos países da América Latina. Suas características estão intrinsecamente 

relacionadas com a reorganização dos processos de acumulação do capital ocorridas sob 

a égide neoliberal, com a progressiva conquista do capital sobre todas as esferas da 

reprodução social e com os realinhamentos sociais produzidos em resposta, que alteraram 

a configuração política da região a inscrevendo em um novo padrão moderno-colonial de 

poder (GUDYNAS, 2012; PORTO-GONÇALVES & QUENTAL, 2012; ESCOBAR, 

2005). 

Nascido após a Segunda Guerra Mundial como uma reação ao Estado 

intervencionista e de bem-estar e às limitações impostas ao mercado, o neoliberalismo 

encontrou a janela histórica para construção de sua hegemonia na chegada da crise do 

modelo econômico do pós-guerra, em 1973, quando baixas taxas de crescimento e 

elevada inflação se alastraram pelos países de capitalismo avançado. Suas bases estão na 

solução para a crise apontada por Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig Von Mises, 

entre outros, que, segundo Perry Anderson (1995), preconizavam um Estado forte no 

desmantelamento dos sindicatos, na restauração da taxa “natural” de desemprego, na 

garantia da estabilidade monetária e em incentivos aos agentes econômicos privados, mas 

mínimo na atenção aos direitos sociais e nas intervenções econômicas. 

Estas medidas buscavam, por um lado, estabelecer melhores condições de 

acumulação na reprodução ampliada através de maior exploração da força de trabalho e, 

por outro, abrir novas áreas para livre ação do capital. Concorreram para esses objetivos 

os grandes avanços obtidos na ciência, tecnologia e informação, que alteraram 

profundamente a relação capital e trabalho, dando margem para uma profunda 

reestruturação produtiva que tornou o mundo do trabalho mais fluido e flexíve l, 

desenvolvendo a tendência ao desemprego estrutural (ANTUNES, 2002; HARVEY, 

2010). Esta transformação possibilitou a “ampliação da margem de acumulação 

especulativa”, que levou à “dominação progressiva da ‘financeirização estrutura l’” 

(QUIJANO, 2012, p. 48). Mudanças que repercutiram na dinâmica global de produção 

de mercadorias e, consequentemente, no metabolismo sociedade-natureza, conforme nos 

indica Porto-Gonçalves (2006, p. 290-291): 
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Essas revoluções proporcionaram, fundamentalmente, a separação entre o 

lugar de extração da matéria bruta, o lugar da transformação da matéria-prima 

(consumo produtivo) e o lugar de consumo conformando toda uma complexa 

logística de matéria e energia que materializa no espaço-tempo as relações 

sociais de poder entre os diferentes segmentos da sociedade em suas diferentes 

escalas: do lugar à região, ao Estado-nação em escala internacional e/ou 

mundial. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 290-291). 

 

A ampliação global da mobilidade do capital financeiro redefiniu a geografia do 

capitalismo e seu modus operandi. A atividade especulativa e de incorporação forçada de 

novos territórios às formas capitalistas de livre mercado passaram a assumir crescente 

importância. Antigas formas de acumulação, como a “expulsão violenta de populações 

camponesas e supressão de formas alternativas (autóctones) de produção e consumo”, 

entre outros mecanismos, foram combinadas com a financeirização e privatização de 

todas as esferas da reprodução social (alimentos, terra, ar, saúde, educação, transporte, 

moradia, sexo, telecomunicações, etc), dando origem a uma forma de acumulação de 

capital que tomou centralidade frente à acumulação expandida – a acumulação por 

espoliação (HARVEY, 2005).   

Sob esta nova regência do sócio metabolismo do capital presenciamos na América 

Latina “o mais extenso e intenso processo expropriatório de populações camponesas, de 

povos originários e afrodescendentes que a humanidade e o planeta jamais 

experimentaram” (PORTO-GONÇALVES, 2010, p. 105). O que não ocorre, todavia, sem 

enfrentamentos e resistências. Esses sujeitos expropriados vêm denunciando as violações 

de direitos humanos e da natureza, afirmando distintas territorialidades e temporalidades, 

propondo a reapropriação social da natureza e outros paradigmas de sentido para a vida 

coletiva, como o Suma Kawsay e o Buen Vivir (PORTO-GONÇALVES & QUENTAL, 

2012; QUIJANO, 2013). Também Ricardo Antunes (2011) destaca nesse período o 

desenvolvimento de movimentos sociais e políticos de esquerda e de massas: 

Desde o movimento social e político dos zapatistas no México em 1994 contra 

o domínio imperial norte-americano, passando pela comuna de Oaxaca, que 

recentemente abalou o poder oligárquico mexicano, ou ainda pelo advento do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) no Brasil, pela 

retomada das lutas operárias e sindicais na América Latina e pelas explosões 

sociais dos trabalhadores desempregados em tantas outras partes do mundo. 

Sem falar nas batalhas em Seattle, Nice, Praga e Gênova contra a globalização  

econômica, nos encontros do Fórum Social Mundial, na luta dos piqueteros na 

Argentina e nas lutas sociais pelas questões vitais, como as batalhas contra a 

privatização e a “mercadorização” da água, do gás e do petróleo, como vem 

ocorrendo na Bolívia, na Venezuela, no Uruguai e em outros países do nosso 

continente. (ANTUNES, 2011, p. 69, grifos do autor). 
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A contestação ao avanço do neoliberalismo e da acumulação por espoliação 

somou-se a realinhamentos de interesses da burguesia latino-americana frente à 

reconfiguração da economia mundial, produzindo alterações no cenário político que 

conduziram a formas alternativas de desenvolvimento do capital sob a égide neolibera l 

(BOITO JR., 2012; ALVES, 2013b). É neste quadro que partidos com origens 

relacionadas ao operariado industrial, às massas e aos movimentos indígenas, chegam aos 

governos em inúmeros países14.  

Um importante elemento atua na definição do contexto global em que esses 

governos se iniciam: a alteração significativa do mercado internacional de commodities. 

Ela decorre, por um lado, do processo de rápida expansão econômica da China e outros 

países asiáticos (COELHO, 2014). Por outro, pela ruína dos mercados finance iros 

convencionais na segunda metade dos anos 2000, o que levou ao refúgio de capitais nos 

mercados primários, elevando significativamente os preços das commodities 

(GUDYNAS, 2012). 

Neste cenário, sob a condução desses governos, o modelo de desenvolvimento 

alternativo do capitalismo na América Latina assumirá um caráter marcadamente 

extrativista, conforme análise de estudiosos do continente (ACOSTA et al., 2013; LANG, 

2013; GUDYNAS, 2010, SVAMPA, 2012). Porém, diferentemente do extrativismo 

clássico, o atual, ou “novo extrativismo”, amplia a lógica de produção extrativista em 

diferentes frentes, conforme aportes de Gudynas (2012) e Svampa (2012):  

a) no porte dos projetos de mineração, passando a predominar a mineração de grande 

escala ou “megaminería”, possibilitada por grandes investimentos de capitais 
transnacionais;  

 
b) na expansão da exploração de recursos energéticos (exploração de petróleo e gás);   

 

c) incorporando novos recursos antes não explorados, como gás de xisto, o lítio, o 
nióbio; 

 
d) expandindo o modo extrativista de produção para exportação à agricultura, 

originando o agronegócio das frutas, da soja, dos biocombustíveis, etc.;  

                                                 
14 Podemos citar Néstor Kirchner e Cristina Kirchner na Argentina; Evo Morales na Bolívia; Luiz Inácio 

Lula da Silva e Dilma Roussef no Brasil; Rafael Correa no Equador; Fernando Lugo no Paraguai; Ollanta 

Humala no Peru; Tabaré Vázquez e José Mujica no Uruguai; e Hugo Chávez e Nicolás Maduro na 

Venezuela. 
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e) na expansão das fronteiras destes empreendimentos para territórios que discursos 
oficiais apresentam como “vazios” ou “improdutivos”, muito embora abriguem 

enorme diversidade étnica, biológica e de modos autóctones de produção; 
 

f) na construção de infraestrutura de suporte e fortalecimento desse modelo, da qual 

fazem parte os projetos previstos no IIRSA (Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Americana), ou, no caso do Brasil, também o PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) – construção de hidrovias, portos, 
ferrovias, estradas, grandes represas hidrelétricas etc. 

 

Ainda segundo Gudynas (2010), nesse modelo, há uma significativa alteração do 

papel do Estado. Este deixa o papel de metaregulador proposto no Consenso de 

Washington e passa a atuar ativamente na construção da infraestrutura citada, em 

investimentos e financiamentos de projetos extrativos, diretamente na exploração, através 

de empresas estatais, e na construção de um ambiente jurídico normativo que assegure 

elevados rendimentos ao capital, ainda que sob a flexibilização das legislações protetivas 

ao meio ambiente e aos/às trabalhadores/as.  Por outro lado, atuam captando parte dos 

excedentes produzidos por essas atividades para invertê-los em programas sociais de 

transferência de renda e “combate à pobreza”. Desse modo, subordinam suas ações no 

campo social ao modelo extrativista e passam a defender o crescimento econômico por 

este meio como a única alternativa para o desenvolvimento desses países. 

A partir das privatizações e das alterações normativas e jurídicas orientadas pelo 

Consenso de Washington, o continente criou as condições para a expansão do modelo 

extrativista. Este aprofunda a dinâmica de acumulação por espoliação, a inserção 

subordinada na divisão internacional do trabalho e, consequentemente, amplia a 

dependência e a dominação do continente (LANG, 2013). 

 

2.4 O Neodesenvolvimentismo Neoextrativista Brasileiro 

 

A análise dos eixos de desenvolvimento econômico do Brasil permite verificar a 

integração do país ao modelo acima descrito. Diferentes classificações têm sido utilizadas 

para sua denominação, sendo neodesenvolvimentismo e neoextrativismo as mais 

frequentemente encontradas. Todavia, a compreensão de que há muita síntese e 
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complementariedade entre elas, nos leva a optar por aquela proposta por Porto-Gonçalves 

(2010) e que intitula esta seção. 

Porto e Milanez (2009) descrevem as linhas gerais características do modelo da 

seguinte forma: ampliação dos campos de produção agropecuária sob a lógica do 

agronegócio, com intensivo uso de latifúndios, de grandes quantidades de água e 

agrotóxicos, provocando a concentração de terras, renda e poder político para os grandes 

produtores e gerando desemprego e a migração campo-cidade; de grandes 

empreendimentos de produção e exportação de minérios como carvão, ferro, aço, bauxita 

e alumínio, bem como das indústrias químicas e petroquímicas; produção de energia e 

grandes obras de infraestrutura como portos, transposição e integração de bacias 

hidrográficas, barragens e usinas hidrelétricas, termoelétricas, campos de energia solar e 

hidrovias. 

Com efeito, as exportações brasileiras apresentaram expressivo crescimento nos 

últimos anos. Segundo dados oficiais (BRASIL, 2012), em termos de valores em dólares, 

que permitem combinar a quantidade com o aumento no preço mundial das commodities, 

no período de 2006 a 2011, as exportações brasileiras cresceram 85,8%. Destacando-se o 

crescimento de 367% dos valores exportados de minério de ferro, com aumento de 36,4% 

do volume exportado deste bem que viu seu preço médio crescer 242,6% durante o 

mesmo período. Fatores que o tornaram o principal produto da pauta exportadora, 

correspondendo a 14,5% das exportações brasileiras em 2013, seguido em magnitude por 

materiais de transporte (13%), complexo da soja (12,8%), petróleo e combustíveis (9,2%) 

(COELHO, 2014). 

Através deste modelo, o Brasil atingiu uma taxa média de crescimento do PIB de 

3,52% no período de 2003-2013, ultrapassando nos anos de 2004, 2007, 2008, 2009 e 

2010 as taxas médias de crescimento da economia mundial (CRESPO, 2014). Nesse 

mesmo período, a taxa média de crescimento dos investimentos na economia foi de 

5,99%, acompanhado pelo crescimento médio de 4,13% no consumo familiar (ARAÚJO, 

2014). Números que subsidiam um discurso quantitativista que retroalimenta o atual 

modelo. Documentos oficiais sobre a estratégia econômica brasileira (BRASIL, 2010) 

revelam metas como aumentar, até 2022, em 100% o volume de exportação de produtos 

agrícolas, através do incremento de 60% na produção de grãos, 40% na produção de 

frutas, 50% na produção de cana de açúcar, dentre outros produtos; ou ainda, diretamente 
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relacionado ao anterior, alcançar a autossuficiência na produção de nitrogênio e de fósforo 

e reduzir a dependência externa de potássio. 

Segundo Giovanni Alves (2013b), o aumento do investimento público, controle 

da inflação e crescimento da economia num cenário de crise financeira internaciona l 

podem ser compreendidos a partir de um tripé de eixos de ações que caracterizam o 

modelo e o Estado brasileiro. Um primeiro eixo consiste na produção de condições 

macroeconômicas e normativas para que um novo patamar de acumulação de capital se 

realize. A utilização do fundo público para vultosos financiamentos e investimentos que 

atendam aos interesses privados de grupos industriais, agroindustriais e financeiros, 

operada através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

garantiu, por exemplo, a transnacionalização de grandes corporações, como a JBS-Friboi, 

a Odebrecht e a Vale; ou ainda os planos de assistência financeira à cadeia do 

agronegócio, constituem o principal exemplo das ações nesse eixo. O segundo consiste 

em investimentos públicos em infraestrutura, preferencialmente através de parcerias 

público-privada, como é o caso do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O 

terceiro e último, programas de ampliação do mercado interno de consumo por meio de 

políticas de formalização do mercado de trabalho, bolsas governamentais, acesso ao 

crédito e aumentos do salário-mínimo. O aumento do salário mínimo real no período entre 

2003 e 2012 foi de 44,89%, o que representa uma inflexão histórica na forma de 

apropriação da renda nacional (MILANEZ & SANTOS, 2013). 

Todavia, Alves (2013b) confronta a prevalência do acesso ao crédito sobre a 

política de pleno emprego na determinação de ampliação do consumo da população 

brasileira. Segundo o autor, “o volume de crédito em proporção do PIB passou de 24,7% 

em 2003 para 55,2% em 2013 – um aumento de 500% em dez anos, atingindo 2,4 trilhões 

de reais”. Por outro lado, a flexibilidade estrutural que caracteriza o mundo do trabalho 

no neoliberalismo persiste mesmo diante da histórica redução do desemprego e do 

aumento da formalização das relações de trabalho ocorridas nos últimos 10 anos no 

Brasil. Novas formas de contratos precários, de flexibilização de direitos e de exploração 

do trabalho foram inauguradas nesse período, o que se verifica pelos dados alarmantes de 

rotatividade média da força de trabalho no país, que indicam que 40% dos/as 

trabalhadores/as formais trocam de emprego em um ano (ALVES, 2013b). 
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André Singer (2012) assinala que uma das características essenciais do atual 

modelo econômico brasileiro é o “reformismo fraco”, termo com o qual destaca a 

limitação a transformações periféricas na estrutura social do país, focadas nas referidas 

políticas de combate à pobreza e valorização do salário, sem, contudo, modificar os 

elementos estruturais da economia e da sociedade, como a precariedade no atendimento 

aos direitos fundamentais à saúde, educação e previdência. A celebrada redução da 

desigualdade social e da população em situação de pobreza ou extrema pobreza ao longo 

da última década sob este reformismo, por vezes, esconde a persistência de uma das 

maiores taxas de desigualdade social do mundo, onde 75% das riquezas nacionais e da 

renda são detidas pelos 10% mais ricos, segundo dados do último censo do IBGE (2010). 

Coelho (2014) destaca ainda a manutenção, ao longo da última década, de metas 

de inflação e superávit primário e o câmbio flutuante como características 

macroeconômicas herdadas do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa “herança 

neoliberal”, segundo o autor, tem profundas implicações uma vez que mantém a 

subordinação econômica aos movimentos do capital financeiro, com duas consequências 

mais direitas. A primeira, já abordada, são as limitações impostas aos gastos públicos pelo 

imperativo de pagamento da dívida pública e seus serviços, que correntemente têm levado 

a cortes no Orçamento Geral da União. A segunda é a dependência de obtenção de 

superávits na balança comercial, o que vem sendo obtido através do aumento da 

exportação de commodities minerais e agrárias, aprofundando o que o autor denomina de 

“neoextrativismo financeirizado”. 

 Neste sentido, Milanez e Santos (2013), com base em dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), apontam que entre 1996 e 

2011 cresceu de 16% para 40% a participação dos produtos não industriais nas 

exportações brasileiras. A partir de dados de 2009, verificam que “apenas a indústr ia 

extrativa mineral respondeu por cerca de 20% das exportações brasileiras e a mais de 60% 

do saldo da balança comercial” (MILANEZ & SANTOS, 2013, p.19). Esta ampliação 

significativa da participação das commodities na pauta exportadora vem produzindo uma 

crescente especialização da economia brasileira nas atividades extrativas exportadoras de 

produtos primários em detrimento dos setores econômicos mais intensivos em tecnologia, 

levando a um processo de reprimarização da pauta exportadora e de desindustrialização 

da estrutura produtiva (COELHO, 2014; MILANEZ & SANTOS, 2013). Como 

consequências diretas, estes autores destacam o aumento da inserção subordinada na 
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divisão internacional do trabalho, e respectivo aumento da dependência econômica às 

flutuações da economia internacional financeirizada. 

 

2.5 O Projeto de Mineração de Urânio e Fosfato em Santa Quitéria-CE no Atual 

Modelo de Desenvolvimento Brasileiro 

 

Desde o ano de 2004, o governo brasileiro busca, através das Indústrias Nucleares 

do Brasil (INB), dar início à exploração mineral da jazida de urânio e fosfato de Itataia, 

no município de Santa Quitéria, Ceará. Chegou a obter as licenças ambientais prévia e de 

instalação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) neste mesmo 

ano. Todavia, de acordo com o artigo 4º da Resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) nº 237/1997, compete ao IBAMA o licenciamento ambiental de 

“empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional  

ou regional”, dentre as quais, aqueles “destinados a pesquisar, lavrar, produzir, benefic iar, 

transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem 

energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – CNEN”. Diante disso, frente a presença de urânio na 

jazida de Itataia, a partir de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal responsável 

pela região onde se encontra a mina, a Justiça Federal julgou improcedente o 

procedimento realizado pelo órgão estadual de meio ambiente e anulou as autorizações. 

Desde então, a empresa busca obter as licenças ambientais junto ao IBAMA, CNEN, 

IPHAN e DNPM, e o projeto segue em discussão e análise, sendo lócus de disputa entre 

diferentes compreensões sobre a sua justificativa e viabilidade ambiental. 

Para compreender a inserção deste projeto no modelo de desenvolvimento em 

curso no Brasil, optamos por analisar as justificativas apresentas pelos órgãos 

empreendedores, além de elementos presentes no discurso oficial do próprio governo. É 

interessante ressaltar que essa justificativa irá ser alterada no decurso do processo de 

licenciamento. 

A problemática explícita desde o princípio e que se mantém é a necessidade de 

diminuir a dependência externa brasileira de fosfato, utilizado para produção de 

fertilizantes e ração animal. Na justificativa apresentada no EIA/RIMA em 2004, a INB 

alegou que o fosfato era o mineral de interesse, sendo o urânio apenas “residual”, por isso 
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sua compreensão de que o licenciamento ambiental caberia ao órgão estadual. Tese que 

foi refutada pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 5º Região, a partir da 

constatação de que a quantidade de urânio a ser produzida em Santa Quitéria corresponde 

a mais que o dobro da que era na época produzida na única mina de urânio em 

funcionamento no País, em Caetité, Bahia; bem como que o valor monetário do urânio 

produzido superava o valor do fosfato. A partir de então, a justificativa para o projeto 

incorpora a necessidade de produzir urânio para alimentar a produção e diversificação da 

matriz energética. Retomaremos a esta manobra técnica que buscou reduzir as exigênc ias 

do processo de licenciamento ambiental e apressá-lo mais adiante. Por hora, localizemos 

o projeto nas teias do modelo econômico brasileiro, iniciando as conexões pelo fosfato.  

Segundo os dados apresentados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) no 

Plano Nacional de Mineração 2030, o Brasil é o quarto maior consumidor mundial de 

fertilizantes, sendo superado pela China, Índia e Estados Unidos. No ano de 2013, o 

consumo brasileiro de fertilizantes quebrou o recorde registrado até então, com 31 

milhões de toneladas, de acordo com os dados da Associação Nacional para Difusão de 

Adubos (ANDA). Ainda segundo a ANDA (2014), o consumo de fertilizantes concentra -

se principalmente nos monocultivos de soja (37%), milho (18%) e cana-de-açúcar (14%). 

Para produzir estes compostos químicos o país depende de importações das suas 

principais matérias-primas, nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. 50% da demanda 

nacional de fosfato é suprida através de importações de intermediários e fertilizantes 

(BRASIL, 2011a). A produção nacional deste mineral atualmente é dominada pela 

empresa Vale, desde que esta adquiriu, em 2009, a Bunge Fertilizantes e a Fosfertil. Em 

2013, ela foi responsável por 71% da produção nacional, seguida pela Anglo/Copebrás 

(21%), Galvani (7,2%) e as empresas MBAC e Socal (0,8%) (BRASIL, 2014). Cabe 

destacar que a Galvani foi recentemente adquirida, no ano de 2014, pela empresa 

norueguesa Yara, uma das maiores do mundo no setor de fertilizantes. A produção 

nacional de fosfato hoje ocorre nos municípios mineiros de Tapira, Araxá, Patos de Minas 

e Lagamar; Catalão e Ouvidor, em Goiás; Cajati, em São Paulo; e em Campo Alegre de 

Lourdes, na Bahia. 

A elevada demanda brasileira de fosfato é decorrente da opção econômica de 

expansão da produção de commodities alimentares através do agronegócio. Desde o início 

dos anos 2000, paralelamente ao crescimento dos monocultivos de soja, milho, cana de 

açúcar, entre outras culturas em grande medida destinadas à exportação, o país teve um 
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crescimento do consumo de fertilizantes da ordem de 70% (BRASIL, 2011a). A projeção 

do Ministério de Minas e Energia é de o volume demandado de fosfato no ano de 2030 

seja o dobro do atual.  

Dessa forma, a estratégia de ampliar o agronegócio é consonante com a de atingir 

a autossuficiência na produção de fosfato mineral. As metas anunciadas pelo governo 

brasileiro são de aumentar até 2022 em 100% o volume de exportação de produtos 

agrícolas, através do incremento de 60% da produção de grãos, 40% a produção de frutas, 

50% a produção de cana de açúcar e 60% a produção de carne bovina, dentre outros 

produtos agrícolas (BRASIL, 2010). A autossuficiência em fosfato garantirá redução dos 

custos de produção das commodities alimentares, aumentando a competitividade desses 

produtos no mercado externo. Nesse sentido, é possível compreender a relevância da 

exploração deste mineral apresentada no Plano Nacional de Mineração 2030.  

Primeiramente, em face do crescimento do agronegócio brasileiro previsto 

para as próximas décadas, torna-se imperativo o desenvolvimento de políticas 

de recursos minerais focadas nos agrominerais, principalmente potássio e 
fosfato. (BRASIL, 2011a, p. 101). 

 

O documento “Projeções do Agronegócio 2011/2012 a 2020/2021”, produzido 

conjuntamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 2011, apresentou que a 

estimativa para essa década é que a produção de grãos se expanda para os estados do 

Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Bahia, Goiás e Amapá. 

O aumento médio da produção de grãos projetado para esses estados no período foi de 

45%, com expressivo papel dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que 

deveriam atingir conjuntamente uma área plantada de 8 a 10 milhões de hectares 

(BRASIL, 2011b). 

Tais projeções vem sendo confirmadas e definindo a nova fronteira agrícola 

brasileira, onde hoje ocorre o maior crescimento da produção agropecuária do país15, 

denominada pelo Governo Brasileiro de MAPITOBA. A região, que abrange parte dos 

                                                 
15  Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), os quatro estados 

aumentaram significativamente a sua produção de soja na safra de 2014/2015 em relação à de 
2013/2014. A Bahia teve crescimento de 20,3% (produção total de 3,070 milhões de toneladas), 

o Piauí, 18,6% (1,766 milhões de toneladas), o Maranhão, 16,4% (2,123 milhões de toneladas) e 

o Tocantins, 13,5% (2,335 milhões de toneladas). (BRASIL, 2015). 
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estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, ganhou um plano particular de 

desenvolvimento. Regulamentado pelo Decreto Presidencial de nº 8.4747 de 06 de maio 

de 2015, o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Mapitoba “orientará programas, 

projetos e ações federais relativos a atividades agrícolas e pecuárias” nessa região, que 

terão dentre suas diretrizes “o desenvolvimento e aumento da eficiência da infraestrutura 

logística relativas às atividades agrícolas e pecuárias” e o “apoio à inovação e ao 

desenvolvimento tecnológico voltados para às atividades agrícolas e pecuárias”.  

Estes fatos corroboram para intensificar o interesse do governo brasileiro e de 

setores do agronegócio no Projeto Santa Quitéria, uma vez que a posição geográfica do 

empreendimento o torna estratégico frente à demanda crescente de fertilizantes e ração 

animal dos estados do MAPITOBA. Atualmente, segundo dados do Sumário Mineral 

2014 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em 2013, 49% do fosfato 

produzido nacionalmente veio do estado de Minas Gerais, seguido por 36% de Goiás, 

10% de São Paulo, 4% da Bahia e 1% do Tocantins (BRASIL, 2014). Dessa forma, a 

produção anual esperada de 1,05 milhão de toneladas de fertilizantes e produtos para 

ração animal do Projeto Santa Quitéria (EIA, 2014) pode diminuir os custos produtivos 

do agronegócio nessa região. 

Dentre os projetos em andamento e/ou previstos de mineração de fosfato, 

observamos que além do projeto Santa Quitéria, a Yara/Galvani possui projetos de 

mineração de fosfato em Serra do Salitre (MG) e em Campo Alegre de Lourdes (BA). 

Além destes, outros projetos de exploração identificados foram o da Vale em Patrocínio 

e Serra do Salitre (ambos em Minas Gerais); a MBAC tem uma usina de beneficiamento 

em Arrais (TO) e projetos em Santana (PA) e Araxá (MG); por fim, a Anglo/Copebrás 

realiza minerações em Catalão e Ouvidor (GO) e beneficiamento em Cubatão (SP) 

(BRASIL, 2014). 

 Por sua vez, o urânio, que somente na segunda tentativa de licenciamento do 

Projeto Santa Quitéria, iniciada em 2010, passou a ser explicitado como segundo minér io 

de interesse do empreendimento, é pretendido recurso para o Programa Nuclear Brasile iro 

(PNB). O seu principal uso ocorre na indústria nuclear para produção de energia elétrica. 

Cerca de 2,7% da energia elétrica produzida no país é de fonte nuclear, segundo dados da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2011). O projeto Santa Quitéria prevê a sua 

mineração e beneficiamento para produção do Diuranato de Amônio (DUA). Trata-se de 

uma pasta amarela também denominada de yellow cake que, após processos de 
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concentração e enriquecimento, realizados hoje sob encomenda na França ou Canadá, 

poderá ser transformada em pastilhas que alimentam os reatores das usinas nucleares. 

O Programa Nuclear Brasileiro teve seu início em meados do século passado, 

quando, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o governo estadunidense, exercendo 

ampla influência sobre as decisões estratégicas do Brasil, orientou o início da organização 

institucional e de pesquisas minerais no setor nuclear. Segundo Gomes (2007), a 

ocorrência de urânio no Brasil foi descoberta em Washington, D.C., a partir de amostras 

caldasito de Poços de Caldas (MG), no ano de 1952. No mesmo ano, o Serviço Geológico 

dos Estados Unidos (USGS), através de um acordo com o Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq), iniciou a prospecção de urânio no Brasil. As diferentes fases dessa 

prospecção são apresentadas na Figura 01, que retrata quadro reproduzido de Oliveira 

(2011). 

 

A corrida mundial em busca de fontes energéticas provocada pela crise do petróleo 

na década de 70 fez o Brasil intensificar as pesquisas minerais, encontrando em 1976 a 

jazida de Itataia (CE) e no ano seguinte a de Lagoa Real (BA). No mesmo período, o país 

estabeleceu acordos de cooperação em tecnologia nuclear com a Alemanha e desenvolveu 

os projetos para início da produção de energia elétrica a partir de usinas nucleares 

(BARROS & PEREIRA, 2010). 

Figura 2 – Histórico da Prospecção e Pesquisa de Urânio no Brasil. 

Fonte: Quadro de Oliveira (2011, p. 22). 
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Após início da operação das usinas de Angra 1, em 1982, o PNB foi desarticulado 

diante da crise econômica e implementação das medidas neoliberais que afetaram 

sobremaneira os países latino-americanos na década de 90. Sua retomada ocorreu nos 

anos 2000, no contexto das transformações econômicas que levaram à intensificação da 

produção e exportação de commodities agrícolas e minerais, dentro da reorganização de 

planos estratégicos.  

Segundo Barros & Pereira (2010), atualmente PNB se estrutura em torno das 

produções de energia eletronuclear e de radiofármacos, além do combustível para o 

submarino nuclear. Além das duas usinas nucleares em funcionamento (Angra I e II), 

uma em construção (Angra III), outras quatro são previstas no Plano Nacional de Energia 

para entrar em funcionamento até o ano de 2030 (BRASIL, 2007).  

 A representação hegemônica sobre os eventos ocorridos no país em 2001 

caracterizados como “apagões elétricos”, as explicações sobre suas causas e as saídas para 

a crise construída tornaram a ampliação da produção de energia elétrica um imperativo 

praticamente inquestionável. O efeito da reorientação da política econômica assumiu, 

assim, uma posição secundária no debate público sobre a nova política energética, 

reproduzindo uma lógica na qual o foco é a expansão e a demanda não é problematizada. 

Mesmo o debate sobre as opções de fontes energéticas assumira, atestando a hegemonia 

ideológica do discurso da modernização ecológica, mais centralidade, sendo utilizada 

como justificativa para a expansão da produção energética através de fontes com menor 

emissão de CO2. 

 Ao longo da última década, há um aumento significativo da produção e consumo 

de energia elétrica no Brasil. Esse aumento do consumo tem sido impulsionado 

principalmente pela expansão da produção industrial que, num contexto de 

reprimarização da pauta exportadora, concentra-se nos setores de cimento, aço, alumínio, 

ferro-liga, petroquímico, de papel e celulose. Todos esses são consumidores intens ivos 

de eletricidade (BERMANN, 2011). Se tomarmos os dados da produção energética 

brasileira no ano de 2013 disponibilizados pela EPE no Balanço Energético Nacional do 

ano de 2014, observamos que o total de energia elétrica consumida pelos setores 

destinados à produção de commodities (indústria do ferro gusa e aço, ferro ligas, de papel 

e celulose, do cimento, indústria química, setor de mineração e pelotagem e o setor de 

metais não ferrosos), foi de 24,32% do total consumido no país. Montante que ultrapassa 

o consumo residencial no ano. 
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É neste contexto que a ampliação e diversificação da produção energética, cuja 

maior parte, cerca de 74%, é de fonte hidráulica (EPE, 2014), se torna uma das políticas 

centrais do atual modelo de desenvolvimento e o discurso da modernização ecológica da 

matriz energética é apropriado para a justificação dessa consequência das opções política 

e econômicas feitas pelo bloco hegemônico no poder. Grandes projetos hidroelétricos são 

postos em construção, especialmente na região amazônica, prolifera-se a instalação de 

parques eólicos por todo Brasil e a ampliação da participação da matriz nuclear na 

produção de energia é posta como “uma das opções de energia limpa”, “que não causa 

poluição” (RIMA, 2014). 

 

O Plano Nacional de Energia 2030, produzido pela EPE, estima, nesse 

horizonte, a implantação de 4 a 8 GW elétricos de origem nuclear. Dessa 

forma, com a operação das usinas de Angra 1, 2 e 3 a demanda será de 750t  

em 2018 podendo atingir 1800t a 2800t em 2030. Considerando que seu 

atendimento deverá se fazer pela fonte doméstica, a ampliação da produção 

nacional de concentrado de urânio é essencial. Ressalta-se ainda que o 

crescimento mundial da geração elétrica nuclear é inexorável. Atualmente, 

existem aproximadamente 370 reatores em operação e 69 em construção no 
mundo. (EIA, 2014, p. 24-25). 

 

Estes projetos, assim como diversos outros promovidos pelo Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), estruturam o país para ampliar sua inserção 

subordinada no sistema mundial de produção de mercadorias, com o papel de exportador 

de bens primários de origem mineral, na forma bruta ou transformados em metais 

primários, de alto conteúdo energético e baixo valor agregado. Commodities cujos baixos 

preços embutem uma lógica de exploração humana e da natureza que fazem emergir 

inúmeros conflitos (FREITAS & PORTO, 2006, p. 92). 

 Um segundo objetivo anunciado pelo governo brasileiro para a expansão das 

usinas nucleares no Brasil e a mineração de urânio é tornar o país independente do 

beneficiamento externo deste minério (INB, 2009). Porém, caso se confirme o esperado 

– um milhão de toneladas em reservas de urânio no subsolo do Brasil –, além de atender 

completamente a demanda interna de urânio enriquecido, é possível que o país também 

se torne exportador deste minério, cujo preço no mercado internacional aumentou 

aproximadamente 354% entre 2004 e 2009 (BARROS & PEREIRA, 2010). 

 Uma série de elementos corroboram para somar a esta hipótese ainda uma outra. 

Dentre eles, o caráter secreto das informações referentes ao PNB e ao ciclo do 
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combustível nuclear; a decisão sobre a retomada do programa nuclear ter sido tomada 

sem nenhum debate com a sociedade brasileira sobre os seus méritos; e, por fim, os 

elevados custos econômicos e riscos ambientais intrínsecos à produção de energia 

eletronuclear, que levam ao entendimento de que esta seria a opção mais equivocada para 

ampliação da produção energética. Em conjunto, esses fatores possibilitam formular que 

a decisão sobre a retomada do PNB só pode ser compreendida no plano geopolít ico, 

estando relacionada com objetivos militares estratégicos, que, em última análise, 

remeteriam a produção de armamentos nucleares (COLETIVO, 2012).  

Esta última não parece infundada quando consideramos que a inserção 

subordinada do Brasil na divisão internacional do trabalho ocorre de forma combina da 

com a expansão de ações de empresas brasileiras ou com capital brasileiro sobre 

territórios em países do continente latino-americano ou mesmo africano, o que alguns 

autores compreendem como posturas subimperialistas (FONTES, 2010; ZIBECHI, 

2012). Ou ainda com a acumulação de importantes capitais políticos no âmbito 

internacional, como o exemplo da coordenação da ação militar no Haiti e outras ações 

que tinham como objetivo declarado a indicação para assento permanente no Conselho 

de Segurança da ONU (ARRAES, 2005). De modo que, para além da defesa do território 

nacional, o submarino nuclear em construção pode também ser compreendido como mais 

um capital acumulado pelo Brasil na sua posição geopolítica de destaque no continente e 

com um valor estratégico superior ao da produção de energia eletronuclear, porém por ela 

justificado. 

Em síntese, o projeto Santa Quitéria se configura como uma estratégia de 

expansão da fronteira da reprodução capitalista, que insere o território onde pretende se 

instalar na dinâmica globalizada da economia, através da ocupação e transformação 

espacial que consuma a apropriação capitalista dos bens naturais nele presentes sob a 

forma de recursos ou insumos produtivos para alimentar a ampliada cadeia da produção 

de commodities que hoje caracteriza a economia do país. Obviamente, além de 

componentes minerais para um metabolismo sedento de energia e reposição artificial de 

nutrientes aos ciclos biológicos de plantas e animais transformados em mercadorias, o 

projeto Santa Quitéria atende a outra sede deste mesmo metabolismo: a por força de 

trabalho.  

Sim, claro, pois, conforme nos fala Harvey (2005), retomando as funções da 

acumulação primitiva na teoria de Marx, os processos de expropriação, além de 
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usurparem das populações a base material de sua reprodução social e cultural, as introduz 

à condição de possuidoras unicamente de sua força de trabalho, de tal modo que ampliam 

o exército industrial de reserva, criando condições propícias para intensificação da 

exploração da força de trabalho e de realização dos ciclos do capital. O que nos leva a 

refletir sobre as condições nas quais os camponeses que por ventura tenham as suas 

atividades produtivas inviabilizadas pela instalação do empreendimento podem ser 

incorporados como trabalhadores do Projeto Santa Quitéria. 
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3. CONFLITOS AMBIENTAIS, RISCOS E PROCESSOS DE 

VULNERABILIZAÇÃO 

 

Apresentados os elementos mais gerais da nossa leitura do contexto sócio 

histórico no qual desenvolvemos o presente trabalho, passamos às compreensões mais 

específicas a partir das quais empreendemos as análises das controvérsias sobre o Projeto 

Santa Quitéria. O quadro conceitual de referências a seguir apresentado se detém aos 

conceitos de conflitos ambientais, riscos e processos de vulnerabilização. 

 

3.1 Conflitos ambientais 

 

A problemática geral do campo de estudo dos conflitos ambientais parte, 

conforme nos informa Acselrad (2004), da compreensão de que o ambiente é objeto de 

cooperação, mas também de contestação e conflito, uma vez que esse espaço comum de 

recursos está sujeito a distintas formas de apropriação e uso material e simbólico, sendo, 

assim, atravessado por sentidos socioculturais e interesses diferenciados. A problemática 

especifica a partir da qual os conflitos ambientais são tomados pelo nosso trabalho como 

categoria teórica fundamental diz respeito a imposição de formas hegemônicas de 

apropriação e uso do ambiente a determinados grupos sociais articulada à imposição das 

formas dominantes de representação da realidade que constituem a ciência moderna. Esta 

violência simbólica e material foi naturalizada e legitimada na sociedade moderna 

industrial através da institucionalização da avaliação de riscos e de impactos ambienta is 

(ZHOURI et al., 2014). 

O olhar técnico compartimentado apenas promove uma adequação do meio  

ambiente e da sociedade ao projeto proposto, fazendo com que outros olhares 

e saberes não enquadrados pelo discurso técnico-científico sejam, assim, 

excluídos dos processos de classificação e definição sobre os destinos dos 

espaços. (ZHOURI et al., 2014, p. 16-17). 

 

A definição de conflitos ambientais utilizada em nossa pesquisa é baseada em 

Acselrad (2004, p. 7-8), que nos diz que tais conflitos são resultado de um desacordo no 

interior do arranjo espacial de atividades de uma localidade, região ou país, a partir do 

qual a continuidade de um tipo de ocupação do território vê-se ameaçada pela maneira 
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como outras atividades espacialmente conexas são desenvolvidas. Estes desacordos 

surgem de distintas práticas de apropriação técnica, social e cultural do mundo material 

(ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010), havendo, portanto, uma dimensão simbólica em que 

se confrontam distintas racionalidades, que mobilizam seus capitais para impor ou afirmar 

suas representações da realidade  (ACSELRAD, 2004); e uma dimensão material, que e 

tem como pano de fundo a disputa pelo acesso e controle dos recursos naturais e do 

território, marcada pela assimetria de poder (SVAMPA, 2012). 

No trabalho de Zhouri e Laschefski (2010), encontramos uma proposta de 

tipificação dos conflitos ambientais. Estes autores ressaltam que os tipos propostos se 

relacionam dialeticamente se apresentando de forma integrada em muitos casos concretos 

observados, porém a tipificação nos parece útil para compreender as diferentes dimensões 

que permeiam os conflitos ambientais. Apresentando uma síntese da classificação 

proposta pelos autores, temos que os conflitos podem ser: 

a) Conflitos Ambientais Distributivos: são provocados por desigualdades sociais entorno do 

acesso aos recursos naturais.  Exemplo: conflitos no o acesso aos recursos das florestas, 

da água, dos minérios, entre outros. 

 
b) Conflitos Ambientais Espaciais: causados por efeitos ou impactos ambientais que 

ultrapassam os limites entre os territórios de diversos agentes ou grupos sociais. Exemplo: 

Chuva ácida, acidentes químicos ampliados, acidentes nucleares, desaparecimento das 

ilhas-nações devido ao impacto das mudanças climáticas.  

 
c) Conflitos Ambientais Territoriais: quando existe sobreposição de reivindicações de 

diversos segmentos sociais, portadores de identidades e lógicas culturais diferenciadas, 

sobre o mesmo recorte espacial. Exemplo: a área para implementação de uma hidrelétrica 

versus territorialidades da população afetada.  

 

Apresentada essa síntese inicial sobre o conceito de conflitos ambienta is, 

passamos a considerá-lo no contexto do seu desenvolvimento enquanto campo teórico, 

ou seja, a partir do aprofundamento da inserção subordinada da América Latina na divisão 

internacional do trabalho. Buscamos apresentar também as formas de articulação teórica 

mobilizadas por diferentes autores para compreender os conflitos produzidos por essa 

subordinação.  

Segundo Maristella Svampa (2012), aumento expressivo do número de conflitos 

ambientais na América Latina nas últimas décadas é consequência direta da lógica 

territorial do neoextrativismo financeirizado. Para a autora, este modelo é caracterizado 
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por empreendimentos extrativistas de grande porte, intensivos em capitais de grandes 

corporações transnacionais que promovem uma especialização produtiva de territórios 

segundo a demanda internacional por commodities, gerando grandes impactos e riscos 

sociais, econômicos e ambientais. Estes empreendimentos se constituem a partir do que 

Vainer (1992, p. 34) descreve como a recriação dos enclaves coloniais, com uma lógica 

estritamente econômica de organização espacial para exploração de bens primários; o 

controle político a partir de espaços exógenos aos das populações das proximidades dos 

empreendimentos; o atendimento simultâneo às exigências de produção e reprodução das 

condições gerais da acumulação e do ordenamento territorial.  

No contexto de assimetria de poder entre grandes empresas de capitais 

transnacionais e comunidades, observamos que a expansão deste modelo gera pesados 

impactos ambientais que afetam os ecossistemas, as formas de economia tradicional, a 

qualidade de vida e a saúde das populações dos territórios envolvidos nos processos 

produtivos (HENRIQUES E PORTO, 2013). Inúmeros conflitos ambientais eclodem a 

partir de tensões produzidas pela implementação desses projetos, requalificando a questão 

ambiental e os sujeitos do ambientalismo do século XXI (PORTO-GONÇALVES, 2006; 

2010). Agricultores familiares, pescadores artesanais, povos extrativistas, quilombolas e 

povos indígenas, que tradicionalmente se apropriam de modo coletivo da terra e dos 

recursos florestais têm sido os principais envolvidos em conflitos ambientais, conforme 

dados de um projeto da Universidade Autônoma de Barcelona que mapeou conflitos 

ambientais em todo o mundo e que destaca o Brasil em quarto lugar em ocorrência desta 

modalidade de disputa (EJOLT, 2014).  

Acselrad (2014), tomando como base a expansão da matriz de desenvolvimento 

do Brasil e o consequente aumento dos conflitos ambientais, observa, tal como Gudynas 

(2012) o faz em consideração ao aprofundamento do modelo “neoextrativista” na 

América Latina, que a “retórica do bem comum” é acionada para legitimar o 

desenvolvimento e as desigualdades ambientais que engendra. Ao passo que cresce o 

número de populações impactadas negativamente pelos projetos do desenvolvimento e as 

denúncias destas, aumentam também os esforços empregados para despolitizar essas 

denúncias, ficando mais evidente que “a desconsideração do ponto de vista dos que são 

atingidos negativamente pelos impactos do desenvolvimento supõe uma hierarquização 

de direitos, culturas, a cultura desenvolvimentista tendo precedência sobre as demais” 

(ACSELRAD, 2014, p. 86). 
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Frente a esse processo de diferenciação, Acselrad (2014), assim como Porto-

Gonçalves (2005), retoma a noção de colonialismo interno, desenvolvida por González 

Casanova (1965 apud ACSELRAD, 2014, p. 86) para descrever relações sociais do tipo 

colonial que se dão no interior de uma mesma nação, sendo baseadas em relações de 

dominação étnica e de classes que se materializam em diferenças regionais na exploração 

dos trabalhadores e na transferência de excedentes das regiões dominadas às dominantes. 

Segundo Acselrad (2014), a reconfiguração das lutas sociais na América Latina, à medida 

que crescentemente se tornam lutas pelo controle dos bens naturais dos territórios posto 

em cheque pelos projetos de desenvolvimento corrente corroboram a tese da existênc ia 

de um colonialismo interno.  

Ocultando a expropriação sofrida por esses povos, o discurso do desenvolvimento 

apresenta a especialização na exportação de recursos naturais como o único caminho para 

os países latino-americanos e o caso brasileiro como exemplo exitoso de produção de 

riquezas e de distribuição, com redução das desigualdades sociais (GUDYNAS, 2012). 

Esta perspectiva é rebatida por Acselrad (2014) que destaca: 1. Que os agentes do governo 

têm optado pelo aprofundamento deste modelo, mesmo quando a crise internacional de 

2008 possibilitou a escolha por outras opções; 2. Que o desenvolvimento tem se mostrado 

um mecanismo de concentração de riquezas apoiado em processos de expropriação; 3. 

Que mecanismos históricos de vulnerabilização criam, eventualmente, as condições 

subjetivas de sua aceitação; 4. Que a mobilidade (deslocalizações) do capital é o 

mecanismo de subjetivação das condições de competição inter-local que provocam (des) 

regulações ambientais e trabalhistas; 5. Estas têm como objetivo oculto a expansão das 

fronteiras da exploração mineral, dos recursos energéticos e da água; 6. Que os conflitos 

ambientais que têm emergido são críticas aos projetos de desenvolvimento. 

Porém, segundo Acselrad (2014), contra essas críticas operam tecnologias de 

resolução negociada de conflitos para despolitizar as disputas e neutralizar os sujeitos 

locais, aprisionando-os no interior do que Stengers (2005 apud ACSELRAD, 2014) 

denomina de “alternativas infernais”, a exemplo dos empregos oferecidos pela 

carcinicultura, que destrói o ecossistema manguezal e desestrutura o modo de vida de 

comunidades que dele retiram o seu sustento, deixando como alternativa a venda da força 

de trabalho nas fazendas de camarão. As ameaças de deslocalização, ou chantagens 

locacionais, dos empreendimentos e de desemprego da massa de trabalhadores que teve 

seus meios de subsistência anterior depredados se torna um mecanismo de obtenção das 
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melhores condições para realização dos investimentos, significando a flexibilização das 

legislações ambientais e trabalhistas no sentido de diminuir a proteção dessas à nociva 

dinâmica do capital (ACSELRAD; BEZERRA, 2010). Dessa forma, através da ameaça 

de deslocalização dos investimentos, os detentores do poder de investir atuam como 

quase-sujeitos em todos os âmbitos da política para criar as condições mais favoráveis 

aos seus investimentos, definindo, inclusive, os limites de aceitabilidade dos riscos sociais 

e ambientais a qual estarão expostas as populações locais (ACSELRAD; BEZERRA, 

2010). Acselrad (2013) destaca também que o processo de produção de desigualdades 

ambientais se assenta sobre contextos de vulnerabilidade social, onde processos históricos 

de não atendimento das necessidades básicas de promoção de vida digna, bem como da 

ausência do Estado, criam as condições objetivas e subjetivas que levam a aceitação de 

riscos sociais e ambientais implicados pelos projetos de desenvolvimento  

A constatação da concentração de injustiças ambientais sobre grupos que ocupam 

posições dominadas no espaço social e, consequentemente, também posições dominadas 

no campo de produções simbólicas (BOURDIEU, 1998), indicou a necessidade de 

analisar os conflitos ambientais nas dimensões material e simbólica da apropriação 

(ACSELRAD, 2004). Hoje, no cenário de ampliação do direcionamento de capitais para 

produção de inovações nas tecnologias de contenção dos conflitos e da crítica social que 

produzem, Acselrad (2014) assinala o crescente entrelaçamento entre política “de 

desenvolvimento” com as políticas de conhecimento, destacando o crescimento das 

táticas que são acionadas pelos grupos dominantes para invisibilizar conflitos, denúncias 

e injustiças, buscando impedir, assim, a alterações no humor do ambiente de 

investimentos. O autor elenca a criação de departamentos empresariais direcionados para 

gestão da conflitualidade. Uma gestão empresarial dos territórios focada no 

“monitoramento de populações do entorno”, identificação de lideranças para 

desmobilização e neutralização da capacidade crítica da sociedade (ACSELRAD, 2014). 

Por fim, destaca a contribuição das ações governamentais para a despolitização e a 

invisibilização das denúncias e críticas dos sujeitos em conflito com projetos de 

desenvolvimento. 

O avanço dessas tecnologias de “gestão empresarial do território” aprofunda o 

processo de vulnerabilização de populações, expropriando-as também de instrumentos 

para percepção dos riscos e impactos implicados por grandes projetos de 

desenvolvimento (ACSELRAD, 2014). Essas tecnologias buscam minimizar ou eliminar 
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o posicionamento critico de populações com relação aos novos sujeitos políticos que 

territorializam o espaço anteriormente por elas ocupado, forjando uma falsa harmonia 

através de dinâmicas de resolução negociada de conflitos e discursos que justificam os 

empreendimentos como um interesse comum, que promoverá o “desenvolvimento” para 

todas as partes envolvidas, ocultando as disputas por bens naturais, as diferenças de 

prioridades, princípios e lógica; através de ocultamento de informações ou produção de 

informações perversas, e ainda, deslegitimando os conhecimentos e saberes populares 

(ACSELRAD, 2014). 

Não por acaso, embora em evidente processo de reprimarização da pauta 

exportadora e de desindustrialização da matriz produtiva, o discurso oficial autodenomina 

de “novo desenvolvimentismo” ou “neodesenvolvimentismo” o modelo brasileiro, no 

qual a manutenção dos programas sociais está subordinada à expansão da exploração dos 

recursos naturais (MILANEZ & SANTOS, 2013). Sob a ideia de manutenção de elevadas 

taxas de crescimento através do aproveitamento de vantagens comparativas da exportação 

de commodities como o único caminho para o desenvolvimento e garantia do “interesse 

da nação”, oculta-se que este “capitalismo benévolo” permite a ampliação da acumulação 

concentrada de riquezas através da transgressão de limites democráticos, sociais, cultura is 

e ambientais (GUDYNAS, 2012). 

 

3.2 Riscos  

 

A revisão bibliográfica sobre o tema dos riscos permitiu compreender o papel 

central da desempenhado pela ciência no processo de legitimação social da imposição de 

práticas espaciais capitalistas, que impõem conjuntamente e de forma desigual riscos 

sobre as populações. Podemos chegar a esta síntese através de autores que realizam uma 

análise crítica do desenvolvimento do debate sobre os riscos ao longo do século XX, 

transitando pela utilização do conceito de riscos para diferentes áreas do conhecimento e, 

por fim, que dialogam com propostas de reconsideração do papel da ciência nos processos 

decisórios a respeito da introdução de riscos tecnológicos em determinados territórios. 

Pretendemos ao longo deste subcapítulo apresentar um pouco sobre esta trajetória. 

 

3.2.1 O contexto histórico da institucionalização da análise de riscos 
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 Como ponto de partida, Porto & Freitas (1997) nos sugerem compreender as 

transformações ocorridas ao longo da segunda metade do século XX, quando, após a II 

Guerra Mundial, a concorrência capitalista e a globalização econômica impulsionaram a 

automação e a complexificação dos processos químicos industriais, resultando em 

operações com ritmos crescentemente mais acelerado, capacidades de produção, 

armazenamento, circulação e consumo de substâncias químicas cada vez mais intenso e 

extenso em nível mundial. Transformações que contribuíram para o crescimento e 

disseminação de substâncias químicas e tecnologias perigosas em todo mundo, a partir de 

uma lógica de desenvolvimento industrial e tecnológico que possibilitou o crescimento 

dos riscos numa velocidade bem maior do que a capacidade científica e institucional de 

analisá-los e gerenciá-los, tal como demonstrou a ocorrência de inúmeros acidentes 

industriais ampliados ocorridos ao longo do século passado e que deixaram um rastro de 

destruição ambiental e de vidas humanas sem precedentes na história. Freitas (1992) 

sistematiza estes acidentes, dentre os quais os mais emblemáticos em termos de 

consequências e implicações ambientais e para a saúde de humana, com características 

devastadoras são: Seveso (Itália/1976); Bhopal (Índia/1984); San Juan Ixhuatepec 

(México/1984); Vila Socó (Brasil/1984); Chenobyl (Ucrânia/1986); Césio 137 em 

Goiânia (Brasil/1987); Baía de Minamata (Japão/1956). 

Estes eventos suscitaram discussões sobre os impactos do desenvolvimento 

industrial e de novas tecnologias ao ambiente e à saúde, fazendo com que o debate 

ambiental ganhasse importância crescente ao longo desta segunda metade do século 

passado. O pensamento ambiental hegemônico então desenvolvido teve como forte marca 

a ideologia do otimismo tecnológico, que preconiza que a ciência e a tecnologia 

conseguem controlar e resolver os impactos gerados pelos seus produtos e processos 

(STRAND, 2001 apud PORTO, 2007). Para além dos problemas suscitados pelos 

acidentes químicos, fortaleceu-se, segundo Acselrad (2002), a ideia de que o desperdício 

de matéria e energia é o núcleo do problema ambiental, diante da qual empresas e 

governos agem no âmbito da lógica econômica, atribuindo ao mercado a capacidade 

institucional de resolver a degradação ambiental através de novas tecnologias que 

promovam ganhos de eficiência no sentido de tecnologias ditas limpas e seguras, sem 

problematizar, assim, o padrão de modernização ou o modo de produção capitalista e 
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tendo como pressuposto básico a possibilidade de um aprendizado institucional. Essa 

proposta ficou conhecida como modernização ecológica, que segundo Blowers 

designa o processo pelo qual as instituições políticas internalizam 

preocupações ecológicas no propósito de conciliar o crescimento econômico 

com a resolução dos problemas ambientais, dando-se ênfase à adaptação 

tecnológica, à celebração da economia de mercado, à crença na colaboração e 
no consenso (Blowers 1997 apud Acselrad 2002, p. 1) 

 

Decorre também deste pensamento ambiental hegemônico o termo e a 

compreensão de sustentabilidade como sinônimo de mudanças tecnológicas para 

diminuição do desperdício e da poluição ambiental e da noção de desenvolvimento 

sustentável, que traz uma visão economicista de limite máximo de utilização da natureza 

sem comprometer a utilização da mesma pelas gerações futuras. Utilizada por vários 

atores que operam políticas públicas locais, nacionais ou internacionais sem questionar 

esse limite máximo e ocultando o debate sobre modelo de desenvolvimento, esse conceito 

contribuiu para impossibilitar uma profunda discussão sobre a produção ampliada de 

riscos e a sua desigual distribuição na sociedade (FERNANDES, 2011).  

É nesse contexto de crescimento do debate em torno da questão ambiental em todo 

mundo e a partir da ideologia do desenvolvimento sustentável e do otimismo tecnológico 

que ocorre o processo de institucionalização da ciência da análise de riscos tecnológicos 

e ambientais ao longo dos anos da segunda metade do século XX (PORTO & FREITAS, 

1997; ACSELRAD, 2002; ZHOURI et al., 2014). Esta institucionalização teve como 

marco internacional a formação da Sociedade para Análise de Riscos em 1980, e foi 

caracterizada pelo crescimento do número de especialistas que passaram a ter como foco 

principal do seu trabalho os riscos à saúde, segurança industrial e meio ambiente. Segundo 

Freitas & Porto (1997),  

O desenvolvimento dos métodos científicos de análises de riscos tecnológicos 

ambientais foi norteado pela ideia de que as decisões regulamentadoras sobre 

riscos poderiam ser menos controversas se pudessem ser tecnicamente mais  

rigorosas e baseadas em uma firme base “factual”. Esta base deveria ser 

construída a partir dos dados disponíveis suplementados por cálculos 

probabilísticos, testes de laboratório, extrapolações teóricas e julgamentos 

“objetivos”, oriundos de análises estatísticas, enfoques sistêmicos e da 
experiência de experts. 

Nos anos 80, a emergência da Ciência da Análise de Riscos, mais do que uma 

resposta técnica às preocupações coletivas, convertia-se também numa 

determinada resposta política à formação de consenso social nos processos 

decisórios. Nesse contexto, um objetivo subjacente era, ao transformar 
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determinadas escolhas sociais, políticas e econômicas em problemas  

“puramente” técnicos e científicos, despolitizar os debates envolvendo a 

aceitabilidade dos riscos. (FREITAS & PORTO, 1997, p. 62). 

 

 Surgem, assim, marcos regulatórios de substâncias químicas e processos 

industriais tecnológicos que impõem a todos os grupos humanos a aceitação dos riscos 

do atual padrão de desenvolvimento (PORTO, 2007).  Conforme Fernandes (2007), estes 

marcos regulatórios são controversos e principalmente com relação às substâncias 

químicas apresentam uma enorme variação nos parâmetros e níveis considerados seguros 

nas diferentes legislações nacionais. Segundo a autora, tais marcos são também alvo de 

empresas que investem milhões de dólares para pressionar o poder público na regulação 

e para o convencimento do público de que os produtos perigosos que usam são seguros, 

e que, assim, atuam na disputa da ciência para refutar pressupostos e conclusões contrárias 

aos seus interesses. 

 Apesar deste processo de institucionalização ter ocorrido mais recentemente, 

Freitas (2001) destaca que o termo risco surge com o próprio processo de constituição 

das sociedades contemporâneas a partir do final do Renascimento, quando ocorreram 

intensas transformações sociais e culturais associadas ao forte impulso nas ciências e nas 

técnicas, as grandes navegações e a ampliação e fortalecimento do poder político e 

econômico da burguesia. Assim, segundo o autor, constitui-se em uma das formas de 

expressão de um projeto de organização social, política, econômica e cultural, com 

origens na nascente burguesia da Europa Ocidental, que se estendeu e se intensif icou 

sobre todo o planeta. Neste processo histórico, o autor distingue dois fundamentos que 

moldaram o termo risco e suas aplicações na modernidade: a perspectiva utilitarista e a 

concepção elitista de democracia.  

Para Freitas (2001), a perspectiva utilitarista da natureza é fruto da racionalidade 

instrumental cartesiana, segundo a qual as ações racionais dos indivíduos deveriam ser 

orientadas para a transformação de um mundo dominado por aparente caos e incertezas 

por outro dominado pela ordem e a previsibilidade, o que permitiria alcançar a 

prosperidade, felicidade e satisfação. Nessa concepção tipicamente burguesa o mercado 

é o protótipo do processo que liga as preferências individuais às escolhas sociais e sua 

legitimação. A concepção elitista de democracia, por sua vez, é baseada em sistemas 

abstratos de confiança, que envolvem as instituições da modernidade que organizam os 
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principais aspectos da vida cotidiana e que se encontram vinculadas às questões decisivas 

relativas à segurança, risco e perigo no mundo moderno. Para a concepção elitista de 

democracia, a preocupação maior é manter a estabilidade de um sistema social baseado 

no utilitarismo. A limitação da participação dos cidadãos nos processos decisórios não é 

apenas aceita, mas também justificada como sinal de fé e lealdade para com o sistema e 

suas elites técnicas e políticas, essas sim capazes de realizar os melhores julgamentos para 

a maximização de ganhos para todos (Freitas, 2001). Em conjunto, estas concepções 

conformam o paradigma preventivo clássico, no qual o risco é apresentado como aspecto 

neutro, fruto de um cálculo de probabilidades preciso, ocultando-se as incertezas sobre o 

conhecimento do problema, da mesma forma a participação social na discussão das 

incertezas não está prevista (PORTO, 2007). 

 

3.2.2 Diferentes usos do conceito de riscos  

 

 O conceito de risco desempenha um papel central em muitas áreas do 

conhecimento, sendo que a sua noção hegemônica o define como a probabilidade de 

ocorrência de um evento de interesse, segundo a qual não haveria como atribuir ao 

conceito conotações negativas ou positivas, visto que o cálculo da probabilidade de 

ocorrência de um evento é em si mesmo um procedimento neutro (BARATA, 2001). 

Freitas & Porto (1997) identificam três campos do conhecimento que são os principa is 

representantes do uso desta noção de riscos, a Engenharia, a Toxicologia e a 

Epidemiologia. Em um importante trabalho para a discussão conceitual sobre os riscos 

para o campo da saúde do trabalhador, os autores abordam como se estruturam a análise 

de riscos em cada um desses campos, que podemos resumir da seguinte forma: 

a) Para a Engenharia – noção de risco relacionada a uma expressão quantitativa expressa 
através do resultado entre a probabilidade de eventos ou falhas, vezes a magnitude das 
consequências sobre o tempo. A aplicação ocorre como ferramentas identificação dos 
perigos, probabilidades de ocorrência, desenvolvimento de cenários e análise de 
consequências dos acidentes nas indústrias de processos, particularmente em instalações 
de alto risco, para a decisão acerca da aceitabilidade de uma nova planta industrial e para 
a melhoria da confiabilidade dos sistemas técnico e organizacional existentes. Os 
métodos buscam avaliar os riscos de acidentes antes que ocorram. Assim, número de 
acidentes ou óbitos esperados ao longo do tempo são tomados como valores 
probabilísticos de riscos. 

 
b) Para a Toxicologia e Epidemiologia – noção de risco busca estabelecer as relações causais 

entre a exposição a determinados agentes e os danos causados à saúde dos seres humanos 
e outros organismos vivos, quantificando o risco a partir da relação entre exposição e 
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parcela da população afetada. A Toxicologia utiliza de testes de laboratório com animais 
e humanos, medições biológicas e ambientais. A Epidemiologia, por sua vez, realiza 
estudos onde são comparadas populações expostas às substâncias perigosas com as 
populações não expostas. Através destes métodos, buscam subsidiar os processos 
decisórios sobre riscos e o estabelecimento de estratégias de gerenciamento dos mesmos. 

 

Porto & Freitas (1997) argumentam que embora estes campos do conhecimento 

venham exercendo um importante papel para o desenvolvimento das análises de riscos, 

limites e incertezas são apontadas nesses métodos. Como exemplo, para a Toxicologia, a 

relevância dos testes de laboratório em animais ou sistemas biológicos isolados, que 

podem ser bem limitados por uma série de fatores como diferenças de absorção, 

metabolismo, susceptibilidade, são pontos questionados; ao passo que para a 

Epidemiologia, a crítica é que uma série de fatores pode estar sendo desconsiderados, 

sendo os casos em que os efeitos à saúde da dose-repostas não são diretamente observados, 

não possibilitando clara associação os mais clássicos. Freitas & Mello (1993) 

argumentam ainda que nas análises de risco 

diversos fatores influenciam bastante o resultado final, como as hipóteses 

prévias, os modelos teórico-metodológicos, a propriedade dos desenhos de 

estudo para a questão a ser resolvida e dos instrumentos desenvolvidos para o 

mesmo, assim como a qualidade dos dados coletados, as medições das 

exposições e seus resultados, contribuindo para fortalecer ou não determinadas 

associações causais (Checkoway, 1993). A estruturação de todos esses fatores, 

associada aos interesses sociais, políticos e econômicos que se encontram em 

jogo, tende a direcionar os resultados finais desses estudos (Freitas & Mello, 
1993, p. 37). 

 

Porto & Freitas (1997) destacam que nas últimas décadas ocorreu um forte 

incremento das técnicas de análises de risco. Todavia, este ocorreu ignorando o fato dos 

riscos serem fortemente determinados por processos sociais, além de que, desconsideram 

que eles não se restringem aos danos físicos, mas em outras dimensões, tal como os 

impactos psicossociais sobre as populações expostas, ou nas instituições e relações sociais. 

Segundo os autores, a crítica das análises de riscos tecnológicos e ambientais pelas 

ciências sociais apresenta a necessidade de reconhecer a inevitabilidade dos processos e 

relações sociais que envolvem a geração e as consequências das situações e eventos de 

riscos, bem como a sistemática subjetividade dos experts como parte objetiva do processo 

científico. (PORTO & FREITAS, p.67). Os autores reconhecem que os limites e 

incertezas das análises de risco possuem como raiz o fato de que suas metodologias foram 

definidas para sistemas de riscos intensivos, com problemas relativamente bem 
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estruturados, porém que não se aplicam aos problemas extensivos, operando em escalas 

locais e globais e envolvendo sistemas tecnológicos altamente interligados, com múltip las 

e inesperadas interações, muitas vezes incompreensíveis e invisíveis aos seres humanos. 

As limitações e incertezas são ainda ampliadas, conforme nos informam, pela 

complexidade inerente aos problemas ambientais, tais coo variabilidade genética, 

diferenças de composições químicas dos solos, águas, atmosferas, e as próprias limitações 

do conhecimento científico atual frente à riscos recentemente produzidos. Há uma longa 

discussão nas ciências sociais, incorporada pelo campo da saúde coletiva e saúde do 

trabalhador a respeito da complexidade e dos diferentes tipos de incertezas, sintetizadas 

em trabalhos como o de Porto (2007) e Fernandes (2011) que não será possível apresentar 

nesta versão do texto.  

 

3.2.3 A construção social dos riscos 

 

Elementos centrais da teoria dos riscos nas ciências sociais, proposta por Ulrich 

Beck em Sociedade do Risco, são que diante da pressão da sociedade as instituições 

modernas seriam capazes de desenvolver uma modernização reflexiva, rumo a formas 

mais eficientes de avaliação e controle dos riscos; e a noção de igualdade de riscos, que 

postula que todas as pessoas estão igualmente sujeitas aos riscos tecnológicos produzidos 

pelo desenvolvimento.  

Acselrad (2002) e Porto (2007) se contrapõem a estes pressupostos, afirmando 

eles desconsideram que as distintas formas de apropriação do ambiente produzem 

distintas noções de risco. Além disso, afirmam que Beck desconsidera a distribuição 

desigual do poder sobre os recursos ambientais, bem como que as escolhas técnicas do 

modelo de desenvolvimento são subordinadas às dinâmicas de acumulação do capital. A 

partir do que consideram que este autor concentrou excessivamente sua atenção sobre as 

análises das instituições científicas, desconsiderando o Capital nelas incorporado e 

opondo a perspectiva de uma modernização reflexiva a luta por justiça ambiental.  

Os sujeitos sociais que procuram evidenciar a importância de uma tal relação  

lógica, ao contrário, são aqueles que não confiam no mercado como 

instrumento de superação da desigualdade ambiental e da promoção dos 

princípios do que se entenderia por justiça ambiental. Consideram igualmente 

que há clara desigualdade social na exposição aos riscos ambientais, decorrente 

de uma lógica que extrapola a simples racionalidade abstrata das tecnologias. 

Para eles, o enfrentamento da degradação do meio ambiente é o momento da 

obtenção de ganhos de democratização e não apenas de ganhos de eficiência e 
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ampliação de mercado. Isto porque supõem existir uma ligação lógica entre o 

exercício da democracia e a capacidade da sociedade se defender da injustiça 

ambiental. Ao contrário, portanto, da perspectiva da modernização ecológica 

e da teoria da sociedade de risco, não haveria, nesta ótica, como separar os 

problemas ambientais da forma como se distribui desigualmente o poder sobre 

os recursos políticos, materiais e simbólicos: formas simultâneas de opressão 

seriam responsáveis por injustiças ambientais decorrentes da natureza 

inseparável das opressões de classe, raça e gênero. (ACSELRAD, 2002, p. 4). 

 

Conforme Acselrad (2010), a noção de Justiça Ambiental surgiu nos Estados 

Unidos, em meados da década de 1980, a partir da denúncia da lógica desigual de 

destinação de rejeitos ambientais sobre populações negras e pobres. A partir de então, o 

Movimento por Justiça Ambiental politizou o debate hegemônico, que considera que os 

impactos ambientais são igualmente distribuídos pelo planeta, demonstrando que fatores 

étnicos, raciais, de classe e gênero determinam a distribuição desigual dos danos, 

produzindo, portanto, injustiças contra as quais caberia opor a luta por Justiça Ambienta l. 

Esta noção é sintetizada por Porto, com aportes da carta de lançamento da Rede Brasile ira 

de Justiça Ambiental, nos seguintes termos: 

Por justiça ambiental entende-se um conjunto de princípios e práticas que 

asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial, de classe ou gênero, 

“suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas 

de operações econômicas, decisões políticas e de programas federais, estaduais, 

locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas”. Busca assegurar 

tanto o acesso justo e equitativo aos recursos ambientais do país quanto o 

acesso amplo às informações relevantes ao conjunto da sociedade e grupos 

afetados, favorecendo a constituição de movimentos e sujeitos coletivos na 

construção de modelos alternativos democráticos de desenvolvimento 
(PORTO, 2007, p. 59). 

 

Autores do campo teórico ecologia política16 apresentam análises da produção e 

distribuição de riscos ambientais no contexto da globalização e do aumento da mobilidade 

espacial do Capital, identificando estratégias empresariais acionadas para fragilizar a 

resistência das populações a imposição desses riscos. Na obra de Acselrad et al (2009), 

encontramos uma importante contribuição para o nosso trabalho ao apresentar formas 

pelas quais agentes do Capital agem para impedir a sensibilização e mobilização contra 

os riscos e, assim, produzir uma invisibilização dos riscos. Estes tomam como ponto de 

partida para essa contribuição a ação do Capital institucionalizada através do Estado, 

através da qual legislações e órgãos regulamentadores incorporam os interesses da 

                                                 
16 Sinteticamente, Muniz (2009) define a Ecologia Política como campo teórico de estudo dos conflitos 

ambientais. 
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acumulação capitalista e contribuem para a distribuição desigual dos riscos sobre 

populações pobres, negras, que vivem em áreas periféricas; assim como também 

corroboram as instituições para a invisibilização dos riscos. Da mesma forma, ressaltam 

que o Estado age constantemente naturalizando e minimizando situações insalubres 

produzidas por determinadas instalações industriais sobre estas populações, tratando-as 

como simples incômodos reclamados por esses sujeitos.  

 Conforme nos informam, esta poluição não é socialmente construída também ao 

nível de percepção, sobre a qual atua uma conjugação de fatores sociais, culturais e físicos. 

Cientes disso, empresa desenvolvem estratégias para impedir o surgimento de 

sensibilidades dos sujeitos impactados pelas práticas espaciais que desenvolve. Para 

Acselrad et al. (2009), a estratégia-chave das empresas nesse sentido é a omissão de 

informações sobre a natureza e os riscos de suas atividades produtivas. Além da omissão, 

o fornecimento de informações falsas ou deturpadas – informações perversas – que  

negam inúmeros impactos sociais e ambientais e apresentam as empresas como 

ecológicas, com desejáveis propriedades benignas às populações locais.  

 Outra estratégia descrita pelos autores é a cooptação prévia da população, que 

combina à omissão de informações a promessas de reserva de empregos, de elevados 

pagamentos de impostos e investimentos diretos através de programas assistencialis tas 

para a população. Citando Françoise Zonabend (1989 apud ACSELRAD et al., 2009), os 

autores explica que essas estratégias empresariais, apesar de poderem funcionar por 

prolongado período, a partir da interferência de outros fatores sobre as sensibilidades, 

pode despertar o que Zonabend denomina de “comunicação equívoca”, quando tais 

estratégias voltam-se contra a empresa, produzindo desconfiança generalizada quanto às 

suas atividades, que pode desdobrar-se em três tipos de reação ou “mecanismos de 

defesa” dos moradores, segundo os autores: afirmação de uma confiança cega nas 

autoridades industriais; dúvida permanente sobre a informação vinda de ‘cima’; 

indiferença, passividade e fuga diante de qualquer conhecimento (ACSELRAD, et al., 

2009, p. 113-114). 

 Dentre os fatores que podem interferir sobre as sensibilidades, são destacados: a 

presença de entidades locais, a dependência econômica das populações das atividades 

produtivas poluidoras e as representações simbólicas destas sobre a vida, o corpo e a 

morte. A presença de entidades locais observada em vários casos analisados, segundo os 
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autores, contribuiu para o exercício de crítica e a dúvida permanente quanto às 

informações apresentadas pelas empresas, a partir de uma preocupação com a qualidade 

de vida das comunidades e com os direitos civis e sociais dos moradores. Dessa forma, 

propõem que em muitas situações, “a existência prévia de entidades locais atuantes 

funciona como um catalisador de sensibilidades quanto à poluição sofrida pela 

população” (ACSELRAD et al., 2009, p. 114). Em algumas situações observadas pelos 

autores, acidentes químicos ampliados em determinadas regiões provocam em 

populações que vivem próximas de indústrias similares em outras partes do país ou 

mesmo do planeta um efeito de sensibilização e mobilização que foi por Françoise 

Zonabend (apud ACSELRAD et. al., 2009) denominado de pedagogia das catástrofes. 

 A respeito da relação entre sensibilização e dependência econômica, os autores 

afirmam que numa relação quase direta, quanto maior a dependência econômica de uma 

determinada comunidade frente à uma indústria, maior a tolerância da poluição por ela 

provocada e mais dificilmente se desenvolverão mobilizações de questionamento às 

práticas desta. Acselrad et al. (2009) observam que em muitos casos, embora ocorram 

mobilizações da população local, que enfrenta diretamente situações e eventos de risco, 

tendo a vida ameaçada, o fato de o Estado ser dependente economicamente deste tipo de 

empreendimento, em muitas situações, cria situações de constrangimento que impedem a 

devida fiscalização, penalização e impedimento das atividades poluidoras. Em outros 

casos analisados, foi as representações do corpo e da morte foram fundamentais para a 

sensibilização dos moradores e para início das mobilizações. Nessas situações, os autores 

compreenderam que o valor simbólico e espiritual do corpo, da vida, da saúde e da terra, 

entrou em confronto com valores monetários e suscitou outras importantes diferenciações 

entre as empresas e as populações ameaçadas por plantas industriais poluidoras, sendo a 

territorialidade, a temporalidade e a afetividade algumas delas.  

 Por último, os atores concluem que a percepção dos riscos a que estão expostos 

não é imediatamente seguida pela mobilização dos atores. Esta, em geral, depende de uma 

conjugação propícia de acontecimentos como a existência prévia de entidades locais 

organizadas, o acesso às informações e a um capital simbólico que permita sua 

compreensão e, principalmente, a formação de coalizões com organizações semelhantes 

e/ou com grupos (sindicais ou ambientais) de outras regiões, com expressão política 

nacional (ACSELRAD, et al., 2009, p. 119). 
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3.3 Processos de vulnerabilização 

Conforme vimos, a abordagem dominante do conceito de riscos está ancorada na 

noção de igualdade de risco inspirada na teoria da sociedade de risco de Ulrich Beck, para 

a qual ninguém escaparia a estes. A partir desta noção, a institucionalização da avaliação 

de riscos tornou a ciência e a técnica as únicas formas de avaliar os riscos, legitimando 

uma forma específica de apropriação e representação da realidade, imposta à todas as 

populações através de instrumentos que no lugar de possibilitar a participação promovem 

o fechamento e o silenciamento dos processos de decisão sobre a introdução de novos 

processos produtivos ou tecnologias em determinados territórios (FERNANDES, 2011). 

Opondo-se a esta noção hegemônica, o Movimento por Justiça Ambiental nos 

EUA, conforme nos informa Acselrad (2013), evidenciou, através da articulação entre 

luta política e contribuições do campo científico, que os fatores de raça e de classe social 

eram os mais aptos a explicar a localização de instalações perigosas, como aterros 

sanitários, incineradores e indústrias poluentes, próximos aos locais de moradia de 

populações negras ou latinas, pobres, residentes de periferias.  Este movimento denunciou 

a falta de responsabilidade do Estado, que, se omitindo de obrigações públicas para 

garantia de direitos à estas populações, dentre elas o direito a proteção, as impunha uma 

proteção desigual contra os riscos ambientais resultantes do desenvolvimento. Definindo 

como vulneráveis as vítimas desta proteção desigual promovida pelo Estado, este 

movimento passou a buscar determinar e interromper os processos decisórios que 

impõem riscos aos mais desprotegidos – decisões alocativas de equipamentos danosos, 

dinâmicas inigualitárias do mercado de terras, mecanismos de desinformação ou 

sonegação de informação, volume e distribuição dos investimentos em educação, saúde, 

etc. (ACSELRAD, 2013). 

A partir desta concepção, então, a vulnerabilidade é compreendida como resultado 

de uma relação histórica estabelecida entre diferentes segmentos sociais. Para eliminá - la 

é necessário que as causas das privações sofridas pelas pessoas ou grupos sociais sejam 

ultrapassadas e que haja mudança nas relações que os mesmos mantêm com o espaço 

social mais amplo em que estão inseridos. (GUIMARÃES & NOVAES, 1999 apud 

ACSELRAD, 2013). Nesse sentido, segundo a visão da Justiça Ambiental,  
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as populações impactadas por certos projetos econômicos de desenvolvimento 

e concepções de mundo reduzem a sua vulnerabilidade à medida que se 

constituem e passam a protagonizar o seu papel enquanto sujeitos coletivos, 

permitindo a expressão pública e política de vozes sistematicamente ausentes 

dos processos decisórios que definem os principais projetos de 

desenvolvimento nos territórios. Para tanto, é necessário “desnaturalizar” e 

politizar a condição de vulnerável, o que é feito através do conceito de justiça, 

assumido não enquanto termo técnico do campo jurídico, mas como noção 

ampla que coloca em xeque questões éticas, morais, políticas e distributivas 

relacionadas às operações econômicas, políticas públicas e práticas 

institucionais que se encontram por detrás de inúmeros problemas  ambientais. 

(PORTO, 2011 p. 34). 

 

Dessa forma, para Porto (2007), o conceito de vulnerabilidade é análogo ao de 
injustiça ambiental pois referem-se a comunidades sujeitas a maior número e intensidade 

das consequências dos problemas ambientais. A injustiça ambiental é compreendida 
como  

o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e 

social, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 

populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos 

tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. 

(Declaração de lançamento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, 2001).  

 

Acselrad (2006), defende que a discussão deve ser centrada nos processos de 

vulnerabilização das populações, que consistem nos mecanismos causadores da 

vulnerabilidade e não na condição em si. Segundo o autor, sendo a condição de 

vulnerabilidade socialmente construída, esta será sempre definida a partir de um ponto de 

vista e incorporará diferentes inflexões na fronteira entre o que distintos grupos sociais 

consideram tolerável e intolerável. Concorrem para maior ou menor exposição ao agravo 

ou proteção contra eles fatores objetivos (mobilidade espacial, influência nos processos 

decisórios, controle do mercado das localizações) e subjetivos (diferentes concepções de 

tolerância e intolerância) (ACSELRAD, 2013). A respeito da formação das subjetividades 

o autor nos informa que processos de vulnerabilização, através do oportunismo 

empresarial da situação de “desespero econômico” de alguns grupos populacionais, da 

desinformação organizada ou outros mecanismos, produz o amortecimento do que chama 

de “epidemiologia espontânea”, ou seja, da capacidade dos trabalhadores ou moradores 

de áreas atingidas por empreendimentos geradores de risco estabelecerem relações 

causais entre eventos relativos a impactos ambientais e ocupacionais. Nos informa ainda 

que crescentemente as empresas investes em mecanismos de produção da 

vulnerabilização. 
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O processo de vulnerabilização é, portanto, secundado pela neutralização da 

capacidade crítica dos potenciais atingidos por agravos. Vejamos por exemplo  

as práticas destinadas a obter a chamada ‘licença social’ dos grandes 

empreendimentos. Empresas desejosas de estabilizar suas ‘relações 

comunitárias’, com frequências crescente, encomendam estudos sociológicos 

do que chamam de ‘risco social’ nas áreas de sua implantação, para promover, 

de fato, ações de proteção da própria empresa contra ‘o risco de que a 

sociedade pareça oferecer aos seus negócios’. Através deste estudo, mapeiam-

se lideranças, movimento sociais e carências que permitam aos 

empreendimentos legitimarem-se junto às populações locais, desqualificado a 

mobilidade crítica dos movimentos sociais, ocupando os espaços vazios do 

poder público e conquistando a adesão popular a seus projetos, quaisquer que 

sejam seus custos – sociais e ambientais – para grupos atingidos. (ACSELRAD, 

2013, p. 121). 

 

Porto (2007) considera a análise da vulnerabilidade como estratégia conceitual e 

metodológica integradora que possibilita compreender e articular, simultaneamente, 

múltiplos elementos e processos do problema. Para tanto, propõe o que denomina de 

“cartografia das vulnerabilidades”, onde além do mapeamento dos grupos populaciona is 

e territórios vulneráveis em situações de riscos particulares, sejam identificados e 

compreendidos os processos que geram ou contribuem para tais vulnerabilidades, de 

modo que esta análise contribua para a criação de estratégias de promoção da justiça 

ambiental e da saúde. (PORTO, 2007). Como uma espécie de roteiro, o autor nos indica 

que 

 

Algumas perguntas-chave devem ser feitas quando pensamos conceito de 

vulnerabilidade em relação aos processos produtivos e tecnologias e suas 

consequências para a saúde ambiental e dos trabalhadores. Por exemplo: quais 

os processos que geram episódios mórbidos? Eles são necessários? A que 

interesses atende? Poderiam ter sido modificados ou evitados? As pessoas e 

grupos que estão passando por tais processos participam das decisões que 

geraram os perigos em questão, ou os riscos foram impostos a elas? 

Participaram dos benefícios que as atividades geradoras (fábricas, tecnologias, 

STAs diversos) também propiciaram, ou ficaram apenas com as cargas 

negativas desse desenvolvimento? (PORTO, 2007, p. 157).  

 

 A partir do diálogo com outras áreas do conhecimento, em especial o campo de 

estudo dos desastres ambientais, Porto (2011) busca identificar desafios conceituais para 

a aplicação do conceito de vulnerabilidade em casos de luta por justiça ambiental e de 

integração deste conceito entre diferentes áreas do conhecimento. Considerando as 

contribuições do autor neste trabalho, sistematizamos três lacunas identificadas para o 

aprofundamento da análise dos processos de vulnerabilização: 
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a) Necessidade de explicitar as origens históricas que propiciam a transformação de 
certo grupo social em vulnerável, ou seja, os processos de vulnerabilização de um 

dado território e da respetiva população; desnaturalizando a condição de 
vulneráveis e atribuindo a estes grupos sociais a condição de sujeitos portadores 
de direitos que foram ou se encontram destituídos. 

 

b) Necessidade de explicitar a existência de conflitos socioambientais que demarcam 
os contextos de vulnerabilidade; politizando o debate sobre os interesses políticos 

e econômicos, assimetrias de poder, diferenças de sentido e valores, uso e 
distribuição dos recursos naturais, benefícios e danos do modelo de 

desenvolvimento, etc., que estão em jogo. 

 

c) Necessidade de revelar processos de ocultamento, invisibilização ou exclusão das 
populações vulnerabilizadas dos espaços políticos, dos debates públicos, dos 
processos de decisão; para que tais populações possam ser reconhecidas e 

fortalecidas em seu papel de sujeitos políticos coletivos que se expressam, 
denunciam práticas e interesses ilegítimos, demandam soluções aos seus 

problemas e propõem alternativas. 

 

Porto (2007) vai além e propõe um modelo conceitual para classificação e análise 

das vulnerabilidades que considera mais importantes e prioriza em seu trabalho em 

relação aos riscos ocupacionais e ambientais, a partir do qual argumenta o conceito de 

vulnerabilidade como categoria empírica e operacional. O autor define vulnerabilidade 

social como “um gradiente de dificuldades que determinadas populações enfrentam para 

realizarem ciclos virtuosos de vida, cuja origem encontra-se nas desigualdades, injust iças 

e discriminações presentes numa sociedade” (PORTO, 2007, p. 82-83). Sugere, então, 

dois sub-conceitos derivados do anterior. O primeiro, a vulnerabilidade populaciona l 

caracteriza-se pela existência de grupos populacionais expostos a situações de riscos cujas 

condições gerais de vida e trabalho são bastante precárias. 

 

A ‘vulnerabilidade populacional’ corresponde a grupos sociais específicos, 

mais vulneráveis a certos riscos, dependendo de características e 

discriminações raciais, étnicas, de classe e gênero, ou ainda à sua inserção em 

territórios e setores econômicos particulares. Trata-se não apenas de uma maior 

exposição, mas das dificuldades que tais grupos possuem de reconhecer, tornar 

públicos e enfrentar os riscos, influenciando os processos decisórios que os 

afetam. A existência destes grupos vulneráveis está fortemente relacionada aos 

processos que concentram poder político e econômico em uma sociedade, e 

uma importante estratégia de reversão de vulnerabilidades está associada em 

nosso trabalho ao movimento pela justiça ambiental”. (PORTO, 2007, p. 167).  

 



93 
 

O segundo sub-conceito é a vulnerabilidade institucional, que diz respeito ao 

funcionamento insuficiente ou inadequados dos mecanismos da sociedade para atuarem 

na promoção, prevenção e controle dos riscos. 

 

A ‘vulnerabilidade institucional’ está relacionada à ineficiência de uma 

sociedade e suas instituições em sua capacidade de regular, fiscalizar, controlar 

e mitigar riscos ocupacionais e ambientais, em especial no tocante aos grupos 

e territórios vulneráveis. A vulnerabilidade institucional decorre de 

fragilidades nos marcos jurídico-normativos, nas políticas e ações 

institucionais, bem como de restrições dos recursos econômicos, técnicos e 

humanos disponíveis. (PORTO, 2007, p. 167). 

 

 A partir destes conceitos, o autor produz outros mais específicos, através dos quais 

descreve vários mecanismos acionados nos processos de vulnerabilização. Buscaremos 

apresentar estes últimos ao longo do processo de análise a seguir desenvolvido.  

 

3.4 Ciência para justiça ambiental 

 

A partir da compreensão de que o meio ambiente e os riscos são resultantes de 

processos sociais permeados por interesses diversos, que de os pressupostos e ferramentas 

da ciência moderna não tem sido bem sucedidos em processos de decisão onde os 

problemas são complexos, as incertezas são grandes e há presença de vulnerabilidades 

diferenciadas (FUNTOWICZ & RAVETZ, 1997), e ainda que a forma institucionalizada 

de avaliação dos riscos é um meio de impor sobre frações da população vulnerabilizadas 

riscos decorrentes do modelo de desenvolvimento excludente (ZHOURI et al., 2014; 

ACSELRAD, 2002), a pertinência do saber técnico-científico como única base para 

processos de decisão é questionada. Em relação ao caso brasileiro, a contundente crítica 

de Acselrad et al. (2009) nos parece indispensável, pois afirma que em nosso país 

as estruturas institucionais de avaliação dos impactos ambientais e de 

licenciamento de atividades se voltam em grande parte para a legitimação dos 

empreendimentos. Isso se dá em razão da natureza limitada e tecnicista da 

informação produzida, da assimetria no acesso à informação, da 

desconsideração do tempo histórico de escuta da sociedade, do tempo de 

maturação das informações entre os atores  sociais. Os movimentos sociais são, 

com frequência críticos das audiências públicas burocráticas ou manipuladas, 

do papel dos conselhos de sansão cega dos projetos, assim como dos Termos  

de Ajustamento de Conduta, quando usados como instrumentos de legitimação  

da transgressão – ou do entendimento direto e não mediado pela esfera política 

entre empresas e atingidos. É preciso que haja uma maior explicitação das 

implicações dos projetos para os direitos das populações desde o início dos 

processos, assim como mecanismos de controle social sobre o processo de 
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licenciamento. As próprias bases cognitivas da avaliação são criticadas em 

razão das metodologias de representação do território e previsão dos impactos, 

que se concentram exclusivamente nos interesses dos  projetos quando da 

definição das áreas de abrangência, desconsiderando as territorialidades  

específicas dos grupos atingidos e configurando verdadeiros “ecossistemas 

empresariais” em contraposição aos “ecossistemas sociais” de que dependem 

as populações atingidas. 

 

Tal como propõe Porto (2007), há um grande potencial de diálogo entre a 

perspectiva acima apresentada por Acselrad et al. (2009) e a proposta de ciência pós-

normal de Funtowicz e Ravetz (1997) de reestruturação das práticas científicas para lidar 

com questões complexas e incertas, constituindo-se uma nova prática de ciência 

participativa. Nesta proposta, as comunidades ampliadas de pares são a ferramenta que 

os autores sugerem para incorporação dos saberes dos afetados pelos problemas e para o 

planejamento das intervenções, onde os limites e incertezas do saber científico seriam 

reconhecidos, os valores e os interesses do conjunto dos atores envolvidos seriam 

colocados nos processos de discussão.  

Novas formas de pensar e organizar a ciências exigem novas formas de tomada 

de decisão. Nelas a participação é considerada como importante instrumento para 

compreender os problemas e elaborar soluções mais amplas. A mobilização dos recursos 

existentes (colaboração entre diferentes atores do processo); a integração entre os 

diferentes saberes; a tentativa de explicação da complexidade de um problema; e a 

transparência e acesso às informações que os atores considerem fundamentais, são as 

bases da proposta de Funtowicz & Ravetz (1997) que são compreendidas por Porto (2007) 

como caminho para uma ciência sensível que inclua verdadeiramente a dimensão ética, 

sem abdicar do rigor e disciplina conceitual, teórica e metodológica. 
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4. RISCOS AMBIENTAIS E PROCESSOS DE VULNERABILIZAÇÃO NO 

CURSO DA MINERAÇÃO DE URÂNIO E FOSFATO EM SANTA QUITÉRIA, 

CE 

 

 Ao longo da nossa caminhada fomos ao encontro de contribuições teóricas que 

nos afirmaram constantemente que a lógica de reprodução do capital, em resposta à falha 

metabólica de transformação desproporcional e desequilibrada de suas partes orgânicas 

que produz suas crises cíclicas (MARX, 2006), se desenvolve mediante a formação e 

reformação incessante de paisagens sociais e físicas, orientadas pelas necessidades 

variáveis no tempo deste sociometabolismo (HARVEY, 2005). E além disso, que a 

velocidade destas transformações e da produção de novos padrões de dominação, não 

somente foi fator decisivo no processo de submissão dos países latino-americanos, de 

acordo com o que vimos com Florestan Fernandes (1975), mas também continua, nesta 

fase histórica onde o capital ampliou sua mobilidade espacial, como um mecanismo 

fundamental para dar continuidade a este processo de submissão, promovendo ajustes na 

dinâmica de acumulação e também a manutenção da hegemonia através da neutralização 

de poderes que têm outras lógicas por referência (STENGERS, 2005 apud ACSELRAD 

& BEZERRA, 2010).  

A expansão deste sistema através da incorporação de territórios e da captura de 

atores sociais possibilitada por essa lógica, todavia, não ocorre sem a “mediação da 

atividade política de grupos e classes sociais que, em condições assimétricas, disputam a 

apropriação material e simbólica dos territórios, tomando como ponto de partida as 

configurações territoriais anteriores” (CARNEIRO et al., 2010, p. 415). O resultado 

destas mediações produz os conteúdos específicos que assumem estas transformações ao 

se desenvolverem nos diferentes territórios. Caminhamos para o entendimento, a partir 

do diálogo com diferentes autores (AUGUSTO et al, 2002; PORTO, 2007; ACSELRAD, 

2013, entre outros), que compreender estes conteúdos e os mecanismos que produzem 

processos de vulnerabilização é tarefa fundamental para delimitar uma contribuição mais 

efetiva a partir do campo científico aos sujeitos sociais que se contrapõem às violações 

de direitos e injustiças ambientais que projetos ditos de desenvolvimento engendra nos 

territórios. 
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Nesse sentido, localizamos novamente nossa opção pela análise de como se 

desenvolveu o processo de discussões sobre o projeto Santa Quitéria. O recorte temporal 

adotado neste trabalho vai de agosto de 2013, período que antecedeu o início das ações 

mais incisivas do Consórcio Santa Quitéria nos territórios, até a apresentação do primeiro 

parecer do IBAMA sobre a viabilidade ambiental do mesmo, em julho de 2015. O recorte 

espacial, social e político, por sua vez, abrange algumas comunidades camponesas, 

distritos e sedes municipais mais próximas ao empreendimento.  

O material empírico sobre o qual se desenvolve a análise foi construído a partir da 

observação participante em rodas de conversas nas comunidades, um seminár io 

organizado por representantes políticos em conjunto com o consórcio Santa Quitéria, 

reuniões com entidades da sociedade civil e movimentos sociais, audiências públicas para 

debater o empreendimento e oficinas do Painel Acadêmico Popular. Áudios e vídeos que 

foram transcritos e em conjunto com o diário de campo da pesquisa nos proporcionaram 

uma rica base a partir da qual podemos confrontar as leituras iniciais e as impressões 

marcantes destas observações, em um movimento de aproximação e distanciamento, 

imersão e submersão nessas experiências e em seus conteúdos, sempre buscando 

aperfeiçoar as lentes utilizadas com as contribuições teóricas daqueles que nos 

antecederam. 

 Dessa forma, pretendemos adiante apresentar os resultados dessas análises que 

nos levaram a compreensão de como, no caso específico de territórios implicados pela 

ação do capital materializada através do projeto Santa Quitéria, se desenvolveu um 

processo de vulnerabilização que tem como centro a busca por expropriar ferramentas de 

percepção dos riscos e de vigilância que sujeitos desses territórios possuem, deslegit imar 

as suas preocupações e excluí- los do processo de decisão. Buscando compreender a ação 

do Estado e das empresas a partir do diálogo com as percepções, avaliações e com os 

conhecimentos dos sujeitos vulnerabilizados, apresentamos também respostas produzidas 

dialogicamente no processo de pesquisa e nos informam sobre potenciais de ação frente 

ao processo de vulnerabilização e localizam possibilidades de contribuição a partir do 

campo acadêmico neste sentido. Antes, porém, descrevemos como se iniciou a nossa 

relação com sujeitos vulnerabilizados do território. 
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4.1 Aproximação com o território e os sujeitos da pesquisa 

 

 Nosso processo de inserção nos territórios e contato com os seus sujeitos ocorreu 

a partir de atividades desenvolvidas pelo Núcleo Tramas. Dessa forma, as relações 

constituídas com os sujeitos das comunidades, com as empresas, representantes políticos 

e instituições do Estado ocorreram na condição de integrante do grupo. Assim fomos 

apresentados às comunidades camponesas por dois outros integrantes do Tramas que 

desenvolveram suas pesquisas nesses territórios de 2011 a 2013. Os diferentes sentidos 

atribuídos por esses sujeitos a este grupo de pesquisa foram elementos essenciais para 

definição da nossa posição no campo de relações sociais nesses territórios e acabaram por 

nos prover facilidades na aproximação com as comunidades camponesas, as entidades e 

movimentos sociais, que nos identificaram como um novo integrante do grupo de 

pesquisa que estaria ali para somar ao trabalho dos outros membros em relação com os 

territórios desde 2010 e contribuir para a compreensão dos riscos e impactos da mineração. 

Compartilhando desse entendimento, revelamos a estes sujeitos nossa intenção de definir 

conjuntamente o tema e o recorte da pesquisa a ser desenvolvida. 

 O primeiro contato com os territórios ocorreu em Lagoa do Mato, distrito de Itatira, 

durante o seminário Mineração de urânio e fosfato: quais os riscos aos trabalhadores, 

ao ambiente e à saúde da população?, realizado no dia 24 de agosto de 2013. Dele 

participaram vários moradores deste distrito, dentre agricultores, professores, secretários 

municipais de meio ambiente, agricultura e de educação, estudantes e moradores de outras 

comunidades próximas, em sua grande maioria agricultores. Lagoa do Mato é o maior 

dos cinco distritos de Itatira. Concentra a maior parte da população e da estrutura pública 

da cidade, como sede de secretarias municipais, posto de saúde, a maior escola – Escola 

de Ensino Fundamental e Médio Nazaré Guerra – agências bancárias, postos de 

combustível, pousadas, restaurantes e comércio local. Entre as atividades econômicas, 

destaca-se o setor de serviços seguido pela agropecuária. Localizado distante 20,7 km da 

sede de Itatira e 11,3 km da jazida de urânio e fosfato, Lagoa do Mato é a localidade com 

maior estrutura urbana nas proximidades da jazida, de modo que no EIA/RIMA do projeto 

Santa Quitéria, bem como nos discursos dos representantes políticos da região, está 

previsto que, caso o empreendimento venha a obter as licenças ambientais, o distrito seja 

o principal ponto de apoio estrutural para as atividades de mineração. Isso significa que 
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o deslocamento de trabalhadores para atender às demandas de força de trabalho do 

empreendimento e as consequências do aumento populacional decorrente são esperados 

para Lagoa do Mato.  

 Neste mesmo dia conhecemos a comunidade de Morrinhos e Queimadas. Nos 

deteremos um pouco mais a este momento não somente pelo fato de ter sido este o 

primeiro contato com essas comunidades, mas também porque os elementos que dele 

surgiram se mostraram, ao longo do processo de análise, como uma síntese antecipada 

sobre como as comunidades da região percebem o projeto Santa Quitéria. 

 Ao meio da tarde, fomos conduzidos por alguns moradores até a casa sede do 

assentamento de Morrinhos, comunidade na qual ficamos alojados. Esta foi a casa do 

antigo proprietário das terras onde hoje é o assentamento. Nela funcionam alguns projetos 

de educação. De uma pequena biblioteca, tomamos emprestadas cadeiras que em uma 

grande roda ocuparam o largo alpendre da velha casa. Ali, pudemos ouvir dos moradores 

mais antigos sobre a história da comunidade. Presentes estavam em sua maioria senhores 

de idade acima dos 50 anos, apenas duas mulheres e dois homens mais jovens, com menos 

de 40 anos. Um único senhor de idade avançada e vindo do assentamento Queimadas 

também nos acompanhava. Nos foi contado como a história dessas comunidades é 

interligada, pois relacionada a ocupação inicial por integrantes de duas famílias de 

trabalhadores empregados por um arrendatário. O proprietário das terras era o senhor 

Egberto Rodrigues de Paula Pessoa, que, por sua vez, a arrendava para Luiz Pimente l. 

Este arrendava para famílias de produtores rurais em troca do pagamento de 20% da 

produção destes. 

 Em Teixeira (2013) encontramos relatos de que os primeiros moradores de 

Morrinhos e Queimadas chegaram a estas localidades em 1966, em conjunto com o Luiz 

Pimentel. Este acabou por comprar as terras de Egberto Rodrigues, porém, após sua morte, 

houve uma disputa pela propriedade das terras e tentativas violentas de expulsão dos 

moradores que nela se encontravam. Tendo estabelecido ali sua vida e sem alternat ivas 

de outro lugar para onde ir, vários moradores resistiram às ameaças de violência física e 

em contato com sindicatos rurais passaram a lutar pela desapropriação da terra, realizada 

pelo INCRA no ano de 1994. Em agosto deste ano foi fundado o assentamento federal 

Morrinhos e, em setembro, a associação de moradores. Tendo inic iado com 28 famílias, 

o assentamento é formado hoje por 45 cadastradas junto ao INCRA. Queimadas, por sua 
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vez, teve outros donos antes de ser adquirida pela associação de moradores e se tornar um 

assentamento estadual constituído por 17 famílias de pequenos agricultores que são as 

atuais proprietárias.  

Os moradores ali reunidos nos relataram naquela tarde como a conquista da terra 

foi importante para a transição de uma fase de suas histórias em que sofriam com a 

exploração dos seus trabalhos associada a humilhações, que atravessou a violência para 

a formação dos assentamentos, onde hoje podem trabalhar livremente e garantir suas 

vidas. Atualmente, estas comunidades se organizam em associações comunitárias e no 

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadores Rurais (STTR) de Santa Quitéria, tendo dois 

diretores neste sindicato, um de cada comunidade. Ana Claudia Teixeira (2013), que nos 

antecipou com uma pesquisa sobre as relações entre produção, ambiente, saúde e cultura 

nessas e outras comunidades, nos relata que dentre as atividades produtivas desenvolvidas, 

encontram-se a agricultura e pecuária. Essas comunidades cultivam milho e feijão para 

consumo próprio, sendo ocasional a produção de excedentes para comercialização. A 

pecuária se desenvolve a partir da criação de caprinos, suínos e ovinos, além do gado em 

tempos em que a precipitação hídrica é mais acentuada. Além desses gêneros, em 

Queimadas há uma produção de mamona comercializada com a Petrobras através do 

convênio ao Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). 

 A chegada às comunidades de Riacho das Pedras e de Alegre e Tatajuba não teve 

mudança na forma, apenas na data em que ocorreu. Finalizadas as pesquisas de Teixeira 

(2013) e Alves (2013a), cumprindo um dos compromissos assumidos internamente entre 

os componentes do Núcleo Tramas e também com os sujeitos sociais com os quais 

desenvolvemos o nosso trabalho, estas foram apresentadas em cada uma das comunidades 

envolvidas. Durante os dias 11 e 12 de janeiro de 2014 os acompanhamos para conhecer 

essas outras comunidades, apresentar a nossa proposta de pesquisa e buscar compreender 

suas percepções e questionamentos a respeito do projeto Santa Quitéria. 

Riacho das Pedras é hoje uma Vila do município de Santa Quitéria. Segundo 

Teixeira (2013), a comunidade se constitui sobre terras compradas do antigo dono, 

também o Egberto Rodrigues de Paula Pessoa, no ano de 1953 por membros da família 

Paiva, que eram naturais de Serrote Branco, no município de Monsenhor Tabosa. Até o 

ano de 1980 era composta unicamente por membros dessa família, que a partir de então, 

passaram a vender as terras para a ocupação de outras que totalizam, atualmente, cerca 
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de 100. Alegre e Tatajuba, por sua vez, é também um assentamento federal de terras 

adquiridas pelo INCRA no ano de 1995. Os moradores relatam em Teixeira (2013) que 

estas eram do fazendeiro Vicente de Paula Pessoa, que tinha vários trabalhadores que 

eram vigiados por “vaqueiros ruins” e que havia muito sofrimento e desrespeito aos seus 

direitos. Depois da morte deste proprietário, as terras foram adquiridas por Afonso Guerra 

e este as negociou com o INCRA. Relatam muitas dificuldades para o estabelecimento 

do assentamento, inicialmente formado por 54 famílias que hoje são 80. 

Identificamos nos relatos presenciados e naqueles que encontramos em Teixeira 

(2013) e Alves (2013a), que um processo comum de luta pela permanência e conquista 

da terra permeia o tempo vivido e o processo de apropriação do espaço destas 

comunidades. Através da conquista de projetos para construção das casas, das cisternas 

de placa, das escolas e unidades de atendimento à saúde, perfuração de poços, aquisição 

de animais e incentivos e auxílios para as safras e entressafras, estas comunidades se 

constituíram por esforços próprios. Nos relatos dos mais antigos das comunidades, que 

vivenciaram integralmente estes processos, observamos a identificação positiva com o 

território construído, que nos revela a apropriação no sentido mais profundo e relacionado 

ao uso das terras e símbolos construídos a partir dele, da luta para impressão de suas 

identidades no espaço (LEFEBVRE, 1986). Estes processos de estabelecimento das 

comunidades em seus territórios, ao passo que muito nos falam como o construíram e 

constroem permanentemente, nos indicam também elementos fundamentais para 

compreender o modo como percebem o projeto Santa Quitéria.  

Após o contato com as comunidades com as quais o Núcleo Tramas havia 

realizado atividades e desenvolvido as duas primeiras pesquisas sobre os as relações 

trabalho, ambiente, cultura e saúde (TEIXEIRA, 2013), e sobre vigilância popular em 

saúde, realizando uma cartografia social dos riscos e vulnerabilidades diante do projeto 

de mineração de urânio e fosfato (ALVES, 2013a), ampliamos o leque de interlocutores. 

A Articulação Antinuclear do Ceará havia, em seu planejamento ocorrido nos últimos 

dias de 2013, definido uma meta de ampliar os contatos nos municípios da região. Na 

primeira atividade neste sentido, ocorrida no município de Canindé, no dia vinte de 

janeiro de 2014, fomos convidados a apresentar os conhecimentos que o Núcleo Tramas 

vem construindo sobre as experiências de exploração de urânio em Poços de Caldas e 

Caetité, bem como potenciais riscos da exploração em Santa Quitéria. Ocorrida no 

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Canindé, a reunião foi 



101 
 

oportunidade para conhecer outros sujeitos interessados no tema, como membros da 

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do 

Ceará (Fetraece), do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Canindé e da Juventude 

Franciscana (JUFRA) de Catunda. 

Participamos também de uma segunda reunião da AACE ocorrida em Canindé no 

dia 19 de fevereiro de 2014. Além dos coletivos presentes na reunião anterior, esta 

segunda contou com as presenças do presidente da associação de moradores do 

assentamento Todos os Santos e de professores da educação do campo atuantes naquele 

município. Nela ocorreu um informe sobre um seminário que ocorrera no dia 15 deste 

mesmo mês reunindo seis assentamentos ribeiros ao rio Curu para discutir potenciais 

impactos do projeto de exploração de Itataia. Este rio tem suas nascentes na Serra do 

Machado, próximas ao local da jazida. Assim como as comunidades de Morrinhos e 

Queimadas, moradores de Canindé acreditam que a exploração dos minérios pode 

impactar estas nascentes, comprometendo a qualidade das águas do rio, que é o principa l 

da cidade e um dos principais da região. Dessa forma, estabelecemos contato com esses 

atores sociais também em Canindé. 

Nosso primeiro contato com a sede do município de Santa Quitéria ocorreu em 7 

de março de 2014, através de uma reunião realizada com lideranças do MST de Santa 

Quitéria e região, um grupo de jovens estudantes e trabalhadores e também membros do 

grupo de Canindé. Em reunião seguinte, no dia 26 do mesmo mês, no centro paroquial de 

Santa Quitéria, além dos participantes da reunião anterior, participaram uma 

representante da Organização Não-Governamental Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável do Semiárido (ONG Cactus) e vários de estudantes, professores e da diretora 

da Escola de Ensino Fundamental e Médio Júlia Catunda, a maior do município. Muito 

interessados em debater o projeto de mineração, este grupo apresentou suas principa is 

preocupações: os tipos de empregos gerados, os custos e os beneficiários da produção de 

urânio e fosfato e os potenciais impactos do empreendimento para a população. Depois 

destas atividades, estivemos em Santa Quitéria novamente nos meses de abril, julho e 

novembro de 2014, nos reunindo com estes interlocutores. 

Nesse conjunto de atividades fomos sendo demandados, enquanto grupo de 

pesquisa, a sistematizar os impactos socioambientais verificados em outros 

empreendimentos de mineração. Especificamente sobre o projeto Santa Quitéria foram 
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afirmadas necessidade de conhecimento sobre os riscos à saúde e a corpos hídricos que 

abastecem a população da região. Outra preocupação latente era a garantia da participação 

deste campo crítico ao empreendimento nas discussões e no processo de decisão no 

âmbito do licenciamento ambiental. Nesse sentindo, o capital simbólico creditado ao 

nosso grupo de pesquisa foi compreendido como um importante aliado da pressão política 

dos movimentos sociais para conquista de espaço de fala nos diferentes espaços, como 

rádios, debates e nas aguardadas audiências públicas.  

Os contatos com a sede de Itatira e com o assentamento Saco do Belém ocorreram 

por último, somente nas audiências públicas realizadas pelo IBAMA para discussão do 

projeto Santa Quitéria, nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2014. Na semana seguinte, 

fomos a algumas dessas localidades apresentar a proposta de formação do grupo de 

pesquisa e realizar convites para sua composição. O grupo com o qual firmamos contato 

na sede de Itatira foi o de professores e estudantes da Escola de Ensino Fundamental e 

Médio Antônio Sabino Guerra, a partir de um processo de identificação mútua na 

audiência pública ocorrida nessa localidade, na qual em conjunto apresentamos uma 

postura crítica ao empreendimento. Dois estudantes que estavam presentes na audiência 

e nesta reunião se dispuseram a participar do grupo de pesquisa ampliado. Além dessa 

reunião na escola, realizamos também contato com uma das agentes comunitárias de 

saúde da sede de Itatira, que nos havia sido indicada no posto de saúde do munic íp io 

como uma pessoa de destacado interesse no debate sobre os riscos da mineração de 

fosfato e urânio. Confirmando o interesse no tema, esta agente de saúde participou 

assiduamente dos encontros do grupo de pesquisa. Além desses três integrantes, também 

mais dois senhores, pais dos dois estudantes, passaram a compor o grupo de pesquisa. 

Estes eram apicultor e agricultor e se interessaram pelo grupo após ouvir dos jovens o 

relato da reunião ocorrida na escola e também sobre as discussões do primeiro dia de 

encontro do grupo. 

 Por último, o contato com Saco do Belém representou um momento particular na 

trajetória do Núcleo Tramas no território. Durante as pesquisas de Teixeira (2013) e Alves 

(2013a) e nas reuniões da AACE, por várias vezes nos havia sido indicado a importânc ia 

de que o debate sobre os riscos do empreendimento envolvesse Saco do Belém. 

Provocação que era justificada pela força política do assentamento e também pelo fato 

das comunidades, principalmente as de Morrinhos e Queimadas, identificarem que esta 

comunidade será intensamente atingida pelas poeiras produzidas caso o processo de 
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mineração venha a ser iniciado devido sua posição geográfica e proximidade do local da 

jazida. Após o contato nas audiências públicas, fomos até o assentamento na semana 

seguinte, dia 27 de novembro de 2014 e nele realizamos o primeiro encontro do grupo de 

pesquisa ampliado, no dia 06 de dezembro do mesmo ano, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Artur Themóteo. 

 Diferentemente dos outros processos de aproximação, estes com as comunidades 

de Saco do Belém e Itatira foram momentos iniciais de apresentação, de conhecimento 

mútuo e de construção de relações de confiança. Nele, as comunidades de Morrinhos e 

Queimadas, que já tinham relações com estas localidades, cumpriram papel fundamenta l, 

mediando nossa apresentação, através de relatos sobre as experiências construídas com o 

Núcleo Tramas em pesquisas anteriores. 

 

O grupo chegou aqui, vocês vão participar dessas cinco reunião, cinco n é? 

Dessas cinco. Quando vocês saírem fora dessas cinco reunião vocês sai 

entendendo. Por ora, ninguém entende mesmo não. A gente chega, eles tão 

conversando aqui e tal, mas só que o trabalho é da comunidade. Nós é que 

vamo fazer esse trabalho. O que a comunidade quer com esse trabalho? Aí é 

que eles vão entender, vão ver com esse trabalho que eles tão fazendo, e 

encaixar também Saco de Belém lá. [...] Aí, entonce, a comunidade entrando 

em ação... o grupo. Aí o grupo Riacho, Morrinhos, Alegre Tatajuba, que era o 

grupo que se engajou. Mas sempre nós dizia pro grupo que tinha o Saco de 

Belém também. Nós nunca deixamo Saco do Belém fora na nossa reunião. E 

agora chegou a vez de vocês. Quando terminar essa reunião aqui quem vai 

plantar? É a comunidade mesmo que vai plantar e que vai colher. (Morador de 

Queimadas, grupo de pesquisa ampliado, 06/12/2014). 
 

 

Identificamos nas falas apresentadas pelos nossos interlocutores neste encontro 

não somente confiança que as comunidades de Morrinhos e Queimadas nutrem pelo 

Núcleo Tramas, mas também o entendimento deles sobre a importância de aproximar 

outras comunidades deste grupo de pesquisa ampliado e, assim, aproximá-las deste 

coletivo mais amplo que integramos em conjunto com comunidades, entidades e 

movimentos sociais que discute os riscos do projeto Santa Quitéria. Agiam, assim, no 

sentido de fortalecer a rede de atores sociais com a qual se identificavam e entendiam 

como necessária para um processo de democratização da decisão sobre o 

empreendimento. Neste sentido, como nos informa Acselrad (2014), o saber leigo não 

simplesmente complementa e democratiza os processos de decisão no plano cognitivo, 
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conforme defendem os estudos culturais da ciência, mas, não deixando de ser um saber 

político, situa os demais sujeitos e constrói associações com outros atores para acumular 

forças. 

O contato com a comunidade de Saco do Belém e com relatos da sua história nos 

possibilitou compreender as expectativas apresentadas pelas comunidades que 

participaram dos primeiros grupos de pesquisa sobre este assentamento. Os próprios 

moradores dimensionavam a força do assentamento pelo tamanho em número de família, 

conforme nos indica a fala de uma das principais lideranças políticas da localidade, que 

esteve à frente da principal associação de moradores durante alguns mandatos. 

 

Eu fiquei preocupado naquela participação (audiência pública) porque eu 

descobri o interesse que tem de isolar o Saco do Belém. Tem interesse de isolar. 

Por que tem interesse? Porque Saco do Belém tem trezentas e tantas família. 

Bem diferente dum lugar que tem quarenta família, trinta família, vinte. Então, 

tem trezentos e alguma coisa. E aí eles quisero isolar. Por que isolaram Saco 

do Belém? Porque se o Saco do Belém se levantar faz muito mais poeira de 

que Morrinhos. (Morador de Saco do Belém, 2º encontro do grupo de pesquisa, 

13/12/15, grifos do autor). 

 

 Esta liderança nos fala também sobre o protagonismo e a experiência política 

acumulada por esta comunidade em lutas coletivas. 

 

[...] então, resultado, outra vez eu tornei a fazer outro movimento. Aí houve 

um problema lá. Uma briga grande. Encerrou logo o movimento. Aí sabe o que 

deu? Deu uma cadeia pra mim. O prefeito me prometero uma moto. O irmão  

dele, um fulano de tal Denis, o Denis e o Carlo, o Carlo disse assim mais o 

Denis, tudo num carro aqui, ele tinha dois filho que jogava karatê né, acho que 

levaro pra me fazer medo, botaro os dois rapaz encostado em mim “E aí 

presidente, amanhã tem uma reunião aí, se você se meter no mei vai ser 

perigoso, vai pra cadeia, num sei quê”. O cara disse “Seu (...), o que o senhor 

acha de uma motinha lá? Uma titanzinha?”. Era três mil real naquela época. 

Eu digo “Rapaz, uma motinha me serve muito”, aí eu perguntei “Mas com essa 

motinha dá pra eu dá água e comer desse pessoal?”. “Não, rapaz, tamo dando 

é pra você”. “Não, mas eu num tô aqui pra mim, eu tô aqui defendendo a  

comunidade”. O prefeito disse “É o seguinte, rapaz, você, se você for, você 

sabe, eu não posso lhe prometer nada, tá fortemente armado de polícia, você 

vai ser preso”. Eu digo “Doutor...”, eu sou agitado, coitado, eu falei “Doutor, 

se eu tiver que morrer eu vou pro meio do povo, que eu vim pra cá pra defender 

minha comunidade e vou”. [...] Aí nós tava pedindo dez carro pipa, dez mil 

vaga pra alistar gente e dez mil cesta de alimento. “Mas isso aqui é muito”. 

Mas eu digo “Mas é pro povo todo, doutor”. “Não, tá certo”. No outro dia eu 

fui preso. A polícia me chamou “Vamo ali pra nós conversar com você”. 

Cheguei lá me prendero. Aí depois que fecharo a porta, falou “Você tá sendo 
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detido porque...”. “E vocês tão me prendendo? E por que vocês num me 

prendero no meio da rua?”. O delegado disse o que “Eu sou doido pra prender 

você no meio do seu povo, pro povo quebrar a viatura?”. [...] Então, resultado, 

me tiraro. Pra me tirar foi assim “Se num soltar nosso presidente nós quebra 

essa merda”. Aí o home falou “Tá vendo aí, o pessoal quer quebrar a cadeia 

pra tirar você. E se eles quebrare você vai ser responsabilizado por isso”. Eu 

digo “Engraçado, doutor, o senhor me prende aqui e quer que eu dê jeito no 

povo”. O doutor falou assim “Se eu lhe soltar você tira o povo?”. Eu digo “Pelo  

contrário, se me soltar eu lá pro mei deles”. [...] A partir daí ele me soltou e eu 

fui pro mei da rua. Aí foi pior porque depois nós fizemo...  quebramo carro no 

mei da rua... Então, moça, nesse período nós fizemo o terceiro movimento, aí  

eu saí assim. (Morador de Saco do Belém, 2º encontro do grupo de pesquisa, 

13/12/15). 

 

Situamos, assim, como ocorreu a aproximação das diferentes comunidades que 

fizeram parte deste estudo. Compreendemos que esse processo, por ser entre sujeitos 

políticos, é intrinsecamente dialógico e permeado por relações de poder a partir das quais 

se operam negociações. Se tomamos emprestado de Bourdieu (1998) a compreensão de 

que as representações não apenas se prestam a reproduzir a realidade, mas também a 

construí-la, podemos dialogar com a fala acima do nosso interlocutor ampliando suas 

implicações para além de uma mera confirmação da referência política que Saco do 

Belém representa para moradores da região. Refletindo, por exemplo, que a representação 

que as comunidades da região possuem sobre o protagonismo político de Saco do Belém 

é influenciado pela forma como esta mesma se apresenta. E que estas apresentações são 

permeadas por interesses, cabendo cogitar dentre eles, o de acumular capital simbólico 

neste processo de aproximação que mutuamente estávamos estabelecendo. Fato 

corriqueiro e próprio das relações sociais que destacamos apenas para explorar nossa 

vigilância aquilo que alguns chamam de romantização dos sujeitos e das relações sociais 

estabelecidos no âmbito de uma pesquisa qualitativa.  

 

4.2 A percepção das comunidades sobre o projeto Santa Quitéria e seus riscos 

ambientais 

 

 Temos assumido uma posição crítica à ciência, mais especificamente à forma 

como é utilizada para imposição desigual de riscos ambientais sobre populações 
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historicamente vulnerabilizadas. Decorre dela o urgente reconhecimento das formas pelas 

quais, utilizando as palavras de Furtado & Pinto (2014), os 

 

Atores do campo científico – em geral, das ciências ditas duras – são, com 

frequência, mobilizados para fornecer elementos que permitam legitimar 

práticas espaciais tidas por ambientalmente danosas e criticadas por sujeitos 

sociais que julgam estar sendo, por estas práticas, atingidos de forma 

indesejável. (FURTADO & PINTO, 2014, p.  84). 

 

Argumentamos também a necessidade de conhecer e visibilizar os significados, 

relações estabelecidas e preocupações sobre o Projeto Santa Quitéria dos sujeitos não 

hegemônicos do processo de decisão, que são aqueles potencialmente mais impactados 

pelos efeitos negativos deste. Esta posição se baseia nas críticas dos estudos sociais da 

ciência, dos conflitos ambientais e dos riscos. Brian Wynne (2014) nos alerta que 

frequentemente estas críticas são reduzidas à polarização sobre quem detém o 

conhecimento útil ou válido para subsidiar processos de decisão que envolvem riscos 

ambientais. E insiste que a “expertise” ou sua ausência não é a principal divergência, mas 

sim o que denomina de processo ditatorial de negação cultural institucional das 

preocupações e interesses não hegemônicos. 

 

[...] ditatorial porque é imposto, de forma presunçosa, sobre as populações 

pelos governos, geralmente em nome da ciência, sem o menor indício de 

reconhecimento, negociação ou responsabilidade sobre quais são as 

preocupações que devem ser abordadas, por exemplo, em processos 

regulatórios que são estruturados apenas como “avaliação de risco”. (WYNNE, 

2014, p. 91). 

 

 As preocupações hegemônicas que estruturam a agenda pública, como, no nosso 

caso, a necessidade de ampliação e diversificação da matriz energética e de diminuição 

da dependência externa de fosfato para fortalecimento do agronegócio, impõem, 

conforme Wynne (2014), as questões de conhecimento e, logo, os conhecimentos tidos 

por relevantes. Este estratagema apresenta ao público a ciência como pura e a argumenta 

como ‘autoridade pública”. Desse modo, não somente as diferenças de preocupações, que 

são alteridades fundamentalmente políticas, como também que as dimensões “científicas” 
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e “políticas” são inevitavelmente mutuamente constitutivas (WYNNE, 2014). Deste 

modo, sugere o autor que  

 

[...] chamar questões públicas sobre novas tecnologias que envolvem riscos, 

mas também envolvem muitas outras questões, de “questões de risco”, é 

afirmar: (i) que as preocupações e os significados públicos são exclusivamente 

relativos aos riscos; e (ii) que a divergência pública em relação aos 

pronunciamentos de especialistas deve ser, portanto, devida à rejeição ou 

desconhecimento público da ciência do risco. (WYNNE, 2014, p. 93). 

 

 Adiante veremos que justamente as duas alternativas foram adotadas pelo 

conjunto de atores políticos que identificamos como os empreendedores do projeto Santa 

Quitéria, todavia, estas indicações iniciais nos parecem fundamentais para introduzir as 

preocupações apresentadas durante a pesquisa de campo pelos diferentes sujeitos que 

participaram da pesquisa. Inicialmente gostaríamos de destacar que é preciso considerar 

a diversidade de sujeitos com os quais nos envolvemos durante a pesquisa de campo, 

moradores de diferentes localidades; assim como os diferentes momentos em que a 

aproximação ocorreu. Além disso, a intensidade destas relações é também outro fator que 

merece atenção, tendo em vista que as relações de confiança e cumplicidade com os 

interlocutores possibilitam uma seleção mais precisa das lentes a serem utilizadas para 

leitura do que nos apresentam nos encontros em que se desenvolveu a observação 

participante. 

 

4.2.1 Elementos históricos da relação das comunidades com o projeto Santa Quitéria e 

com o tema dos riscos ambientais 

 

 Neste subcapítulo apresentamos as experiências da história das comunidades que 

foram identificadas e compreendidas como as mais significativas para construção da 

percepção dos participantes da pesquisa sobre o projeto Santa Quitéria e seus riscos 

ambientais. Este exercício exige de nós reconstruir a história destes sujeitos com a jazida 

de Itataia. Nesse sentido, encontramos maior concentração de elementos nos relatos 

fornecidos pelas comunidades situadas mais próximas a ela, no caso Queimadas e 

Morrinhos, localizadas, respectivamente, a 3,4 e 4,5 km de distância. Partimos, para isso, 
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do depoimento nos oferecido por um antigo morador de Queimadas na ocasião do nosso 

primeiro contato com a comunidade. 

 

Na idade que eu tinha de sete para oito anos já ouvia falar nessa mina da Itataia. 

Meu avô dizia talvez que os meus bisnetos não alcançassem ela funcionando. 

Mas a gente já está vendo ela funcionar. Já funcionou, está funcionando, mas  

muito lento. Eles vêm, faz um servicinho pouquinho por ali, vão simbora. 

Depois vem outro... não é? Estão só fimozando. E o tempo de nós debater ela 

é agora, enquanto ela não explora mesmo de verdade. É por isso que eu digo: 

é no tempo mesmo de nós arregaçar as mangas mesmo e plantar a batalha 

mesmo. Aumenta essa força com a explicação. Porque enquanto esse grupo 

aqui da Ana Cláudia não foi feito a gente não entendia bem não. Mas quando 

esse grupo foi feito, a gente tá aqui reunindo... aí a gente tá abrindo mais a 

mente e tá vendo o que vai acontecer lá na frente. Tem muita gente que, às 

vezes, só enxerga até a ponta da venta ou um palmo, não vê o futuro pra frente. 

Por isso que a gente tá ativo nessas reuniões que a gente está participando. 

(Morador de Queimadas, roda de conversa em Morrinhos, 24/08/13). 

 

Este relato soma-se a outros que ouvimos naquele dia e nos encontros seguintes 

no que comunica sobre ser antiga a história da mina de Itataia. A data oficial de sua 

descoberta consta como o ano de 1976 (INB, 2011), ou seja, dez anos após a chegada das 

famílias que primeiramente ocuparam as terras que hoje pertencem aos assentamentos 

Morrinhos e Queimadas. A passagem de aviões do governo federal em voos rasantes 

sobre a região antes da chegada dos primeiros geólogos por terra é viva nas memórias e 

relatos dos moradores destes assentamentos. Entre 1975 e 1988 as Empresas Nucleares 

Brasileiras (Nuclebras) coordenaram o maior esforço de prospecção de urânio realizado 

até hoje no Brasil, onde foram percorridos 612.707 Km com aviões equipados com 

cintilômetros que identificaram diversas anomalias radioativas, que depois foram 

selecionadas para estudos de caracterização (OLIVEIRA, 2011). 

Alguns fatores políticos projetaram Itataia nacionalmente após a sua descoberta. 

Primeiramente, como já dito, o fato desta ter sido resultado de um esforço de prospecção 

ocasionado como resposta à crise mundial do petróleo ocorrida na década de 1970, da 

qual resultou a formulação de políticas que envolviam a diversificação da matriz 

energética, com adoção da alternativa nuclear. Em segundo lugar, porque um dos 

principais atores políticos de construção desta nova política energética, o então minis tro 

de minas e energia durante o governo militar do general João Figueiredo (entre 1979 e 
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1985), César Cals, desenvolveu grandes esforços para o início da exploração da jazida. 

César Cals havia sido governador do Ceará entre os anos de 1971 a 1975, participou das 

discussões sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha e esteve à frente do processo de 

implantação das usinas de Angra dos Reis. Em 1984, então como ministro, assinou ordem 

de serviço autorizando as construtoras de Norberto Odebrecht e Paulo Diniz à construírem 

as instalações de apoio para caracterização completa da jazida17.  

Antes deste momento, alguns outros estudos de viabilidade e caracterização de 

menor nível de detalhamento haviam sido iniciados em 1979, conforme relata o gerente 

da INB responsável pelo projeto Santa Quitéria na apresentação do empreendimento 

durante um seminário no município de Canindé. 

 

É como eu havia falado antes, a jazida de Itataia foi descoberta em 1976. Em 

qualquer lugar do mundo se leva dez anos para se caracterizar uma jazida, nós 

levamos sete. Então, em 79, foi feito o primeiro estudo de viabilidade. Em 84, 

firmado o apoio com a Petrofer e a Odebretch, durante o governo do Cesar 

Cals. E em 87 foi feito o estudo de viabilidade realmente para caracterizar a 

jazida. (José Roberto de Alcântara e Silva, Seminário de Canindé 11/10/2013).  

 

 Nesses diferentes momentos, através de geólogos e engenheiros da antiga  

Nuclebras, hoje INB, e das empreiteiras contratadas, iniciaram-se as alterações no 

território construído pelos moradores da região. A fazenda Barrigas, onde está localizada 

a jazida, foi desapropriada e passou a ser propriedade da União. Também nesse período, 

inúmeras perfurações de solo e subsolo foram realizadas, duas galerias subterrâneas 

foram abertas, e foram construídos um alojamento e sede da empresa estatal, e o açude 

Quixaba. Toneladas de rochas retiradas das galerias foram moídas para serem envia das 

para o laboratório da CNEN e da INB em Poços de Caldas.  

 Em todas essas atividades trabalharam moradores da região, incluindo muitos dos 

quais participaram do nosso grupo de pesquisa e das rodas de conversa. Assim, é possível 

compreender porque na fala acima, o morador de Queimadas nos diz que a mina “já 

funcionou, está funcionando, mas muito lento”. Durante a realização do grupo de pesquisa 

ampliado, um dos moradores de Morrinhos relatou que o consórcio Santa Quitéria havia 

                                                 
17 Notícia Assinada ordem para ativar Itataia, Jornal O Povo de 29/12/2014. Disponível em: 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2014/12/29/noticiasjornalopiniao,3368985/assinada -ordem-
para-ativar-itataia.shtml. 
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iniciado a contratação de novos trabalhadores para uma nova fase de retirada de rochas 

das galerias, que após moídas seriam enviadas para os laboratórios em Poços de Caldas.  

 Nos primeiros anos a retirada e envio de rochas para tais laboratórios tinha como 

objetivo a realização de estudos para determinar teores de urânio, fosfato e vários outros 

elementos, permitindo caracterizar e avaliar a viabilidade econômica da exploração. O 

que permitiu chegar aos dados como os que ilustram a Figura 02 de tabela retirada de 

Oliveira (2011). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

As remessas mais recentes de rochas da jazida de Itataia fornecem material para 

testes de rotas físico-químicas que visam aperfeiçoar tanto a separação do urânio e do 

fosfato como atingir um maior nível de pureza para os derivados fosfatados que possuem 

ao final dos processos teores de radionuclídios como o próprio Urânio, Tório e Rádio, 

conforme Fukuma et al. (2005). Nesse sentido, compreendemos que o Consórcio aguarda 

as licenças ambientais para dar início à exploração em escala comercial da jazida, mas 

que não há uma inatividade. 

Figura 2 – Reservas Brasileiras de Urânio 

Fonte: Oliveira (2011). 



111 
 

 Foi possível observar que as experiências vividas por essas populações nos tempos 

das campanhas promovidas para essas atividades de abertura de furos e das galerias 

subterrâneas, construção do açude e do alojamento foram marcantes e continuam 

presentes de forma intensa nos relatos desses moradores. Compreendemos que as 

percepções destas comunidades sobre a INB e os riscos relacionados ao processo de 

exploração da jazida estão associadas a tais experiências. Ao nos descreverem esse 

momento, moradores da comunidade de Morrinhos e Queimadas relatam que o início das 

atividades da INB no território, ao envolver moradores em atividades laborais 

remuneradas, foi recebida como positiva. Trabalhavam no “serviço pesado” de 

construção civil. Porém, vários deles nos falam principalmente de duas experiênc ias 

negativas. 

Um dos agricultores assentado de Morrinhos presente na primeira roda de 

conversa nesta comunidade relatou a perda um dos seus irmãos durante as obras de 

abertura das galerias. Este trabalhava como vigilante noturno responsável pela segurança 

do pátio de entrada de uma das galerias. A iluminação era realizada com uma lamparina 

de chama alimentada por querosene. Um acidente ao manusear a lamparina levou ao óbito 

este trabalhador devido a severas queimaduras pelo corpo. Na roda de conversa o grupo 

questionou a inadequação das condições de trabalho que avaliam como a causadora do 

acidente, de modo que responsabilizam diretamente a empresa pela morte. Além deste 

acidente, encontramos no trabalho de Teixeira (2013) relatos dos moradores sobre outros 

acidentes. 

Ali, um tempo desses, eles estavam cavando e já morreu o irmão do (...), foi 

aquele cunhado do (...), tiraram o couro dele do pé. A máquina tirou. Teve 

outro que quase morre dentro da galaria também. Quase tiraram ele como 

morto pra Lagoa do Mato. Pra Canindé foi que ele imediatamente retornou. 

(Relato de participante do grupo de pesquisa ampliado em estudo de 

TEIXEIRA, 2013, p. 116). 
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Essa história foi acompanhada por duas outras que os moradores relacionam à 

falta de responsabilidade das empresas com a saúde dos trabalhadores. Nos relatam que 

durante a abertura das galerias subterrâneas uma grande quantidade de água “jorrava”, 

sendo bombeada para o exterior. No início, alguns trabalhadores aproveitaram essa água 

para irrigar hortas que organizaram próximo ao pátio de entrada da galeria, da qual 

recolhiam alimentos que eram utilizadas em suas refeições durante o trabalho. Meses após 

o início desse aproveitamento da água, sua utilização e o cultivo das hortas foram 

proibidas após uma fiscalização promovida por um dos gerentes da estatal, que ordenou 

também a destruição das hortas. A situação intrigou os trabalhadores. Nenhuma 

informação sobre os motivos da decisão foi apresentada. Para eles era importante saber 

sobre os riscos implicados em tal prática, afinal, haviam consumido durante algum tempo 

os alimentos ali produzidos. Além disso, uma quantidade significativa de água que saía 

das galerias era direcionada para um dos riachos próximos que abastecia a região. Assim, 

na visão dos trabalhadores, se algo estava presente naquela água que podia provocar 

algum dano à saúde deles, este “mal” estava sendo jogado nos corpos hídricos da região. 

Mesmo após insistirem, nenhuma informação lhes foi apresentada, apenas a proibição do 

consumo direto da água. 

 A segunda experiência negativa se relaciona a intensas coceiras na pele que, 

segundo alguns moradores, acometiam os trabalhadores após moerem rochas que eram 

retiradas das galerias. Este procedimento diminuía as rochas para que fossem enviadas 

Figura 3 – Galerias da jazida de Itataia. 

Fonte: O Povo 31/11/12, (2012). 
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aos laboratórios em Poços de Caldas. Alguns que foram empregados neste procedimento 

relatam que trabalhavam sem nenhuma proteção adicional, “somente a roupa do corpo”, 

e que neste trabalho ficavam com o corpo coberto da fina poeira das rochas. Como aquela 

poeira era um elemento novo e diferencial da nova rotina de trabalhos agrícolas, as 

coceiras eram atribuídas a ela pelos moradores. Porém, o fato de não haver nenhum alerta 

por parte dos funcionários da Nuclebras sobre riscos à saúde dos trabalhadores era 

entendido por eles, à princípio, como sinal de que aquela coceira não representava perigo. 

Estranhavam os equipamentos de proteção individual utilizados pelos funcionários da 

estatal que os acompanhavam, porém compreendiam, diante das altas temperaturas 

característica das regiões semiáridas, que o uso daqueles equipamentos tornaria as 

condições de trabalho mais penosas. 

  Em outro caso, os moradores nos relatam episódios de violência provocados por 

geólogos e engenheiros da Nuclebras. Segundo nos contam, esses funcionários vinham 

em sua maioria da região sudeste, principalmente de Poços de Caldas, em Minas Gerais. 

Chegavam para trabalhar sem as suas famílias. Após o expediente era comum a reunião 

deles em bares, onde consumiam álcool em excesso. Nos falam os moradores que 

normalmente esses “mineiros” agiam de forma autoritária, chegando a provocar 

confusões e brigas principalmente nestas ocasiões em que estavam embriagados. Tal 

situação gerava insegurança e sentimento de injustiça entre a população. Um dos 

agricultores assentado de Morrinhos relata que nessa época alguns desses funcionár ios 

desenvolveram relacionamentos com jovens mulheres das comunidades e de Lagoa do 

Mato. Muitas delas, segundo ele, teriam sido abandonadas com seus filhos após o término 

das obras da galeria. Refere-se, assim, ao nascimento de uma geração de “mineirinhos” 

na região, deixados por seus pais. Algumas destas questões foram apresentadas por esses 

moradores na audiência pública de Lagoa do Mato. 

 

Por fim nós temos vários exemplos daquela região só da pesquisa que teve na 

região. O que foi que aconteceu? Naquela época é responsabilidade, falta de 

responsabilidade das empresas um rapaz primo nosso morreu queimado, como 

é que você de uma empresa vai botar uma pessoa pra trabalhar com material 

inflamável com fogo na mão. Só se for um maluco que nem aconteceu com ele. 

A gente tem medo que, porque o que que acontece? [...] 

E outra coisa pessoal, isso aí, ó e vai vim prostituição, já existe, ladrão já existe, 

mas vai aumentar, a droga, a prostituição porque já aconteceu só na pesquisa, 

já aconteceu caso semelhante o que que a moça falou que lá no Pecém diz que 

lá é mineirinhos... que lá é os baianinhos, aqui foi os mineirinhos aqui na região 
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com os pequenas pessoas, isso aí é coisa que tudo vai afetar nossa região. 

(Morador de Morrinhos, Audiência Pública de Lagoa do Mato, 22/11/14). 

 

 Em Morrinhos e Queimadas houve também o contato da comunidade com os 

pesquisadores responsáveis pelo levantamento de dados sobre a região para fins de 

produção do EIA/RIMA, que se iniciou por volta de 2011. Nos relatam os moradores que 

algumas pessoas trabalharam nessa ocasião como mateiros e guias das equipes 

responsáveis pelo estudo. Que estas registraram e coletaram amostras de todas as espécies 

vivas que encontraram, e também que montaram equipamentos para coleta de dados sobre 

qualidade das águas, direção dos ventos, composição da poeira e índices de radiação nas 

comunidades. Porém, os moradores questionam o fato de que nenhum desses dados ou 

resultados das pesquisas jamais foram apresentados às comunidades, a partir do que 

compreendem que as empresas omitem informações delas, como podemos observar na 

fala abaixo. 

  

É só acrescentando mais aí o que ele tá falando, é o seguinte: esse material eles 

já fizeram várias pesquisa no assentamento de Morrinhos, tiraram lama, 

levaram feijão, milho, leite, peixe, e nunca deram informação, quer dizer que 

eles já tão escondendo informação que era pras comunidades saberem o que tá 

acontecendo, isso aí já estão escondendo antes de acontecer. (Morador de 

Morrinhos, grupo de pesquisa ampliado). 

 

 Retomamos a fala do nosso primeiro interlocutor para destacar outra experiênc ia 

anterior ao início da nossa pesquisa que foi marcante para os moradores de Morrinhos e 

Queimadas, que foi a participação do grupo de pesquisa ampliado coordenado por 

Teixeira (2013). “Porque enquanto esse grupo aqui da Ana Cláudia não foi feito a gente 

não entendia bem não. Mas quando esse grupo foi feito, a gente tá aqui reunindo... aí a 

gente tá abrindo mais a mente e tá vendo o que vai acontecer lá na frente”. Como este, 

várias outros relatos naquela roda de conversa nos revelaram como intensa a identificação 

com o grupo de pesquisa formado anteriormente. 

 Além do grupo de pesquisa, os moradores destas comunidades fazem também 

forte referência às atividades que possibilitaram um intercâmbio com moradores da região 

de Caetité. A primeira dessas atividades foi a oficina intitulada “Justiça Ambienta l, 
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Exploração de Urânio e Monitoramento Comunitário de Radioatividade”18, realizada no 

município de Caetité, Bahia, que proporcionou um importante intercâmbio entre 

pesquisadores/a, organizações da sociedade civil e populações que trabalham ou realizam 

enfrentamentos com os impactos produzidos pela mineração de urânio e a produção de 

energia eletronuclear. A partir deste evento, comunidades do município de Caetité - BA, 

de Santa Quitéria-CE e da Namíbia, localizada no continente Africano, puderam 

compartilhar suas experiências de convivência com empreendimentos mineradores de 

urânio e suas dúvidas com relação à implantação de novos projetos (TEIXEIRA, 2013). 

Neste momento, moradores das comunidades de Riacho das Pedras e do Assentamento 

Morrinhos, do município de Santa Quitéria, de Lagoa do Mato e Itatira, pesquisadores do 

Núcleo TRAMAS e um agente da Cáritas Diocesana Sobral visitaram as comunidades 

camponesas de Lagoa Real, Riacho das Vacas e Gameleira, situadas no município de 

Caetité, Bahia, único local do Brasil que atualmente minera e beneficia o urânio. Este 

intercâmbio possibilitou que as comunidades que tem seus territórios ameaçados pelo 

início da mineração de urânio e fosfato no Ceará pudessem conhecer sobre as alterações 

que a mineração de urânio promoveu nas comunidades de Caetité, a partir do relato dos 

sujeitos destes territórios. 

Outro importante momento de intercâmbio entre experiências com a mineração 

de urânio em Caetité-BA e os anseios e questões levantadas por populações campesinas 

da região de Santa Quitéria e Itatira ocorreu por ocasião da realização da I Jornada 

Antinuclear do Ceará, ocorrida entre os dias 11 a 14 de agosto de 2012, nos municíp ios 

de Santa Quitéria, Itatira e Fortaleza. O evento, organizado pela Articulação Antinuc lear 

do Ceará, intitulada Os danos da mineração de urânio e fosfato: O presente que temos 

em Caetité – BA; O futuro que queremos em Santa Quitéria – CE, trouxe para junto das 

comunidades mais próximas à mina de Itataia, representantes de comunidades locais, do 

Sindicato dos Mineradores, das pastorais sociais e de movimentos sociais de Caetité, que 

compartilharam suas experiências quanto à atuação da INB na Bahia. 

 Por último, o assentamento Saco do Belém nos relatou que até as audiênc ias 

públicas organizadas pelo IBAMA para discutir o projeto Santa Quitéria, seguidas pela 

formação do nosso grupo de pesquisa ampliado, a comunidade ainda não havia tido 

                                                 
18 Promovida pelo EJOLT – Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade e Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz, em Caetité-BA, nos dias 8 e 9 de junho de 2012. 
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contato com informações sistematizadas sobre empreendimento. Diferentemente das 

outras localidades anteriormente apresentadas, mas de modo semelhante grande maioria 

das comunidades camponesas da região, em Saco do Belém as empresas não haviam 

estabelecido nenhum contato e o projeto jamais havia sido apresentado, por estas ou por 

gestores públicos, de modo a explicar sobre suas características e riscos. Sabia-se o que 

era apresentado nos discursos de representantes políticos sobre os benefícios que ele traria 

para a região. Ademais, assim como em Morrinhos e Queimadas, moradores deste 

assentamento haviam trabalhado nas obras iniciais de estudo e caracterização da jazida.  

 

4.2.2 Como foram construídas as principais preocupações 

 

A diversidade de histórias e de experiências prévias com o projeto de exploração 

da jazida de Itataia contribuíram para uma pluralidade de preocupações e perspectivas 

desses diferentes sujeitos com os quais trabalhamos ao longo desta pesquisa. É possível 

afirmar pontos comuns entre essas preocupações, como é o caso dos riscos aos recursos 

hídricos e à saúde das populações. Estas se revestem, em sua profundidade, das 

territorialidades desenvolvidas pelos participantes da pesquisa no espaço que ocupam em 

Itatira, Santa Quitéria ou Canindé. Compreendemos que a relação estabelecida com a terra 

pelas comunidades com as quais primeiramente entramos em contato, assim como 

também observamos em Saco do Belém, é estruturante da preocupação de não ter que sair 

dos territórios aos quais pertencem. Conforme observamos em Teixeira (2013), as terras 

e o que construíram a partir dela são resultado da luta dessas comunidades e significou a 

libertação de situações de privação e de violação de direitos pelas quais passavam 

anteriormente. Nesse sentido, um dos participantes da roda de conversa em Morrinhos 

nos diz que   

 

Eles já estão sabendo que isso não vai dar certo. É por isso que eu quero ouvir 

a história de cada um, mó de eu ver o que... lá no final... o que vai ser aqui pra 

nós. O que vão apurar pra nós aqui. Porque vão demorar um pouco... o seu 

Evaristo falou ali, faz tempo que vem a história. Eu tenho 63 anos de idade, 

mas eu digo, numa boa hora, graças à Deus, nunca entrei num hospital para ir 

atrás de nenhum remédio pra mim. Evito essa palavra porque tenho saúde, mas 

eu desejo saúde pra vosmecês tudinho. Pra um dia que chegar aí... eu vou 

dizer... podem trabalhar, mas com tanto equipamento em cima deles para eles 

não pegar em doença, que eu tenho certeza disso. E o que eu desejo é que ela 
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fique paradinha lá. Mas não é assim, como a gente vê a nossa história aqui, não 

é só o nosso querer não. Ainda vem tanta coisa realizar o nosso sonho aqui.... 

Porque aqui a gente lutou... trabalhou... lutou... como o rapazinho falou aqui, 

eu concordo. E a gente tá achando bom morar num lugar certinho, sem... cada 

qual na sua casa e sem dever o que não é da vida da gente. (Morador de 

Morrinhos, roda de Conversa em Morrinhos, 24/08/13).  

  

 Ou ainda a fala deste outro participante do mesmo momento 

 

Por um lado, nós têm os nossos alimentos, nós cuida da terra, têm a água, tem 

tudo. Aí se chegar um tempo determinado que ninguém não pode mais usar, 

para onde a gente vai? [...] Porque por agora mesmo a nossa vida está boa. 

Agora, mas daqui a cinco, a dez, a quinze ou a vinte anos, como é que não está 

um negócio desse? Como é que tá a nossa vida? Já que nós somos um pessoal 

mais avançado, ninguém sabe se chega lá, mais vinte ou trinta anos. Mas tem 

a geração nova, que estão se criando agora, que são o futuro do amanhã e que 

podem muito bem... é quem vão ficar no sofrimento como estão lá no Caetité. 

Então é por isso que eu tô dizendo a eles, a negada: “negada nós vamos se 

cuidar, vamos cruzar os braços, vamos ver se esse dragão não acorda primeiro  

do que nós. Nós temos que acordar primeiro do que ele, porque se ele acordar 

primeiro do que nós ... o que que é feito de nós? Nada! Não há vida”. (Morador 

de Queimadas, roda de Conversa em Morrinhos, 24/08/13).  

 

 Nestas construções observamos que estes sujeitos afirmam positivamente o seu 

modo de vida, que representam como intrinsecamente articulado ao ambiente, às 

estratégias de convivência com o semiárido e, assim, portanto, ao conhecimento sobre a 

dinâmica das águas, à construção de açudes, cisternas de placa, cacimbões, esses sujeitos 

o confrontam com o projeto Santa Quitéria. Teixeira (2013) já havia adiantado algumas 

destas questões em seu trabalho ao abordar os elementos/dimensões ambientais que 

promovem e os que ameaçam a vida, a saúde e modo de vida das comunidades da região. 

A autora identificou que para as comunidades açudes, rios, cisternas, poços, cacimbões, 

adutora, estradas e plantações são alguns dos principais elementos promotores; ao passo 

que a mina de Itataia e a seca são citados dentre os principais que ameaçam essas 

dimensões. 

Compreendemos, a partir dos relatos dos moradores, que os intercâmbios, a 

Jornada Antinuclear do Ceará e o documentário produzido pelo Núcleo Tramas 

cumpriram papel fundamental para ampliar essa preocupação das comunidades com a 

dimensão da saúde e da produção. Para os participantes de Riacho da Pedras, Morrinhos 

e Queimadas observamos a referência à poeira produzida durante as explosões e britagem 
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das rochas e ao seu depósito sobre o solo e plantações, que gerou uma rejeição dos 

produtos agrícolas produzidos nas comunidades de Caetité por parte da população, 

prejudicando a comercialização da farinha de mandioca, principal produto das 

comunidades, tal como também nos afirmam Lisboa & Zagallo (2011). Além disso, 

nossos interlocutores falam também sobre os vazamentos de líquidos contaminados da 

bacia de contenção de rejeitos para o ambiente e de suspeitas de aumento da incidênc ia 

de cânceres na população após início da exploração de urânio pela INB em Caetité, 

experiências com através das quais os sujeitos dos municípios cearenses tiveram contato 

a partir das atividades acima mencionadas.  

 Todavia, no primeiro encontro do grupo de pesquisa ampliado, realizado em Saco 

do Belém no dia 06 de dezembro de 2014, observamos percepções diferentes sobre os 

riscos da mineração de urânio entre moradores deste assentamento que trabalharam na 

abertura das galerias e moradores de Morrinhos e Queimadas. Ao passo moradores de 

Morrinhos e Queimadas relacionavam os episódios da proibição do uso da das galerias e 

a coceira na pele produzido pelo pó das rochas com riscos que foram deles omitidos pela 

Nuclebras, os moradores de Saco do Belém afirmavam que 

 

Eu não sei se ela é tão perigosa. O negócio é que se ela fosse tão perigosa não 

tivesse feito, pra começo não traziam né, mode a exploração né. (Morador A 
de Saco do Belém, grupo de pesquisa).  

Premeiro, porque eu acho que essa história que mata demais eu acho que num 

é assim não, num mata demais desse jeito não, porque se matasse demais  

alguém tinha adoecido aqui e morrido, num morreu ninguém, era muita gente; 

morreu um rapaz queimado aqui, você viram falar? (Morador B de Saco de 
Belém, grupo de pesquisa). 

 

 Para compreender essa diferença de compreensões a observação da mudança de 

postura de um dos moradores de Morrinhos a respeito do projeto Santa Quitéria nos 

parece fornecer elementos úteis. Trata-se de um dos moradores mais ativos nas atividades 

desenvolvidas ao longo da nossa pesquisa de campo e que, inclusive, tornou-se um dos 

articuladores das atividades junto à comunidade ao longo do grupo de pesquisa ampliado. 

Ele nos relata que era uma das pessoas mais favoráveis ao empreendimento, o defendendo 

em todas as ocasiões em que houvesse oportunidade. Porém, a participação no grupo de 

pesquisa coordenado por Teixeira (2013) e das outras atividades desenvolvidas pela 

AACE o conduziram a construir opinião oposta à inicial. Segundo eles próprio, “Eu era 
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o mais a favor da exploração da Itataia. Hoje em dia eu sou o mais contra”. Este caso nos 

leva a considerar que as experiências desenvolvidas a partir das atividades coordenadas 

pela AACE e por Teixeira (2013), bem como por Alves (2013a) para o caso dos 

participantes de Lagoa do Mato e Itatira, fizeram com que sujeitos dessas diferentes 

localidades ressignificassem as experiências anteriores vivenciadas durante as obras para 

pesquisa e caracterização da jazida de Itataia.  

 Porto (2007), ao abordar a vulnerabilidade populacional frente aos riscos 

ambientais, nos fala que um dos fatores que contribui para o que chama de “invisibilidade 

dos riscos” é a distância que determinados fatores ou situações de risco possuem do 

universo cultural das populações que a eles são expostas. 

 

O processo de percepção e priorização dos riscos dentro da sociedade e pelos 

vários grupos afetados é influenciado por inúmeros fatores. Por exemplo , 

riscos tecnológicos modernos introduzidos em sociedades mais tradicionais e 

agrárias, com menor nível de desenvolvimento econômico, tendem com 

frequência a serem ignorados. Isso decorre do fato de o universo cultural e as 

experiências cotidianas que produzem o senso comum ou conhecimento 

situado dessas populações não terem ainda incorporado os significados 

relacionados aos novos riscos e suas consequências. Muitos dos novos eventos 

envolvem uma nova cultura técnica com novas simbologias, em prazos 

diluídos e casos isolados que podem tornar mais imperceptíveis a relação entre 

exposição e efeitos. (PORTO, 2007, p. 171). 

 

 Dentre outros fatores que afetam a percepção dos riscos pelas populações 

apresentados pelo autor gostaríamos de destacar mais dois. O primeiro diz respeito à 

“dependência econômica” da população quanto à empresa ou atividade econômica 

desenvolvida, e o segundo à existência de múltiplas situações de risco por que passam 

grupos sociais excluídos (PORTO, 2007). Ressaltamos inicialmente que, apesar da 

concepção de desenvolvimento presente na primeira citação ser estrita e muito próxima à 

hegemônica, na totalidade da obra tomamos conhecimento que a posição do autor é desta 

diversa e mais próxima da crítica que expressamos em nosso segundo capítulo. Dito isto, 

nos parecem relevantes as contribuições de Porto (2007) porque perfeitamente aplicáve l, 

no nosso entendimento, ao contexto em que os moradores destas comunidades foram 

contratados para trabalhar nas obras das galerias, açude e alojamentos da Nuclebras.  

 A situação de arrendatários de um arrendatário, que não possuíam terras próprias 

e eram, por isso, privados de inúmeras possibilidades para fortalecer suas rendas, como a 
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criação de ovinos e caprinos, a obrigatoriedade de pagar 20% da renda para este patrão 

(TEIXEIRA, 2013), aliada a ausência de políticas públicas que fortalecessem o modo de 

vida no semiárido, aumentava a vulnerabilidade destas populações tanto às severas 

condições climáticas do semiárido, quanto, e consequentemente, à exploração por outros 

agentes econômicos. O que nos leva ao entendimento que estes dois últimos fatores se 

constroem mutuamente no caso analisado e eram verificadas na ocasião da abertura das 

galerias. 

 Ao primeiro fator apresentado gostaríamos de acrescentar o quanto este é 

emblemático para a discussão dos riscos radioativos no Brasil, uma vez que o acidente 

ocorrido em 1986 com o Césio-137 em Goiânia foi o maior desta categoria no Brasil. 

Segundo Goiás (2012), o completo desconhecimento da população sobre os riscos 

oferecidos pelas cerca de 19 gramas de Césio-137 foi um dos principais fatores que 

levaram à tragédia que vitimou centenas de pessoas, deixando uma herança de severos 

problemas de saúde para os sobreviventes. A invisibilidade dos riscos provocadas pela 

distância cultural foi também verificada no caso dos trabalhadores, muitos dos quais ex-

agricultores, contaminados com urânio e tório na antiga fábrica da NUCLEMON 

(BRASIL, 2006). Observamos que nestas situações, à invisibilidade dos riscos soma-se o 

que Beck (1992) chama de irresponsabilidade organizada, no sentido de que as 

instituições responsáveis pelo controle, fiscalização e regulação dos riscos não somente 

omitem informações e expõem a riscos sujeitos da população que os ignoram, como 

transferem para as vítimas as responsabilidades pela proteção aos riscos. É o que podemos 

verificar no depoimento de um ex-trabalhador da INB sobre as condições de trabalho na 

empresa e a preparação dos trabalhadores contido em Brasil (2006), 

 

O pessoal era escolhido, vindo do mato, eu mesmo já vim com o serviço 

arrumado (...) era um pessoal sem leitura, sem preparação (...) e depois do 

problema de Goiânia começou a aparecer técnicos que não tinham preparação 

nenhuma, que só sabia ler e escrever. Davam o equipamento para ele e 

mandava ele medir todos os pontos que tinha radiação, e ele sai igual a um 

cachorrinho e hoje está com problema muito grave, sem saber o que tava 

fazendo ali. (Depoimento de ex-trabalhador da NUCLEMON/INB, BRASIL, 

2006, p. 150).  

 

 Desse modo, compreendemos que a reivindicação de informações sobre os riscos 

da mineração que foi apresentada pelas comunidades à Cáritas Diocesana de Sobral é 
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expressão, dentro outras, de uma mudança no quadro conjuntural dessas comunidades. 

Não mais como arrendatárias da terra, mas famílias assentadas que constroem um projeto 

coletivo para a comunidade sem vinculação de dependência diante da atual INB, para as 

quais a aquisição de informações sobre os riscos se configura como obtenção de 

ferramentas para defesa do território frente a ações ou impactos indesejados de um 

empreendimento que nos últimos anos vem buscando de forma mais organizada dar início 

as suas atividades e que, através das pesquisas para produção do EIA, esteve a partir de 

2011 presente nas comunidades de Morrinhos e Queimadas. Confrontada com a 

preocupação de adquirir ferramentas para fortalecer o modo de vida no território as 

experiências anteriores foram ressignificadas e a ausência de explicação sobre os riscos 

relacionados à água que jorrava da galeria ou ao pó das rochas que provocava coceiras na 

pele passou a ser entendida como desinformação organizada para submetê-las a condições 

de riscos que, uma vez dimensionada pelos seus moradores, implicaria em negociação em 

novos marcos, provavelmente menos permissivos e vantajosos para as empresas. Um 

segundo fator que, em nossa opinião, não pode ser desconsiderado para compreender as 

diferenças de compreensão sobre os riscos do trabalho na abertura das galerias, em nossa 

opinião, é que o novo contexto dessas comunidades conjuga uma série de fatores que 

Acselrad et al. (2009) consideram, como vimos anteriormente, propícios para 

mobilização contra os riscos, como a própria existência da Cáritas e outras entidades 

locais e regionais organizadas, o acesso às informações e a um capital simbólico, no caso 

grupos de pesquisa acadêmica, além do contato com experiências semelhantes anteriores 

e a formação de uma colisão representada pela AACE.  

 Este penúltimo fator, materializado através do intercâmbio com comunidades de 

Caetité (BA), fez surgir também a preocupação com o impacto da mineração sobre a 

comercialização dos produtos agrícolas produzidos pelas comunidades. Nas comunidades 

de Gameleiras e Riacho das Vacas, no semiárido baiano, o início da atividade de 

mineração de urânio pela INB, no ano 2000, foi acompanhado pela rejeição dos produtos 

agrícolas dessas comunidades no comércio local, devido ao medo da população de que 

aqueles alimentos estivessem contaminados, conforme podemos conferir em Zagallo & 

Mello (2011) e nos relatos desses moradores em entrevistas presentes no documentár io 

De Caetité a Santa Quitéria: as sagas da exploração de urânio no Brasil. Mesmo antes 

do início da exploração, um dos participantes da roda de conversa em Morrinhos nos 

relata que, após descoberta a jazida de Itataia, ele passou a encontrar maiores dificuldades 
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para comercializar seu pescado em Lagoa do Mato, pois algumas pessoas tinham medo 

que o alimento pudesse estar contaminado. Essa experiência foi reforçada pelo contato 

com moradores dessas comunidades de Caetité, que durante a I Jornada Antinuclear do 

Ceará, ficaram hospedados na comunidade de Morrinhos (Figura 4). 

 

 Essa foi uma das preocupações que a comunidade apresentou durante as 

audiências públicas realizadas pelo IBAMA. Levando um questionamento coletivo 

construído em reunião da Associação de moradores do assentamento Morrinhos, o 

presidente da associação apresentou o seguinte questionamento: 

 

Boa-noite a todos, senhores e senhoras presentes nesta Audiência Pública. 

Gostaria de fazer não um questionamento, mas, duas sugestões. Ressaltando, 

caso o empreendimento seja licenciado, então duas sugestões. A primeira 

direcionada ao Consórcio, às duas empresas. Propor para as empresas INB e 

Galvani que os produtos a serem adquiridos com fins alimentícios de origem 

agropecuários, ou seja, da agricultura e pecuários, que seja dado preferência à 

aquisição dos produtos produzidos pelas famílias dos agricultores residentes 

nas comunidades próximas ao empreendimento. Destacando o risco de 

Figura 4 – I Jornada Antinuclear do Ceará, 11/08/2012 

Fonte: Acervo Núcleo Tramas. 
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preconceito que estas famílias poderão a vir sofrer quando da comercialização  

dos seus produtos nas feiras. Segunda sugestão, para a empresa Galvani, 

propor também sugerindo elaboração de um plano a uso de fertilizantes com 

custo diferenciados, voltado especificamente para as famílias dos  agricultores 

familiares das comunidades próximas ao empreendimento em parceria com os 

escritórios das Ematerce de Santa Quitéria e Itatira, ampliando, assim, a 

produção e aumentando, consequentemente, a renda das famílias beneficiadas. 

Porque a gente é agricultor, é filho de agricultor também, e a gente sabe que se 

um empreendimento desse vier a ser implantado a gente vai precisar muito do 

apoio principalmente subsidiando alguns custos porque a gente vai sofrer 

preconceito sim na hora que a gente for comercializar, porque Morrinhos já é 

um exemplo disso, então portanto só agradecer a participação e a oportunidade 

aqui nos oferecida. (Morador de Morrinhos, Audiência Pública em Lagoa do 

Mato, 22/11/14). 

 

 A fala acima apresentada nos remete a difícil posição das comunidades e de como 

elas compreendem que o processo de discussão e decisão sobre o empreendimento ocorre 

no contexto de assimetria de força entre aqueles que o defendem e os que são contra. A 

assimetria é tamanha que alguns deles chegam a compreender o empreendimento como 

inexorável, como observamos na fala deste mesmo presidente apresentada um ano antes 

da referida audiência. 

 

Eu sou diretor do sindicato, licenciado desde fevereiro. A gente levou uma 

discussão para o banco porque ele veio colocar uma série investimentos no 

município. Nós chegou até a cotar o valor que o Banco do Nordeste vai investir, 

através do Banco, na mina. E a gente discutiu o seguinte “olhe, a agricultara 

familiar é responsável por 70% do que vai para a mesa do povo, né. É 

responsável por essa porcentagem. E é onde o valor é muito pouco investido. 

Ou seja, tem um orçamento grande, não sei quantos milhões para investir na 

agricultura familiar, mas não investe o banco. Mas num empreendimento deste, 

o banco tem mais que o dobro, o triplo, não sei quantas vezes mais para poder 

investir”. Quando o agente do banco veio mostrando lá o valor que tinha para 

a agricultura familiar e tocou também no empreendimento... o Banco do 

Nordeste vai investir, o Banco Central vai estar investindo, o Brasil, através do 

Banco do Nordeste ou do BNDES, através dos bancos, dos investimentos, dos 

programas do governo federal. Aí falou no valor, uma quantidade muito grande, 

vai ser investido no município de Santa Quitéria. Aí a gente questionou, “olhe, 

o Banco do Nordeste não libera o PRONAF no município que é para o 

agricultor. São 12 mil reais. Mas libera um montante desse... Para transformar 

um projetinho para desenvolver a questão da agricultura, com certeza, ia dar 

mais resultados que um empreendimento desse em termos de qualidade de vida 

das pessoas”. Na hora lá, a gente questionando ele, ele disse, “não, mas é isso 

mesmo, é política de governo”. “Não, a gente tem a consciência que é política 

de governo, mas também a gente questiona muito por que que na nossa pasta 

lá não é investido que daria muito mais resultado”. (Participante da Roda de 

Conversa no Assentamento Morrinhos, 23/08/2013). 
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Observamos nesta fala que, apesar de reconhecer os grandes interesses que 

promovem o projeto de exploração, esses sujeitos do território não deixam de apresentar 

sua crítica a imposição do mesmo, bem como a assimetria de investimentos. Desta forma, 

fica claro que os sujeitos do território percebem as oposições construídas nas opções 

políticas tomadas por aqueles que estão à frente do Estado, que, à medida que investem 

um montante comparativamente muito menor na agricultura familiar, contribuem para a 

sua fragilização, que é ampliada pelos investimentos em projetos que tendem a tornar 

ainda mais difíceis as condições para a comercialização dos produtos desta agricultura. 

Diante desse contexto, a alternativa encontrada pela comunidade, apesar da crítica, é 

buscar assegurar o escoamento da produção agrícola em parceria estabelecida com o 

Consórcio. Tal situação nos parece deter imensa capacidade de ilustrar o papel 

desempenhado pelo Estado e pelas políticas públicas no desenvolvimento e 

aprofundamento da situação de vulnerabilidade de populações excluídas e as condições 

sobre as quais emergem as situações denominadas de alternativas infernais por Stengers 

(2005 apud ACSELRAD; BEZERRA, 2009). 

 Assim, o contexto produzido pelas opções de políticas públicas favorece a 

produção de alternativas infernais ao pressionar os sujeitos dos territórios impactados por 

grandes empreendimentos a diminuírem o impacto destes sobre suas práticas espaciais 

através de parcerias com os empreendedores. Favorece também a maior submissão destes 

sujeitos às situações de risco por duas vias: a primeira, ao criar as condições para 

instalação dos empreendimentos produtores de riscos; e a segunda, pela construção das 

condições objetivas que tornam comunidades economicamente dependentes de tais  

empreendimentos. Dessa forma, o Estado produz fatores que contribuem para a 

“invisibilização dos riscos” e, portanto, para a vulnerabilização das populações e estes 

riscos expostas (PORTO, 2007). 

  Ao identificarem a assimetria entre as forças promotoras e críticas ao 

empreendimento, as comunidades de Morrinhos, Queimadas e Riacho das pedras 

constantemente elencam, além do Governo Federal, também os governos estaduais e 

locais. Todavia, são mais críticos a estes, uma vez que, no entendimento das comunidade s, 

estes teriam por obrigação ouvir as preocupações da população frente ao empreendimento, 

o que não ocorre. 

Mas para isso, eu gostaria que se envolvesse, por exemplo, os caras, o pessoal 

que tem interesse. Vamos supor, a prefeitura do município, se eles se 
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interessassem, dissessem “pessoal, vamos lá...”, era mais força para a gente. 

Mas como eles visam mais o dinheiro e não visam a saúde da população... era 

muito importante... como eles precisam de voto... se eles não quisessem que 

viesse, aí era uma força. Mas, com certeza, eles querem que venha. (Morador 

de Morrinhos, roda de Conversa no Assentamento Morrinhos, 24/08/2013). 

 

 Esta crítica também foi apresentada durante audiência pública de Lagoa do Mato, 

a partir da qual se reivindicou maior participação das comunidades próximas ao 

empreendimento no processo de decisão. 

 

O que é que vai vim? Ah, que vai vim coisa boa, que vai rolar dinheiro e 

dinheiro é bom, só que não é tudo. Bom é saúde, porque se vier o que nós não 

vamos ter é saúde. O que é que acontece? Isso aí é uma coisa que os 

governantes, os poderes públicos era pra vim bota a cara aqui, que nós manda 

eles de volta e dizer que não quer. Mas por quê? Vai rolar dinheiro, pessoal. 

Eles não vão vim aqui porque eles não são malucos, que dinheiro é bom, aí o 

que que eles contam? Mas nós da comunidade... e tem outra coisa, não 

perguntaram ainda pra comunidade se a comunidade quer este projeto ou não? 

Não ouvi essa palavra não. Aqui não. E era bom ter essa palavra aqui. Pessoal, 

vocês vão querer mesmo essa apropriação? Aí isso aí era bom! (Morador de 

Morrinhos, Audiência Pública de Lagoa do Mato, 22/11/14). 

 

 A situação de assimetria de poder é percebida pelas comunidades também na 

forma desigual de acesso aos meios de comunicação. Em todos os encontros nas 

diferentes comunidades, quando perguntávamos sobre novas informações do projeto de 

mineração, as comunidades nos falavam da intensidade de notícias veiculadas pela 

principal rádio de Santa Quitéria – ironicamente de nome Itataia. Através dos relatos 

apresentados ao longo dos encontros, identificamos que a rádio Itataia era o principa l 

meio de comunicação utilizado pelo Consórcio Santa Quitéria, que tornavam públicas 

vinhetas propagandísticas, entrevistas semanais com os gerentes e com diferentes 

especialistas e até gestores públicos.  

 

4.3 Os empreendedores do projeto Santa Quitéria e suas estratégias para viabilizar 

o empreendimento 

 

Esta secção é dedicada a analisar as ações dos empreendedores do projeto Santa 

Quitéria para viabilizar uma forma particular de apropriação do espaço onde se encontra 
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a jazida de Itataia e as consequências destas para a percepção dos riscos relacionado ao 

projeto pela população. Iniciamos por uma provocação de Zhouri & Laschefski (2010) 

que nos convidam a refletir sobre a relação dialética estabelecida entre Estados e empresas 

na organização e planejamento territorial no atual regime de acumulação flexível. Diante 

da ação do capital globalizado, dotado de maior mobilidade espacial, que lhe confere a 

prerrogativa da “chantagem de deslocalização” ou “chantagem locacional” (ACSELRAD 

& BEZERRA, 2010), através da qual obtém concessões às suas “demandas territoria is”, 

o Estado se transformou, especializando-se na produção de um ordenamento territoria l 

voltado à atração do capital externo (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010). Nesse contexto, 

o Estado ao facilitar a aquisição de terrenos, flexibilizar normas ambientais, garantir obras 

de infraestrutura, isentar de taxas ou impostos para atrair empreendimentos do capital, 

atua como coautor de empresas na instalação destes projetos ditos de desenvolvimento. 

 

Com efeito, é nesse contexto que o Estado muitas vezes se alia aos segmentos 

do capital contra as territorialidades dos outros grupos existentes no interior da 

nação, tais como os povos indígenas, os quilombolas e outros povos 

tradicionais. A regulação fundiária direcionada por um ideal de 

desenvolvimento que prevê a integração daquelas comunidades ao sistema 

urbano-industrial-capitalista frequentemente acaba em um processo que 

Harvey (2005) chama de “acumulação por espoliação”. (ZHOURI & 

LASCHEFSKI, 2010, p. 24-25). 

 

A partir desta reflexão, avaliamos que considerar separadamente a ação do Estado 

e das empresas é operar uma divisão mecânica que, embora didática para fins de uma 

análise inicial, não condiz com a conclusão a que chegamos e que passamos adiante a 

argumentar sobre a pergunta quem são os empreendedores do projeto Santa Quitéria? 

Além das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e da empresa privada Galvani, 

recentemente adquirida pela multinacional do ramo de fertilizantes Yara, que compõem 

o Consórcio Santa Quitéria, este projeto é empreendido por um grupo mais amplo de 

atores. Para evidenciá- lo comecemos por relembrar que se trata de um projeto integrante 

da estratégia retomada pelo atual grupo político hegemônico e expressa no Programa 

Nuclear Brasileiro, relacionada com planos estratégicos bélicos e energéticos, como 

comentado anteriormente. Desta forma, o governo federal é um ator que merece destaque 

no conjunto de empreendedores. A sua ação materializa-se através das suas instituições 

mais diretamente relacionadas ao caso – BNB, MME, INB, DNPM, CNEN e IBAMA – 

tendo também um representante político de destaque – o deputado federal Danilo Forte, 

do PMDB. 
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 Porém, diferentemente da ocorrência do urânio na antiga mina de Poços de Caldas 

(MG) ou na atual de Caetité (CE), em Itataia o urânio ocorre associado ao fosfato em uma 

concentração que para ser economicamente viável depende da exploração deste segundo 

mineral19 (OLIVEIRA, 2011), no caso viabilizada através da parceria público-privada 

com a Galvani/Yara. A formação do consórcio Santa Quitéria e o projeto de exploração 

de urânio e fosfato vão ao encontro da política de desenvolvimento do Ceará, que nas 

últimas décadas vem sendo caracterizada pela concessão terras e de incentivos fiscais, 

construção de infraestrutura e flexibilização normativa para atração de indústrias e 

capitais estrangeiros para setores como o agronegócio, a carcinicultura, o turismo e 

produção de energia (RIGOTTO, 2004; MEIRELES & QUEIROZ, 2010; GOMES, 2014). 

O que explica o empenho político verificado pelos gestores estaduais e representantes de 

suas instituições para a viabilizar este empreendimento. Dentre estas instituições 

destacamos a ação da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), do 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (CEDE), recentemente transformado 

na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e da Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos (COGERH). A fala de um dos representantes do governo do estado do 

Ceará no Seminário Retomada do projeto de exploração da mina de Itataia e sua 

importância econômica para o Ceará, realizado no dia 11 de outubro de 2013, em 

Canindé, expressa o empenho deste para a execução do projeto. 

 

Gostaria de parabenizar deputado [Danilo Forte] por essa iniciativa, essa 

retomada, esse fortalecimento, essa alavancagem para a instalação desse 

projeto que o estado tem como um dos projetos prioritários pra melhoria da 

economia do estado e da qualidade de vida dos cearenses que vão trabalhar 

direta ou indiretamente nesse projeto, como ouvimos agora das empresas que 

a prioridade será dada aos cearenses. [...] E o governador, o governo CID, vem 

procurando, através também do CEDE, trazer empresas e fomentar esse 

desenvolvimento com indústrias do Brasil, de outros estados, como também 

com indústrias de outros países que a gente vem trazendo pro Ceará. O Ceará 

é um porto hoje, não só enquanto Porto do Pecém, que hoje tem um grande 

desenvolvimento industrial, mas o Ceará é um porto aberto para trazer 

empresas, a mais diversas que eu não conhecia no Ceará. Representei o 

                                                 
19 É importante destacar que esse cálculo de viabilidade econômica tem como um dos  fatores o preço do 

urânio no mercado internacional, sendo, portanto, variável. Dessa forma, a quantidade deste mineral 

presente na jazida de Itataia e que hoje tem a exploração avaliada como economicamente inviável – 41.000 

toneladas asseguradas e outras 59.500 t estimadas – em um cenário de valorização internacional pode 

tornar-se viável. Este elemento é omitido do debate sobre do atual procedimento de licenciamento  

ambiental, requerido para exploração de aproximadamente 50% do recurso mineral da jazida. Todavia, a 

possibilidade de ampliação futura da exploração para a outra parte da jazida não contemplada no atual 

projeto, o que depende de novas licenças ambientais e nucleares, é citada no EIA/RIMA.  
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governo na Espanha, fomos à Catalunha, pra região de Sevilla, de Andaluzia... 

e fizemos apresentações sobre o estado do Ceará para os espanhóis e eles não 

tinham esse conhecimento da dimensão do potencial que o Ceará tem na 

atividade de indústria. [...] E trago aqui do governador, a mensagem de que o 

que o estado puder contribuir seja para a instalação com maior brevidade 

possível, ou seja para atuar em outros setores, como por exemplo o governo 

federal, junto com o deputado Danilo Forte a frente, logicamente que ele vai 

estar à disposição para pessoalmente tratar para que esse projeto seja 

implementado com a maior brevidade possível. Obrigado! (Otávio Gurgel, 

representante do CEDE, Seminário de Canindé, 11/10/2013). 

 

Além do compromisso assumido pelo governo do Estado do Ceará em “tratar para 

que esse projeto seja implementado com a maior brevidade possível”, este também 

assinou protocolo de intenções junto ao Consórcio Santa Quitéria em 22 de julho de 2009 

onde garante a realização de obras de infraestrutura necessárias para a exploração da 

jazida. Renovado inúmeras vezes desde então, o acordo prevê um investimento entre 

R$ 85 e R$ 110 milhões de reais destinados à construção de uma adutora (R$ 65 milhões) 

para transportar água do açude Edson Queiroz até o local da jazida, uma linha de 

transmissão de energia elétrica (R$ 25 milhões), melhoramentos na estrada que liga o 

distrito de Lagoa do Mato à Itataia (R$ 10 milhões) e ainda uma via férrea, extensão da 

Transnordestina, que ligará o empreendimento aos munic ípios de Quixadá e Nova 

Russas20. 

Completam essa constelação de atores políticos o prefeito de Santa Quitéria, 

Fabiano Magalhães, recentemente expulso do PMDB e aceito pelo PDT, e o atual 

secretário de Meio Ambiente do Município, Homero Novaes. Ao passo que este último 

tem protagonizado visitas às instalações da INB em Caetité e afirmado que a empresa tem 

competência técnica para gerenciar o empreendimento que propõe no município cearense, 

o primeiro tem se apresentado como um facilitador do empreendimento, como podemos 

verificar na fala abaixo. 

 

Falar um pouco sobre as parcerias, isso é importante, nós somos apenas um 

facilitador desse processo. Eu como prefeito dependo do estado, dependo da 

federação, a gente apenas... Nós somos os facilitadores de todo o 

desenvolvimento que vai vir não só para Santa Quitéria, mas para o Ceará e 

para o Brasil. [...] O nosso grande ícone eu sempre falo isso nas minhas falas, 

que Santa Quitéria é a Minas Gerais do Nordeste, Santa Quitéria não só tem 

                                                 
20 Notícia Investimentos na Usina de Itataia chega a R$ 800 mi, Jornal O Estado de 23/07/2009. 

Disponível em: http://www.oestadoce.com.br/noticia/investimento-na-usina-de-itataia-chega-r-800-mi.  
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urânio, não só tem fosfato.. Santa Quitéria tem calcário, tem granito de 

excelente qualidade, mármore, nós temos ferro também. Então é uma cidade 

com um potencial grandioso, o nosso ícone sem dúvida nenhuma é o minério . 

[...] Vocês podem ter certeza que eu não vou ser empecilho pra vocês, ao 

contrário, vou ser um grande facilitador. (Fabiano Magalhães, prefeito de Santa 

Quitéria, Seminário de Canindé, 11/10/2013). 

 

A partir dos trabalhos de Freitas (1992) e Fernandes (2011), também dedicados à 

compreensão da construção social dos riscos e de processos de vulnerabilização, tivemos 

contato com a teoria do ator-rede, desenvolvida por antropólogos, sociólogos e 

engenheiro, dentre os quais Bruno Latour, Michel Callon e John Law. A partir dos 

trabalhos de Callon, Freitas (1992) nos apresenta que um ator-rede é formado a partir da 

associação de atores heterogêneos em uma rede através da qual estes agem perseguindo 

um objetivo comum. No caso dos estudos sobre a construção social dos riscos, essa teoria 

é utilizada para analisar como tais associações definem e endurecem enunciados 

científicos para que estes adquiram as características necessárias para se converter na 

única solução viável, contribuindo para manter os interesses e a estabilidade dos contextos 

que traduzem. Segundo Freitas (1992), dois mecanismos são fundamentais para 

constituição do ator-rede: a simplificação e a justaposição. 

 

No processo de simplificação, o ator-rede limita as suas associações a um 

grupo de atores cuja a caracterização e a atribuição são bem definidas.  Por este 

mecanismo, um mundo de atores que teoricamente pode ser infinito e 

complexo, é na prática reduzido a um determinado grupo de discretos atores. 

Assim, um ator quando associado, acaba emprestando não só sua força, mas 

também a de inúmeros atores aos quais já se encontrava previamente associado, 

ainda que isto não seja aparente. Atrás de cada ator associado se encontram 

uma série de outros atores, os quais, dependendo das circunstâncias, podem ou 

não ser conjuntamente associados. Mas, é importante observar que, embora 

esse processo de simplificação seja na prática desejável, ele nunca é garantido. 

[...] 

É a partir do processo de justaposição que as associações realizadas desenham 

sua coerência, consistência e estrutura de relações estabelecidas na rede de 

atores formada. Estas justaposições, ao mesmo tempo, definem a contribuição 

de cada ator, bem como a solidez da rede formada como um todo. No processo 

de justaposição os atores se encontram de tal modo imbrincados, que bastara 

remover um dos atores associados para que a estrutura inteira da rede se 

desloque e transforme. (FREITAS, 1992, p. 127-128). 

 

 Por identificar semelhanças entre os objetivos dos trabalhos desenvolvidos por 

Freitas (1992) e Fernandes (2011) e o potencial elucidativo da teoria do ator-rede sobre 
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as relações estabelecidas entre os diferentes atores que buscam viabilizar a exploração da 

jazida de Itataia, optamos pela sua utilização. Para isso, partindo da descrição 

anteriormente realizada sobre os principais atores associados, passaremos a considerar as 

atribuições de cada de cada um e as estratégias por eles desenvolvidas. A observação 

destes atores no Seminário de Canindé, nas audiências públicas, bem como a pesquisa 

documental através de matérias jornalísticas veiculadas nos principais jornais impres sos 

do Ceará foi o percurso metodológico adotado para consecução do objetivo acima 

enunciado. Ele nos permitiu identificar que a equipe de relações públicas do consórcio 

Santa Quitéria assumiu papel de porta-voz da rede de atores e de coordenação do processo 

de associação, auxiliada pela atuação do deputado Danilo Forte, conforme podemos 

verificar nas fala do coordenador de relações públicas do Consórcio Santa Quitéria 

durante o Seminário de Canindé. 

 

Muito bom dia a todos, o meu nome é Celso Alexandre e é a primeira vez que 

eu falo em público para a comunidade aqui do estado e aqui da região. Nós 

inauguramos com esse seminário uma série de apresentações e de debates com 

a sociedade na área impactada pelo empreendimento. Eu queria cumprimentar 

o deputado Danilo Forte que é uma pessoa que surpreende muito. Nós tivemos 

no escritório dele em Fortaleza no dia 12 do mês passado e em menos de um 

mês o deputado consegue reunir um grupo de pessoas interessadas no projeto 

sob a suas várias óticas. Fez isso de maneira que inaugura e antecede um plano 

de comunicação de verdade para essa questão. Então deputado, obrigada pela 

oportunidade que o senhor nos traz de começar a conversar sobre esse projeto. 

(Seminário de Canindé, 11/10/2013). 

 

Este seminário marca uma transição na ação dos empreendedores sobre o território. 

Em um primeiro momento, os esforços destes foram concentrados no desenvolvimento 

do projeto tecnológico para o empreendimento, que em grande medida passou por 

desenvolver rotas tecnológicas para a separação do urânio e do fosfato, por articulações 

com o Estado para garantia de infraestrutura para o projeto, que, conforme vimos acima, 

foi garantida pelo governo do Estado do Ceará, e de financiamento para o projeto, obtido 

através do BNB com acordo do financiamento de 80% deste projeto que possui orçamento 

entre U$$ 350 e U$$ 400 milhões de dólares21. Garantidas estas condições essenciais, foi 

dada início ao segundo momento, onde as ações se concentraram em obter as licenças 

                                                 
21 Notícia Itataia: contrato em janeiro, Jornal Diário do Nordeste de 16/09/2009. Disponível em: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/itataia-contrato-em-janeiro-1.432742. 
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ambientais e a “licença social” (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010) para o 

empreendimento. Estas foram coordenadas por profissionais experientes que 

desenvolveram estratégias definidas no âmbito da gestão de conflitos.  

 

4.3.1 Associação com outros atores para defesa do projeto 

 

O Seminário de Canindé foi ponto chave das estratégias de mobilização do novos 

aliados e manutenção da rede de atores . Partindo dos atores conformados no primeiro 

momento – INB e Galvani (Consórcio Santa Quitéria), governo federal, BNB, governo 

do estado do Ceará, através do próprio governador, da ADECE e do CEDE –, foi realizado 

o seminário, que ocorreu na principal cidade, em termos econômicos, da região. Teve 

como público alvo prefeitos e secretários dos municípios vizinhos à Santa Quitéria22. Os 

objetivos observados através das falas foi o de minimizar os riscos e impactos da atividade 

e convencer os gestores que a mineração da jazida de Itataia traria uma nova dinâmica 

econômica para a região, favorecendo os municípios adjacentes. Este último objetivo, 

porém, foi apresentado da seguinte forma pelo coordenador de comunicação e relações 

públicas, 

 

Eu pedi ao deputado que quando fizesse a programação que desse a 

oportunidade da gente também nos conhecer, porque nós viemos aq ui 

apresentar o projeto, mas viemos aqui também ouvir os representantes de cada 

município, conhecer os municípios e ver se dá alguma identificação de 

negócios ou de alguma ação que possa ser feita com os municípios. O prefeito  

de Santa Quitéria nós já tivemos uma conversa com ele já iniciada desde o 

início do ano [2013]. (Seminário Canindé, 11/10/2013). 

 

O formato do seminário, que teve centralidade nas falas de saudação ao 

empreendimento pelo deputado Danilo Forte, pelos representantes do governo do estado  

e do BNB, e na apresentação do projeto pelo Consórcio, não possibilitou qualquer debate. 

Mesmo a fala dos prefeitos tinha um roteiro estabelecido pelo deputado no momento do 

convite, quando solicitou que apresentassem as características dos municípios a fim de 

                                                 
22 Notícia Itataia revolucionará a economia dos sertões, Jornal O Estado 14/10/2014. Disponível em: 

http://www.oestadoce.com.br/noticia/itataia-revolucionara-economia-dos-sertoes.  
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possibilitar a identificação de possíveis parcerias. Desta forma, apresentado como 

inexorável, o projeto Santa Quitéria recebeu apoio dos prefeitos dos municípios de Itatira, 

Santa Quitéria, Tejuçuoca, Caridade, Paramoti, Quixadá, Canindé e Sobral. Fizeram 

discursos favoráveis ao empreendimento o Francisco Pessoa, da Agência de 

Desenvolvimento do Estado de Ceará (ADECE) e do Conselho de Desenvolvimento do 

Estado do Ceará (CEDE), do Banco do Nordeste (principal financiador do 

empreendimento) e do DNPM. Nenhum deles fez ressalvas ao projeto, com exceção do 

representante eleito em Paramoti, que frisou a importância de que a população seja 

devidamente informada sobre o empreendimento e destacou uma hipótese a respeito dos 

efeitos do urânio sobre a saúde da população local após atendimentos médicos que 

realizou 

E recebemos com carinho, com muita alegria, esse imposto que vai trazer pra 

nossa economia. Fazendo uma ressalvazinha só, que seja explicado a toda a 

população, como disse aqui o prefeito de Santa Quitéria, os riscos que podem 

aumentar com o manuseio de material radioativo, já que existe uma série no 

mundo todo de materiais radioativos. Mas acredito que a firma, com certeza, 

vai tomar todos os cuidados para que não haja nenhum problema. Eu atendi 

dois dias, viu prefeito de Itatira, atendi dois dias na sua cidade, não sei se você 

tomou conhecimento, há três anos atrás. E eu não tenho na minha cidade as 

doenças de pele que eu vi lá e eu achei que talvez aquilo pudesse ser algum 

reflexo da radiação, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho certeza que esses 

cuidados vão tomados, vão ser esclarecidos (Prefeito de Paramoti, Seminário  

Canindé, 11/10/2013). 

 

O seminário foi o momento que reuniu o maior número de representantes político 

da região para apresentar o empreendimento, porém, obviamente, não o único dedicado 

à mobilização de aliados e manutenção da rede de atores. Através de notícias de jornais 

que mantiveram nestes últimos anos a exploração da jazida de Itataia na agenda pública, 

fomos informados de uma série de reuniões que envolviam entre estes atores, 

principalmente entre o deputado Danilo Forte, representantes da INB e da Galvani, 

governo do estado e representantes políticos de Santa Quitéria. Destacamos ainda que a 

essa rede envolveu também atores da cidade de Caetité, como prefeito e vereadores, que 

inclusive participaram das audiências públicas para defender a instalação do 

empreendimento em Santa Quitéria.   

 

4.3.2 Apropriação oportunista das vulnerabilidades sociais 
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Identificamos uma segunda estratégia desenvolvidas por esse conjunto de atores 

– a legitimação do empreendimento e dos seus empreendedores. Esta combina três 

argumentos exaustivamente utilizados pelos empreendedores em seus discursos 

apresentados no seminário de Canindé, durantes as audiências públicas e em inúmeras 

entrevistas aos jornais do Ceará: a caracterização da região como a mais miserável do 

estado e carente de projetos de desenvolvimento; a apresentação do projeto como a 

melhor alternativa de desenvolvimento local, capaz de gerar empregos, dinamizar a 

economia local, contribuir para o combate à pobreza, além de atender à uma demanda 

nacional pela produção de derivados fosfatados e de combustível nuclear para produção 

de energia elétrica; e, por último, a apresentação dos empreendedores como dotados de 

uma “responsabilidade socioambiental”, interessados em um desenvolvimento para a 

região que “respeite a cultura local e preserve o meio ambiente”.  

A caracterização da região como miserável pôde ser observada em falas como “é 

uma região fadada a viver numa miséria extrema, sem alternativa” do deputado Danilo 

Forte durante o Seminário de Canindé, ou ainda na do presidente da INB, quando, em 

entrevista ao Diário do Nordeste de 25 de julho de 2014 nos diz que “do ponto de vista 

social, é um empreendimento importantíssimo para a região, pois vai gerar 800 empregos 

diretos e 2,2 mil indiretos. A área é carente, tem demanda 23”. Para desenvolver este 

primeiro argumento os atores se valem de dados da ciência econômica subvertida pela 

ideologia do desenvolvimento (SANTOS, 2007), como o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) e a renda per capta. Afirmam, então, que os IDHM de 0,616 

para Santa Quitéria e de 0,562 para Itatira (IBGE, 2010), caracterizam uma situação de 

miséria vivida pela população da região que deve ser superada através da imitação do 

modelo das regiões com melhores indicadores econômicos, ou seja, pela incorporação da 

região ao sistema urbano-industrial-capitalista (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010).  

Todavia, Alves (2013a) critica a forma como tais índices são apropriados pelos 

empreendedores para a justificar a implantação do empreendimento. Segundo o autor, 

                                                 
23 Notícia Usina de Itataia: obras previstas para 2016, Jornal Diário do Nordeste de 25/07/2014. 

Disponível em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/usina-de-itataia-obras-

previstas-para-2016-1.1065077. 
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inexistem metodologias para inferir como o bem-estar, a felicidade e a satisfação humana 

estão relacionadas com o acesso à terra e à produção de alimentos, fundamentais para 

composição da renda familiar camponesa e para construção da identidade territorial, que 

são dimensões, potencialidades e riquezas intencionalmente invisibilizadas nos 

parâmetros hegemônicos utilizados para formulação de políticas públicas. Para o autor, 

estes dados deveriam antes indicar 

a insuficiência das políticas públicas no que diz respeito ao fortalecimento das 

atividades produtivas locais – agricultura camponesa, pecuária extensiva e 

outras; e das que proporcionam as obras de infraestrutura como estadas e 

saneamento, o acesso à educação e assistência à saúde de qualidade, ações de 

vigilância e promoção da saúde. (ALVES, 2013a, p. 19).  

 

 Observamos também a apropriação oportunista das fragilidades das populações 

historicamente vulnerabilizadas (PORTO, 2007) pela desigualdade no acesso à água nas 

regiões semiáridas. Esvaziando a dimensão histórica e a responsabilidade do Estado sobre 

as dificuldades enfrentadas por essas populações frente às secas, os representantes do 

estado utilizam delas para justificar o empreendimento, como observamos na fala do 

representante do CEDE, durante o seminário de Canindé, quando projeta que  

em muito breve essa região será uma região bem diferente em relação ao 

crescimento econômico e em relação também até hoje a dependência exclusiva 

de bons invernos, como o deputado falou... o sorriso e a tristeza do pessoal da 

região está muito ligado ainda a quantidade de chuvas que ocorreu durante o 

ano” (Otávio Gurgel, CEDE, Seminário de Canindé, 10/11/2013). 

 

Ressaltamos que esta situação de vulnerabilidade social não somente é apropriada, 

como também aprofundada pela ação desta rede de atores para viabilização da exploração 

de Itataia. Observamos uma situação durante o campo de pesquisa que nos perece 

exemplificativa disto. Há mais de um ano foi perfurado pela Superintendência de Obras 

Hidráulicas (SOHIDRA) um poço profundo para a melhoria do abastecimento hídrico do 

assentamento Morrinhos, porém, esta aguarda ainda a instalação de um sistema de 

bombeamento e distribuição para as residências que ficou sob responsabilidade da 

prefeitura de Santa Quitéria. Por sua vez, conforme nos relata o presidente da associação 

de moradores do assentamento, o prefeito somente “aparece no assentamento 

acompanhado do Consórcio”, vinculando, assim, simbólica e materialmente a presença 

do poder público municipal na comunidade à presença das empresas, ao mesmo tempo 

em que, novamente segundo o relato do nosso interlocutor, prioriza o debate sobre a 
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mineração ao atendimento da urgente instalação dos equipamentos hídricos para a 

comunidade, que vem sendo postergada mesmo diante da situação de seca prolongada 

desde 2010. 

 A situação ilustra a prática contraditória dos empreendedores, a desconsideração 

das necessidades das comunidades localizadas no entorno da jazida e da importância para 

as formas de apropriação do espaço, onde a água é elemento fundamental. Indica também 

a desvalorização ou invisibilização destas práticas, que são apresentadas nos discursos 

como “atrasadas”. Elementos que completam o desenho produzido por estes atores de um 

quadro de miséria ao qual é necessário sobrepor um empreendimento capaz de gerar 

empregos para combater a pobreza e alavancar o desenvolvimento local. A ostensiva 

utilização nos discursos públicos dos empreendedores dos dados sobre o número de 

empregos diretos e indiretos gerados caso a exploração tenha início, nos leva a os 

identificar como o principal instrumento político de justificação do projeto e de 

fortalecimento do enunciado sobre sua necessidade. Com capacidade de mobilizar 

expectativas, estes dados são inflados e passam uma noção imprecisa da dinâmica do 

empreendimento e das contratações que permitam chegar a tal número, bem como omite 

os impactos relacionados à geração de empregos, tal como criticado por um pesquisador 

do Painel Acadêmico-Popular durante na audiência pública de Lagoa do Mato, 

eu queria tratar um pouco dos impactos negativos que são gerados pelo aumento 

populacional nesta região, principalmente aqui em Lagoa do Mato, [...] queria deixar 

claro que o aumento populacional ele vai acontecer e aí ele vai acontecer mesmo com 

o programa de valorização da mão de obra local ele acontece [...] Então na página 385 

do volume 4 do EIA, o próprio estudo ele já coloca “estimam-se que serão contratados 

pelo menos 300 funcionários de outras regiões dos 580 em média que serão utilizados  

na fase de instalação, né, com o pico lá de 920 durante apenas sete mes es dos 25. E aí 

é importante também deixar claro, principalmente aqui em Lagoa do Mato, vai ocorrer 

um acréscimo de 2.239 pessoas de acordo com a página 385 também do volume 4. 

(Audiência Pública de Lagoa do Mato, 22/11/2014) 

 

Ademais, o anúncio do número de empregos gerados com o empreendimento é 

acompanhado pelo das intenções de que as vagas sejam ocupadas por trabalhadores da 

região, para o que, o Consórcio e o governo do estado trabalham em convênios na área 

da educação para garantir a formação técnico-profissional demandada pelo 

empreendimento. Observamos, com isso, o acoplamento que entre modelos de 

desenvolvimento, demandas empresariais e as políticas de educação, exemplificando a 

influência da reestruturação produtiva do capital na política de formação profissiona l 
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(TAFFAREL, 1998; 2001; FRIGOTTO, 1998), e de como, através de projeto de 

desenvolvimento como o que analisamos, o capital reconfigura a um mesmo tempo, 

territórios, o próprio estado e suas políticas públicas. 

 À medida que esse ator-rede empreendedor atua para a fortalecer o enunciado do 

projeto Santa Quitéria como a melhor alternativa de desenvolvimento para a região, 

constrói uma representação do projeto como redentor das desigualdades enfrentadas pela 

população, projetando-o, como explícito no nome escolhido pelo consórcio, como a 

realização do destino inexorável da “cidade do urânio e do fosfato” – frase contida nos 

postes de iluminação pública da avenida principal deste município, conforme a Figura 5. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal afirmação de uma suposta “vocação” de determinadas regiões para atividades 

produtivas às quais estão relacionados elevados impactos socioambientais e riscos 

tecnológicos é compreendida pelo Coletivo Brasileiro de Pesquisadores da Desigualdade 

Figura 5: Fotos de Santa Quitéria destacando a inscrição “cidade do fosfato e do urânio” nos 
postes da cidade, dezembro de 2010.  

Fonte: Teixeira (2013) 
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Ambiental (2012) como estratégia discursiva que naturaliza a desigual distribuição dos 

riscos na sociedade, omitindo as opções políticas e econômicas que conduzem ao modelo 

de desenvolvimento no qual características espaciais são transfiguradas em “vocações”. 

É o que podemos verificar em discursos apresentados pelos representantes do governo 

estadual e do Deputado Danilo Forte em jornais de grande circulação no Ceara, como 

também nas falas de gestores locais. 

O nosso grande ícone eu sempre falo isso nas minhas falas , que Santa Quitéria 

é a Minas Gerais do Nordeste, Santa Quitéria não só tem urânio, não só tem 

fosfato...Santa Quitéria tem calcário, tem granito de excelente qualidade, 

mármore, nós temos ferro também. Então é uma cidade com um potencial 

grandioso, o nosso ícone sem dúvida nenhuma é o minério (Prefeito de Santa 

Quitéria, Seminário de Canindé, 11/10/2015). 

 

É interessante observar que o mapa das áreas requeridas ao DNPM para mineração 

do município de Santa Quitéria (Figura 6) confirma o que nos diz este prefeito sobre as 

características geológicas da região. Como vimos, ele se encontra aliado aos principa is 

formuladores da política econômica do estado para empreender a expansão da mineração 

na região. Esta rede de atores compreende o projeto Santa Quitéria como potencial 

impulsionador de um “polo de desenvolvimento na região”, uma vez que as estruturas 

essenciais para a exploração destes bens da natureza – água, estradas, linhas de 

transmissão elétrica e linhas férreas – devem ser implantadas em conjunto com o 

empreendimento. Além disso, existem inúmeros outros projetos que buscam expandir a 

mineração no estado desde o “boom das commodities”, quando, somente entre 2008 e 

2010, cresceu em 374% o número de solicitações de pesquisa de minério de ferro no 

Ceará junto ao DNPM (IBRAM, 2010). Outros projetos como o agronegócio na região 

do baixo Jaguaribe, a Companhia Siderúrgica do Pecém e a instalação de usinas de 

produção de energia solar, criam demandas para a produção, respectivamente, de potássio 

e fosfato, de calcário e de quartzo (MINÉRIOS, 2015). Nesse sentido, empresários do 

setor e lideranças políticas a estes ligadas cobram do estado do Ceará políticas públicas 

específicas para atender as demandas do setor, como ocorreu em audiência pública 

realizada no dia 27 de maio de 2015 na Assembleia Legislativa do Ceará. Na ocasião, 

além do discurso da geração de empregos, sendo 80 mil atribuídos às atividades do setor 

no Ceará, a mineração foi defendida como uma necessidade para as regiões semiáridas 

do estado, pelo deputado Carlos Matos (PSDB), segundo o qual “A convivência com o 

semiárido exige atividades econômicas que não dependam da chuva, e a mineração é uma 
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resposta” (SENAI, 2015). Desse modo, compreendemos este empreendimento como um 

porta-estandarte do projeto de desenvolvimento através da exploração mineral os sertões 

do Ceará. 

 

 Corroboram também para a legitimação do empreendimento os argumentos que 

são propriamente a justificativa do mesmo, apresentados no Relatório de Impacto 

Ambiental da seguinte forma: 

Figura 6: Áreas requeridas para a mineração no município de Santa Quitéria. 
Fonte: Gonçalves Júnior (2012) a partir de dados do DNPM. 
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POR QUE PRECISAMOS DO PROJETO SANTA QUITÉRIA?   

Para o Brasil produzir cada vez mais alimentos, são necessários insumos 

básicos como fertilizantes à base de fosfatos, atualmente em grande parte 

importados. Ao mesmo tempo, é necessário gerar energia que não cause 

poluição, de maneira a ter energia elétrica suficiente para essa produção de 

alimentos e para outros fins . Uma das opções de energia limpa é a energia 

gerada em usinas nucleares. (RIMA, 2014, p. 5). 

 Conforme discutimos anteriormente, o projeto Santa Quitéria se encontra 

articulado ao atual modelo de desenvolvimento, acoplado à dinâmica de energia e 

matérias necessárias para reprodução deste. Frente aos riscos e impactos associados à 

todo ciclo nuclear, à produção de armamentos bélicos nucleares, como é o caso do 

submarino em construção pela Marinha do Brasil, e à expansão do agronegócio (PORTO 

& MILANEZ, 2009; PORTO, 2007), nos resta considerar que a permissividade da 

sociedade aos argumentos acima apresentados para o empreendimento é expressão da 

hegemonia social, política e econômica deste modelo, na qual os conflitos ambienta is 

emergem como crítica ao modelo de desenvolvimento, conforme nos sugerem Acselrad 

et al. (2009). 

 Um terceiro argumento identificado nas construções discursivas do Consórcio 

contribui para a manutenção desta hegemonia e para a legitimação dos empreendedores 

frente aos territórios nos quais pretendem se instalar. Diz respeito a uma suposta 

responsabilidade socioambiental das empresas  que o compõem. Os elementos 

constitutivos deste argumento passam desde uma anunciada disposição para o diálogo 

com posições contrárias ao empreendimento; o respeito e a valorização da cultura local; 

a busca por contribuir com o desenvolvimento da região através de parcerias empresas -

prefeituras; o compromisso na utilização de tecnologias menos impactantes sobre a 

utilização dos recursos hídricos, bem como sobre a fauna e a flora da região. Para 

fortalecer essa linha foi formada uma diretoria do Consórcio especializada em 

sustentabilidade. Estes elementos podem ser conferidos nas falas dos responsáveis por 

esta diretoria. 

Então dentro disso a gente tem um plano de comunicação, pra quê? Para que a 

gente tenha uma difusão das informações tanto na mídia estadual, quanto no 

local. Diálogo com a comunidade, ela precisa entender o que é esse 

empreendimento, quais... o que vai acontecer, qual é a transformação, o que tá 

sendo planejado, movimentação de caminhão, tráfego, de caminhões mesmo 

que vai aumentar, vai ter gente de fora não vai, como é o processo, como é esse 

desenvolvimento, como o comércio local pode aprender e, e.. toda essa verba, 

e voltar.. Então tudo isso a gente vai conversar. Discussão e respeito ao 

contraditório, quer dizer a gente entende que têm pessoas que são contrárias, 

nem todo mundo concorda na mesma... de que isso é melhor ou aquilo é pior. 



140 
 

Então essa conversa, tentar achar uma ação comum, um ponto de partida é 

superimportante. Então, por isso a gente tem aí essa questão de respeito. O 

respeito a gente pressupõe o respeito do outro lado. Assim como a gente vai 

ouvir, a gente gostaria de ser ouvido. Ainda dentro disso, é... nós também 

temos a questão do respeito a cultura local. Quer dizer, eu não posso impor 

uma cultura que é minha ou de uma indústria quando eu chego, a gente acredita 

na riqueza do povo, na riqueza cultural. E esse resgate cultural é 

superimportante. A empresa, o Consórcio quer trazer isso e fomentar que haja 

esse resgate cultural. (Seminário Canindé, 11/10/2013). 

 Conforme Acselrad (2013), estes discursos de responsabilidade socioambiental ou 

socioempresarial das empresas é acionado em inúmeras situações para conferir capital 

simbólico às empresas que se apropriam das vulnerabilidades sociais existentes e ocupam 

responsabilidades que são do Estado para tornar as populações dos territórios onde se 

instalam reféns da ação das empresas. É interessante perceber como estas estratégias de 

produção do consenso (ACSELRAD, 2014) se articulam com a ideologia do 

desenvolvimento sustentável, do otimismo tecnológico e da modernização ecológica que 

evoluiu ao longo do processo de globalização de práticas espaciais desiguais (ZHOURI 

et al., 2014; ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010). 

 

4.3.3 A desinformação sistemática 

 

 Um dos moradores de Morrinhos nos relatou durante a roda de conversa realizada 

no dia 24 de agosto de 2013 sobre uma das visitas que a comunidade recebeu de 

funcionários das empresas. Na ocasião, após os funcionários descreverem inúmeros 

benefícios que a exploração da jazida de Itataia produziria, os moradores contrapuseram 

os impactos que as preocupavam. Citaram, dentre outros, a rachadura de casas que as 

vibrações produzidas pelas explosões de desmonte das rochas poderiam provocar, a 

dificuldade de comercializar seus produtos agrícolas devido ao preconceito que se 

fortaleceria na população receosa de que os alimentos estivessem contaminados pelo 

urânio e o risco de vazamento de efluentes líquidos contaminados para o meio ambiente. 

Quando os funcionários argumentaram que aquilo não ocorreria e que as empresas tinham 

competência técnica para impedir os impactos citados, os moradores lhes responderam 

que tudo o que eles falaram havia sido visto por um deles que estivera em Caetité e que 

depoimentos de moradores de comunidades deste município também estavam no 
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“documentário da universidade”24. Convidaram os funcionários para uma das casas e o 

exibiram. Ao assistir a um trecho do documentário, os funcionários ficaram estupefatos. 

“Aí eles disseram assim – ‘É... vocês aqui tão sabendo é muita coisa’ – e foram simbora 

sem querer mais conversa”. 

 O episódio reflete as informações detidas pelas comunidades de Morrinhos, 

Queimadas e Riacho das Pedras no momento em que o Consórcio iniciou suas ações para 

obtenção das licenças ambientais e a “social”. Essa conjuntura foi retratada no Seminár io 

de Canindé e confrontada pelos empreendedores, revelando contornos da estratégia 

adotada por esses atores, que passava, dentre outros, por desqualificar as preocupações 

apresentadas pelas comunidades, movimentos sociais e pesquisadores que atuavam na 

região. As preocupações em relação aos impactos sobre a saúde e o ambiente foram 

tratadas como “fruto da ignorância”, “informações equivocadas”, vindas do “imaginá r io 

do povo” e do “preconceito em torno desta mineração”. Frente ao que se afirmava que “a 

radiação está em todo ambiente, mas pode ser monitorada, não havendo problema 

nenhum” e que “a população não deveria se preocupar com a fiscalização, porque tem 

órgãos competentes fazendo isso muito bem”. A fala do prefeito de Santa Quitéria, 

Fabiano Magalhães, é elucidativa de que a estratégia discursiva foi desenvolvida pelo 

conjunto de empreendedores – empresas, instituições do Estado e representantes políticos.  

A gente democratizar a informação é desmistificar os conceitos que se tem no 

passado e acabar definitivamente com as falácias de que a mina vai contaminar, 

de que a mina é prejudicial, que a mina vai trazer malefícios... E através dessa 

democratização de informações a gente percebe que essas falácias e esses 

conceitos errados eles vão cair por água abaixo. Então é importante e 

momentos como esse devem ser mais constantes. Momentos  como esse para 

que a gente possa definitivamente colocar um ponto final nessa questão de não 

explorar, nessa questão de não desenvolver. (Prefeito de Santa Quitéria, 

Seminário Canindé, 11/10/2013). 

 

 Fica evidente, assim, que os empreendedores atribuíram a resistência ao projeto 

Santa Quitéria encontrada em setores da população a uma “ignorância preconceituosa” a 

ser superada através da “democratização da informação”, e assumiram como pressuposto 

que, a partir deste tratamento informativo, estes passariam a reconhecer a imensa 

importância do empreendimento para o bem geral da população brasileira. Tal abordagem 

                                                 
24 Documentário De Caetité (BA) à Santa Quitéria (CE): as sagas da exploração do urânio no brasil, 

produzido pelo Núcleo Tramas no ano de 2013 em parceria com a AACE e colaboração da CPT-BA.  
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hegemônica da ciência e da tecnologia como atividade não-problemática, onde as 

preocupações e impasses sociais surgem apenas por falta de compreensão dos fatos 

“certos”, os quais seriam solucionados pelo aumento da divulgação científica, foi 

denominada como “modelo do déficit público” por Brian Wynne (1996). Segundo este 

autor, apesar deste modelo ter sido declarado como morto pelo Reino Unido em 1999 e 

não mais ser evocado nas discussões sobre divulgação científica devido ao seu caráter 

extremamente reducionista da complexidade das relações entre ciência, novas tecnologias 

que envolvem riscos e sociedade, este modelo é constantemente ressuscitado para 

explicar a divergência pública, subvertendo-a em questões de “déficit cognitivo” da 

população.  

 A partir, então, da afirmação de um “déficit cognitivo” da população e de uma 

competência técnico-científica-gerencial para administrar as empresas componentes do 

projeto Santa Quitéria, que seria reforçada pela fiscalização adicional realizada com 

completa “neutralidade”, “autonomia” e larga experiência nos papeis sociais que lhes são 

atribuídos pelo IBAMA e pela CNEN, os empreendedores desenvolveram sua estratégia 

para confrontar as resistências encontradas. Para pô-la em prática, estes atores se 

apropriaram das estratégias desenvolvidas pelos atores sociais que identificaram como 

opositores e que, igualmente associados, possuíam como representação coletiva a 

Articulação Antinuclear do Ceará. Dessa forma, promoveram igualmente intercâmbios 

entre Santa Quitéria e Canindé e articularam um documentário de contraposição ao 

produzido pelo Núcleo Tramas em parceria com a AACE. 

Apesar do Seminário de Canindé ter ocorrido ainda em outubro de 2013, diante 

de dificuldades encontradas pelo Consórcio que teve a primeira versão do EIA/RIMA 

rejeitada pelo IBAMA, o início das ações mais intensivas no território ocorreu a partir do 

mês de março de 2014, quando o órgão ambiental federal aceitou os estudos ambienta is 

do empreendimento. A primeira atividade foi a visita às instalações das Indústrias 

Nucleares do Brasil em Caetité e à prefeitura de Caetité por um grupo composto pelo 

prefeito de Santa Quitéria, Fabiano Magalhães e “autoridades políticas da cidade 

cearense”, ocorrida no dia 24 de março de 2014 25 . Além das instalações da INB, os 

políticos também visitaram o prefeito de Caetité, José Barreira. Ao voltar da visita, esse 

                                                 
25 Notícia INB recebe comitiva de Santa Quitéria em Caetité, Jornal A Voz de Santa Quitéria de 

25/03/2014. Disponível em: http://www.avozdesantaquiteria.com.br/2014/03/inb-recebe-comitiva-de-

santa-quiteria.html.  
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grupo de políticos expressou impressões positivas sobre a relação da empresa com a 

população do local, todavia, foram duramente criticados através da “Carta aberta ao 

prefeito de Santa Quitéria, Ceará”26, assinada por um conjunto de entidades e movimentos 

socioambientais de Caetité e apresentada pelo MST durante a audiência pública 

promovida pela ALCE e pela Câmara Municipal de Santa Quitéria, no dia sete de abril 

de 2014. O documento, além de questionar o fato de que a comitiva de representantes 

cearenses ter visitado apenas as sedes da INB e da prefeitura de Caetité, menciona 

acidentes industriais e impactos socioambientais relacionados a mineração de urânio na 

região.  

Numa outra visita, ocorrida no início do mês de julho de 2014, estiveram em 

Caetité três representantes da secretaria de meio ambiente de Santa Quitéria e um 

integrante da ONG Cactus, que presta assistência técnica rural na região. Esta segunda 

comitiva visitou a comunidade Riacho das Vacas e a sede do município de Caetité, e 

relatou impressão positiva com relação ao empreendimento, como podemos observar na 

fala de um biólogo da Cactus. 

 

A aceitação é grande em relação à mina. Eu esperava um receio maior do que 

eu encontrei conversando com as pessoas. Nós estivemos reunidos com várias 

instituições, visitamos comunidades locais, no entorno da mina, e a grande 

maioria dos depoimentos desmistificou todo tipo de prejuízos que haviam sido 

citados por algumas pessoas que visitaram Santa Quitéria com informações 

completamente equivocadas, até promovendo um desserviço. (A VOZ DE 

SANTA QUITÉRIA, 201427). 

 

Os relatos derivados das visitas à Caetité organizadas pelo Consórcio Santa 

Quitéria, onde sobressaíram avaliações positivas sobre os programas de segurança da INB, 

o papel que a estatal cumpre no município baiano e a ausência de impactos negativos da 

mineração às comunidades camponesas, foram de encontro aos relatos dos intercâmbios 

articulados anteriormente pela AACE em parceria com a Comissão Pastoral do Meio 

Ambiente (CPMA) de Caetité. Nestes, que ocorreram em três ocasiões em Caetité, 

moradores do assentamento Morrinhos, de Riacho das Pedras, Lagoa do Mato e Itatira, 

                                                 
26 http://racismoambiental.net.br/2014/04/14/carta-aberta-ao-prefeito-de-santa-quiteria-ceara/ 

 
27 Notícia Comitiva técnica de Santa Quitéria visita Caetité, Jornal A Voz de Santa Quitéria de 

11/07/2014. Disponível em: http://www.avozdesantaquiteria.com.br/2014/07/comit iva-tecnica-de-santa-
quiteria.html. 

http://www.avozdesantaquiteria.com.br/2014/07/comitiva-tecnica-de-santa-quiteria.html
http://www.avozdesantaquiteria.com.br/2014/07/comitiva-tecnica-de-santa-quiteria.html
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pesquisadores do Núcleo TRAMAS e um agente da Cáritas Diocesana Sobral trocaram 

experiências com comunidades camponesas que vivem em locais próximos de onde foi 

instalada a mineração de urânio. Estas relataram a piora na qualidade de vida da 

comunidade; que os prometidos empregos são precários e contemplam um número 

reduzido trabalhadores das comunidades; que a principal atividade econômica da região, 

a agricultura familiar, foi prejudicada, uma vez que os/as produtores/as passaram a 

enfrentar dificuldades para comercializar seus produtos diante do medo da população de 

que eles estivessem contaminados; que as explosões utilizadas no desmonte das rochas e 

a poeira provocada por elas afetam essas comunidades, pois chegam com intensidade em 

suas moradias e aumentam a inseguranças sobre a possibilidade de desenvolvimento de 

doenças relacionadas com radiações ionizantes, como é o caso de câncer, que os 

moradores alegam estar mais frequente após o início das atividades de mineração, em 

comparação com o período anterior. As informações conflitantes, conforme nos relatou 

uma das moradoras de Riacho das Pedras, deixaram a população “confusa”, “desconfiada” 

e “dividida” entre diferentes posições sobre o empreendimento. 

Consórcio organizou também um ciclo de palestras em “espaços como escolas, 

associações comunitárias, entidades comerciais e sindicatos”, para o qual foram 

convidados especialistas em medicina nuclear, geólogos, especialistas em radiação e 

saúde e especialistas em radioproteção28 . Estudantes das escolas públicas da região, 

secretários/as municipais, agentes da saúde e da educação pública e as comunidades mais 

próximas ao empreendimento conformaram o público-alvo destas palestras, onde o 

empreendimento foi apresentado. Além disso, uma equipe de comunicação e do 

departamento de sustentabilidade do Consórcio produziu materiais impressos que foram 

distribuídos: um boletim informativo intitulado Daqui; as cartilhas Mais alimentos, 

desenvolvimento e energia, O caminho das águas em Itataia e Radiação. O que é isso?. 

Foi desenvolvido um site29  para “fornecer informações e esclarecer dúvidas sobre o 

                                                 
28 - Notícia Itatira debate impactos da Mina de Itataia na zona rural, Diário do Nordeste de 12/04/2014. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/itatira-debate-impactos-da-mina-de-itataia-

na-zona-rural-1.994506. 

- Notícia Consórcio de Itataia leva informações à população, Diário do Nordeste de 09/05/2014. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/consorcio -de-itataia-leva-informacoes-a-

populacao-1.1012050.  

- Notícia Palestra é realizada para esclarecer dúvidas sobre a Mina de Itataia, A voz de Santa Quitéria 

de 04/06/2014. http://www.avozdesantaquiteria.com.br/2014/06/palestra-e-realizada-para-esclarecer.html. 

- Notícia Consórcio faz palestra sobre mina de Itataia , Diário do Nordeste de 28/06/2014. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/consorcio -faz-palestras-sobre-mina-de-

itataia-1.1046819 
29 http://www.consorciosantaquiteria.com.br/ 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/itatira-debate-impactos-da-mina-de-itataia-na-zona-rural-1.994506
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/itatira-debate-impactos-da-mina-de-itataia-na-zona-rural-1.994506
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/consorcio-de-itataia-leva-informacoes-a-populacao-1.1012050
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/consorcio-de-itataia-leva-informacoes-a-populacao-1.1012050
http://www.avozdesantaquiteria.com.br/2014/06/palestra-e-realizada-para-esclarecer.html
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/consorcio-faz-palestras-sobre-mina-de-itataia-1.1046819
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/consorcio-faz-palestras-sobre-mina-de-itataia-1.1046819
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Projeto Santa Quitéria”, no qual todos esses materiais informativos se encontram 

disponíveis, e em 2014 foi inaugurado um centro de informações do Consórcio localizado 

na sede do município onde se localiza a jazida, também coordenados por esta equipe.  

 Fica evidente, assim, a importância dada pelo Consórcio à dimensão da 

comunicação para divulgação das informações por eles produzidas. A performance 

desenvolvida pelos empreendedores aparece, neste sentido, em perfeita sintonia com o 

modelo do “déficit público” evocado. Todavia, a análise empreendida dos conteúdos 

destes materiais de comunicação nos conduziu à compreensão de que, ao contrário de 

divulgar “conhecimentos certos”, baseados em informações confiáveis, que 

contribuíssem para a avaliação dos riscos e impactos relacionados ao projeto, 

fortalecendo a participação da população no processo de decisão, como se supõe que o 

suprimento do “déficit cognitivo” possa promover (WYNNE, 1996), a ampla 

disseminação de informações buscou dissimular controvérsias que ao longo do processo 

de discussão lograram atingir a arena pública.  

Tal como no caso estudado por Freitas (1992), observamos em Santa Quitéria que 

os empreendedores mobilizaram recursos políticos para fortalecer enunciados que 

corroborassem à conclusão sobre a viabilidade socioambiental do empreendimento e que 

nesse processo o discurso científico e o anúncio de um parecer técnico comprovando a 

sua viabilidade hídrica cumpriram papeis centrais. Deste modo, sustentamos que, ao 

contrário do anunciado objetivo de informar a população, os empreendedores almejavam 

construir um quadro onde somente fosse possível concluir pela viabilidade do 

empreendimento. Para isso, produziram e selecionaram informações parciais, instaurando 

uma desinformação sistemática (COLETIVO, 2012) sobre o projeto, seus riscos e 

impactos. 

 Para argumentar essas proposições, tomamos a análise de como se desenvolveram 

as controvérsias ao longo do processo de discussão sobre o projeto Santa Quitéria 

acompanhado durante nossa pesquisa de campo. Antes, porém, gostaríamos de ressaltar 

que a análise do processo de comunicação desenvolvido pelos empreendedores do projeto 

Santa Quitéria em busca das licenças para o início do empreendimento demandaria, em 

nosso entendimento, um trabalho à parte. Diante disto, optamos por um foco estrito que 

busca apresentar sinteticamente uma noção sobre as informações apresentadas pelos 
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empreendedores e, ao mesmo tempo, discutir como estas contribuíram para a 

vulnerabilização da população frente aos riscos do projeto.  

A análise de conteúdo dos momentos de discussão e dos materiais impressos nos 

permitiu identificar os enunciados produzidos pelos empreendedores que são centrais na 

sustentação de sua argumentação sobre a viabilidade ambiental do empreendimento, bem 

como aqueles que, por serem respostas às preocupações expressas pela população, 

receberam maior atenção (em itálico). Estes são descritos abaixo: 

a É necessário produzir mais alimento e energia, diversificando a matriz energética, 

sem prescindir de nenhuma fonte e diminuindo a dependência externa de fosfato. 

Por isso é necessário explorar a jazida de urânio e fosfato. 

 
b Com o projeto Santa Quitéria é possível atender a estas necessidades e contribuir 

para o desenvolvimento da região, aumentando a arrecadação de impostos para o 

município e gerando emprego e renda para a população local. 

 
c O projeto possui viabilidade hídrica comprovada por estudos técnicos de órgãos 

do governo do estado do Ceará responsáveis pelo gerenciamento deste recurso, 

que será utilizado em circuito fechado, de modo que nenhum vazamento para o 

ambiente ocorrerá. 

 
d Se ocorrer acidente a empresa irá tomar todas as medidas cabíveis para controlar 

eventuais danos. 

 
e O urânio minerado e beneficiado continua sendo urânio natural e não representa 

riscos à saúde da população, a dos trabalhadores, nem ao meio ambiente. 

 
f As empresas responsáveis pelo empreendimento possuem capacidade técnica e 

gerencial para administrá-lo e garantir a preservação do meio ambiente e da 

saúde das populações. 

 
g Um completo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi produzido, considerando 

corretamente as áreas de influência do empreendimento e seus impactos positivos 

e negativos, e concluiu que o empreendimento é viável, desde que implantados 

todos os programas ambientais previstos.  

 

 

4.3.3.1 Quem garante que o urânio não vai contaminar a água dos riachos, dos rios e 

dos poços? 
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 A pergunta acima foi enviada por uma moradora de Santa Quitéria para a 

coordenação da audiência pública sobre o projeto ocorrida em 7 de abril de 2014, no salão 

paroquial da igreja matriz de Santa Quitéria. A controvérsia desenvolvida a partir desta 

audiência sobre a viabilidade hídrica do empreendimento segue em curso. Os seus termos 

são: (i) a capacidade de abastecimento da demanda hídrica do empreendimento sem o 

comprometimento do uso prioritário da bacia hidrográfica do rio Acaraú, onde este se 

encontra, para o abastecimento humano e a dessedentação animal; e (ii) a viabilidade de 

instalação do empreendimento sem a contaminação das nascentes dos principais rios das 

bacias do Curu, do Banabuiú e do Acaraú. 

 Sobre o contexto sócio-histórico-ambiental em que essa controvérsia emerge à 

arena pública é fundamental destacar, em nível global, o avanço sem precedentes do 

controle do acesso e distribuição da água pelo capital (HARVEY, 2005), que se 

materializa em nível local através de inúmeros processos de desterritorialização do 

populações em toda América latina, desde indígenas afetados pela construção de 

barragens para produção de energia elétrica, como o caso emblemático dos povos afetados 

pela construção de Belo Monte (PORTO-GONÇALVES, 2012), de perímetros irrigados 

para expansão do agronegócio no nordeste brasileiro (RIGOTTO et al., 2010), ou ainda 

por projetos de mineração. Sendo também fundamental destacar a crítica situação hídrica 

dos municípios cearenses que, diante de uma seca que se prolonga desde 2010, se 

encontrava, no momento desta audiência pública, com a imensa maioria dos seus184 

municípios em estado de calamidade pública (BRASIL, 2015).  

 Foi nesse contexto que os atores-rede envolvidos na discussão sobre o projeto 

anteciparam a problemática hídrica. Embora a preocupação sobre os riscos de 

contaminação das nascentes dos rios Curu, Banabuiú e Acaraú, expressa pela população 

local a partir do conhecimento situado que possuem sobre a dinâmica ambiental do 

território em que vivem, tivesse sido tornada pública através, principalmente, do 

documentário produzido pelo Núcleo, o contexto crítico dos recursos hídricos diante de 

uma nova seca histórica foi fator decisivo para a precipitação da controvérsia sobre a 

viabilidade ambiental do empreendimento. 

 Presente na mesa desta audiência pública estava o gerente da COGERH, que, ao 

mesmo tempo que anunciou uma mensagem do governador Cid Ferreira Gomes de apoio 

ao projeto e garantia de construção das obras de infraestrutura necessárias a instalação do 
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mesmo, realizou a apresentação de slides do que afirmava ser um parecer técnico do órgão, 

na qual eram realizadas projeções de recargas, demandas e níveis do açude Edson Queiroz, 

com e sem o projeto de mineração de Itataia em funcionamento. Concluiu, ao final da 

apresentação, que havia completa viabilidade hídrica para instalação do empreendimento 

e, anunciando mais uma vez a sua comprovação através de um parecer técnico, realizou 

a entrega deste para o presidente da audiência pública.   

 Na sequência, a intervenção de um representante do MST também presente na 

mesa da audiência ampliou os termos do debate após afirmar a existência de conflitos 

ambientais na região diante da situação da escassez e desigualdade de distribuição dos 

recursos hídricos, onde há evidente beneficiamento de projetos hidrointensivos, 

defendidos como de desenvolvimento, em detrimento das necessidades das populações 

que vivem no campo. Estes elementos foram aprofundados pelos muitos participantes da 

audiência que se inscreveram após as falas dos presentes na mesa, relatando a criticidade 

do abastecimento – ou melhor, da falta de abastecimento – hídrico dos assentamentos e 

comunidades rurais de Santa Quitéria e Itatira, afirmando a importância dos rios que 

nascem próximos à jazida de Itataia para os modos de vida destas populações e a 

preocupação que a mineração do urânio e do fosfato venha a comprometer a qualidade 

das águas destes mananciais. Dentre as intervenções que expressavam estes elementos, 

estava aquela que intitula a presente secção e que obteve a seguinte resposta do gerente 

da INB responsável pelo projeto de exploração da jazida de Itataia. 

Eu gostaria de falar o seguinte, o projeto básico do empreendimento prevê a 

utilização de água, como um bem precioso, em circuito fechado. A gente faz 

reaproveitamento de água. E se tiver alguma barragem, como vai ter uma 

barragem dentro do empreendimento, vai ser uma barragem com mantas 

impermeáveis. E além de tudo, cuidando da parte de água subterrânea, vão ter 

poços de monitoramento para controlar justamente o lençol freático. A gente 

não vai querer que vaze efluente para fora. (José Roberto de Alcântara, INB, 

Audiência Pública de 07/04/2014). 

  

A afirmação da capacidade de gerenciar o risco de contaminação dos corpos 

hídricos do local da mineração apresentada pelos responsáveis pelo Consórcio, 

combinada à afirmação da comprovação da viabilidade hídrica pelo parecer técnico da 

COGERH foram as respostas apresentadas pelos empreendedores à população diante da 

preocupação com a água da região. O intenso recurso a este relatório nas falas dos 

empreendedores afirmou a centralidade deste na divergência sobre a viabilidade hídrica 
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do empreendimento. Diante do que se tornou um documento de interesse para o conjunto 

de atores que acompanhavam o processo de discussão e decisão sobre o empreendimento, 

de modo que após a audiência este foi solicitado através de requerimento do núcleo 

Tramas/UFC à COGERH. Em resposta, no lugar de um parecer técnico, foi enviado ao 

grupo de pesquisa apenas a apresentação de slides. Após ter nova solicitação ignorada e, 

assim, violado o direito à informação, o Tramas reportou a situação ao Ministério Público 

Federal, que o requereu à COGERH. A órgão estadual respondeu ao MPF apresentando 

o documento da política estadual de gerenciamento de recursos hídricos, sem se 

pronunciar sobre o anunciado parecer, que, na prática, mostrou-se inexistente, ou melhor 

dizendo, existente apenas como um blefe muito útil ao fortalecimento do enunciado sobre 

a viabilidade do empreendimento em um espaço público de discussão. 

 Longe de estar superado, esta controvérsia foi um dos temas centrais das 

discussões ocorridas durante as audiências públicas realizadas pelo IBAMA, onde 

novamente o recurso foi utilizado, porém, desta vez, não através da remissão a um 

documento oficial – um parecer técnico –, mas à estudos de técnicos genéricos, conforme 

esta fala do representante da Galvani na audiência pública  

Com relação à água o que eu posso te esclarecer que a equipe técnica do 

governo do estado ela tem segurança no posicionamento dela e essa segurança 

ela, esses modelos que são considerados eles projetam esses momentos mais 

críticos de falta de água, de stress hídrico para poder dar segurança no 

fornecimento para o projeto e para as comunidades que estão previstas diante 

disso a gente... diante dos estudos do governo do estado tem toda segurança no 

abastecimento de água dessa forma. (Audiência Pública de Lagoa do Mato, 

22/11/2014). 

  

A afirmação de tais estudos, no entanto, mostrou-se ineficiente ao questionamento 

feito pela população sobre a prioridade de abastecimento dada ao empreendimento em 

detrimento a população, fato evidente diante do projeto de construção de uma adutora 

para atender à demanda de cerca de 1.000 m3/h da empresa (EIA, 2014) e apenas três 

comunidades da região, que possui inúmeras outras que passam por dificuldades no 

acesso ao recurso. Como indicativo da leitura da correlação de forças entre os atores 

sociais realizada pelos diferentes participantes das audiências, propostas de mediação 

apresentadas solicitaram sensibilidade à situação vivenciada pela população e uma 

correção no número de acessos possibilitados pela adutora. Dessa forma, ainda que diante 

de uma desigualdade no acesso a este recurso vital, a denúncia desta cedeu lugar ao pleito 
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por uma alternativa “menos desigual”, evidenciando como a internalização das condições 

objetivas da realidade interferem na sua representação pelos atores sociais em posições 

dominadas no campo social e, consequentemente, em suas ações (BOURDIEU, 1998).  

 

[...] queria ouvir hoje aqui, compromisso de que nossa terra iria receber em 

nome de centenas de pessoas que vivem aqui com balde na mão, lutando, 

disputando uma pipa d’água, miseravelmente... vocês são pessoas de um nível 

socioeconômico elevado talvez não saibam o que é a realidade de uma mãe de 

família dessa Itatira aqui, na periferia da rua aqui, leva seus pequeninhos para 

dormirem sujos, ou as vezes nem uma janta tem digna porque não tem uma 

água de qualidade. Eu quero abordar bem o assunto da água, porque hoje aqui 

a nossa maior ausência em termos de bem público.  É, creio que a distância em 

linha reta, ou quase que em linha reta da jazida de Itataia pra cá, seja em torno 

de, leigamente falando, 18 quilômetros mais ou menos. Desde 2008 eu já 

escutei notícias que um determinado senador da república já se propôs, já tem 

propostas quase que concretas de ampliar a adutora que vem estender a adutora 

que vem de Santa Quitéria, que vem do açude Edson Queiroz para vir suprir 

essa necessidade básica de Itatira, estou falando especificamente deste local, 

que tem representantes dignos do setor público, que pode muito bem citar 

dezenas de necessidades outras. Mas eu não poderia deixar passar, de solicitar 

de vocês, o que vão fazer em contrapartida desse município pobre...  está de 

certa forma... só para concluir meu irmão... de certa forma necessitado, de um 

bom gesto de uma boa ação, que todas as pessoas mais neces sitadas nessa hora 

aqui estão dormindo talvez sujas, não por opção, mas por obrigação do destino, 

nós sequer temos água. Isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir um 

posicionamento concreto em nome de centenas e centenas de desvalidos 

(Morador de Itatira, Audiência Pública de Itatira, 21/11/14). 

 

Essas situações encontradas ao longo de nossa pesquisa nos levam a refletir que o 

processo de associação entre atores, descritos por Freitas (1992) na teoria do ator-rede, 

que encontramos refletido nos empreendedores do projeto Santa Quitéria e a 

demonstração de coesão entre eles, contribui para as representações da inexorabilidade 

do empreendimento que esta associação sugere e para sua pronta internalização pelos 

moradores da região que ocupam posições dominadas no campo social. Para estes, tal 

como no caso do presidente da associação de moradores de Morrinhos anteriormente 

descrito, a negociação de “alternativas infernais” (STENGERS apud ACSELRAD & 

BEZERRA, 2010) se configura como igualmente inexorável. 

 Voltando ao dissenso, embora propostas mediadoras tenham sido apresentadas 

pela população para a questão do acesso à água da adutora, a situação objetiva de uma 

seca prolongada e de ausência de recarga significativa do açude Edson Queiroz nos 

últimos cinco anos, bem como a possibilidade de novas secas foi abordada, impunha uma 

preocupação anterior expressa pela população da seguinte forma 
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Boa-noite a todos. Meu nome é (...), professor desta escola. Bom, a oradora 

que me antecedeu falou sobre os problemas da água. Só que vai chover, o açude 

Edson Queiroz vai encher e quando esse açude encher vai ser dado a licença 

se esse for o motivo, certo? Só que vai ter seca, o açude vai voltar, chegar, vai 

voltar a ficar com 25%, segundo os que me antecederam. A minha pergunta é, 

a partir desse momento a empresa já investiu 900 milhões, ela vai parar? Ou 

vai continuar a produzir se não tem água? As pessoas vão ficar sem água? 

Então, a empresa Galvani é uma empresa como qualquer outra que visa o lucro. 

A ideia dela é visar o lucro. Então que me desculpe os que estão aqui, nenhuma 

empresa no mundo vai investir para não ter lucro? Então a minha pergunta é 

essa. (Audiência Pública de Lagoa do Mato, 22/11/2014). 

 

A resposta apresentada pelo Consórcio e pela empresa de consultoria ambienta l 

foi de completa dissimulação das relações de poder que garantem a distribuição desigual 

do acesso à água e que produzem realidades como a das comunidades às margens do 

Eixão das Águas do Ceará, que veem as águas que abastecem o Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP), alimentando, dentre outras, a sede das usinas termoelétricas, 

sendo impedidas por seguranças armados de ter acesso à esta água para seu próprio 

consumo. Limitaram-se, assim, a afirmar que  

Com relação à água eu vou dizer mais uma vez, a gente também confia na 

responsabilidade das instituições públicas. A Secretaria de Recursos Hídricos  

é responsável por meio da sua companhia de gestão de recursos hídricos por 

definir quem pode pegar água, aonde e pra que? E ela tem por traz dela uma  

lei que define prioridade. A prioridade é da população. Ou seja, esse 

empreendimento só vai retirar água do açude de Edson de Queiroz se a 

secretaria de recursos hídricos permitir e essa permissão não vale olhando hoje, 

esse ano, se choveu ou se não choveu, mas é olhando para o futuro e para todos 

os outros usos necessários. Então se a secretaria de recursos hídricos permit ir 

a autoridade é dela de autorizar, então é isso que o empreendimento vai precisar. 

(Audiência Pública de Lagoa do Mato, 22/11/2014). 

 

Além de dissimular as relações de poder e as inúmeras situações em que esta 

prioridade não é respeitada, esta estratégia discursiva dissimula ainda a enorme pressão 

feita pelo setor econômico da mineração e grupos políticos com seus interesses 

comprometidos para a subversão desta mesma lei através da atual proposta de 

reformulação do Código da Mineração, que, dentre outras inúmeras aberrações, equipara 

a prioridade do uso para as atividades de mineração ao uso para abastecimento humano 

(MALERBA et al., 2012). Aliás, a dissimulação é uma estratégia simbólica 

(THOMPSON, 1995 apud RIGOTTO, 2004), também verificada no argumento oferecido 

pelo Consórcio de que não há risco de contaminação ambiental, uma vez que água será 

utilizada em sistema fechado e é garantida a competência do Consórcio em impedir o 
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extravasamento dos efluentes líquidos para o ambiente. Conforme a tabela (ver Figura 6, 

p. 163), episódios de extravasamento de material com contaminantes radioativos para o 

ambiente ocorreram inúmeras vezes nas instalações da INB em Caetité. 

Observamos ainda que as instituições fiscalizadoras, que, segundo argumentam 

os empreendedores, garantem ainda maior segurança ao empreendimento, silenc iam 

diante do conhecimento sobre irregularidades e ingerências da INB. Inicialmente é 

preciso destacar a irregularidade que cerca o início da operação da exploração de urânio 

pela INB em Caetité, que se iniciou em 2000, quando já foram verificados os primeiros 

acidentes, porém somente em 2002 recebeu a Licença de Operação do IBAMA (IBAMA, 

2009). A empresa estatal iniciou a operação também sem a Licença Nuclear. Segundo 

informa a CNEN (2011), a Autorização para Operação Permanente (AOP) à Unidade de 

Concentrado de Urânio de Caetité foi concedida somente em 2010, 10 anos após o início 

da exploração. Entre os exemplos de ingerência, em 2009 o IBAMA autuou em R$ 1 

milhão de reais a INB pelo vazamento de material radioativo para o meio ambiente, 

seguido de omissão do acidente para o órgão ambiental e para a população local30. A 

CNEN, por sua vez, também reconhece a ocorrência de vários acidentes com vazamento 

de líquidos contendo urânio, muitos dos quais tomou conhecimento após denúncia da 

população local, visto que a INB os omitiu (CNEN, 2011). Em nota oficial lançada pela 

comissão, além destes incidentes, atesta a incapacidade da INB de realizar medidas 

radiométricas e produzir relatórios de monitoramento ambiental e diagnostica a falta de 

um programa de manutenção preventivo, de análises de dados de amostras coletadas e o 

não cumprimento de critérios de engenharia, segurança nuclear e proteção radiológica na 

unidade de produção da estatal em Caetité (CNEN, 2011). Para dimensionar a gravidade 

destas informações nos parece imprescindível a consideração do fato de que a CNEN é a 

acionista majoritária da INB, detendo 99% das ações. Sobre este último fato, o Relatório 

do Grupo de Trabalho Fiscalização e Segurança Nuclear da Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 2006) afirma que se trata de 

Um exemplo típico de desrespeito à filosofia empregada na Convenção 

Internacional de Segurança Nuclear é a relação que existe entre a CNEN e a 

INB – Indústrias Nucleares do Brasil. Apesar da INB pertencer à estrutura 

                                                 
30 Em 19 de novembro de 2009, o IBAMA autuou a INB pelo descumprimento da condicionante da Licença 

Ambiental (condicionante 1.4 da Licença de Operação nº 274 de 2002) que determina o imediato informe 

ao órgão de qualquer acidente ocorrido no empreendimento. Em vistoria realizada no dia 18 de novembro 

de 2009 técnicos do IBAMA detectaram o vazamento de 48 metros cúbicos de solvente orgânico com 

urânio, ocorrido no dia 28 de outubro de 2009. Por este motivo, a INB foi multada no valor de R$ 1 milhão . 

(IBAMA, 2009) 
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organizacional da CNEN, a empresa fornece o combustível nuclear para as 

Usinas Angra 1 e Angra 2. Assim sendo, a CNEN atua ao mesmo tempo como 

fornecedora (incluindo aí interesses comerciais) e como licenciadora e 

fiscalizadora da Eletronuclear (operadora das usinas), além de ser responsável 

pela fiscalização de uma atividade que ela própria executa, que é a fabricação  

de elementos combustíveis para as usinas nucleares, incluindo a extração, 

beneficiamento, produção de concentrado de urânio e 

enriquecimento.(BRASIL, 2006, p. 79).   

 

A observação das ações das instituições públicas ao longo desta controvérsia, em 

nosso entendimento, reforça a crítica apresentada por Wynne (1996) de que é própria da 

cultura institucional e científica moderna, a omissão dos erros e das incertezas. Segundo 

o autor, estes são mantidos internamente ao campo das instituições e da ciência, 

negligenciando que as consequências dos riscos e impactos acrescidos por essas 

incertezas são recaem sobre a sociedade, afetando mais intensamente populações 

vulnerabilizadas (ACSELRAD, 2013; PORTO, 2007). Compreendemos estas omissões, 

portanto, como mecanismos de vulnerabilização. 

Para finalizar este tópico, observamos que em julho de 2015 o IBAMA lançou o 

parecer técnico parcial de análise da viabilidade ambiental do Projeto Santa Quitéria. 

Neste documento, o órgão apresentou a compreensão de que, por ser essencial ao 

funcionamento da mineração, a estrutura de abastecimento hídrico deveria estar 

incorporada ao projeto e não ser tratada como estrutura acessória, tal como vinha 

ocorrendo. O parecer conclui, então, que a viabilidade hídrica não está comprovada e 

solicita novos estudos ao Consórcio. Apesar de neste documento técnico o órgão 

ambiental não citar a controvérsia explícita nas audiências públicas, avaliamos que a 

decisão sobre este quesito é resultado objetivo das pressões públicas exercidas sobre o 

tema. A partir desta compreensão, à nossa interlocutora que formula a pergunta inic ia l 

que intitula a secção, podemos responder que o desenvolvimento da controvérsia até o 

presente momento nos revela que a garantia de proteção aos recursos hídricos está 

condicionada a capacidade de mobilização e do exercício de pressão sobre os órgãos 

fiscalizadores e regulamentadores; e, caso o empreendimento venha se se instalar, passará 

em grande medida pelo monitoramento independente da população e sua capacidade de 

denunciar irregularidades e pressionar por soluções. 
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4.3.3.2 Informação perversa sobre os riscos: urânio natural não é prejudicial 

 

 Ao longo do processo de discussão sobre o projeto Santa Quitéria uma segunda 

controvérsia foi estabelecida, dizendo respeito aos riscos do urânio à saúde da população. 

Esta teve como centro um argumento desenvolvido pelo Consórcio para buscar afastar a 

preocupação que havia identificado na população sobre os impactos da mineração à saúde, 

o qual encontramos reproduzido no informativo Daqui nº 1, lançado em janeiro de 2013 

e também nas falas dos representantes das empresas e também do Estado durante o 

seminário de Canindé. Segundo este argumento, o urânio presente no subsolo de Santa 

Quitéria, após extração e processamento para separação do fosfato, continuará a ser 

urânio natural, tal como o presente no ambiente antes do processo de produção da pasta 

concentrada denominada de yellow cake, e, ainda, que em nenhuma das duas formas este 

pode provocar danos à saúde. 

O urânio é perigoso para a saúde humana? Diversas pesquisas internacionais, 

realizadas em locais onde há exploração de grandes reservas desse minério  

demonstram que o urânio natural não provoca nem maior número de casos de 

câncer, nem qualquer outra doença decorrente da radiação. (DAQUI, 2013, p. 

3). 

  

 Ao ser novamente utilizado pelas empresas durante a audiência pública realizada 

em 7 de abril de 2014, esse argumento foi contraposto pela representante da Universidade 

Federal do Ceará presente na mesa. Esta, também pesquisadora e coordenadora do Núcleo 

Tramas, apresentou o reconhecimento pelo Ministério da Saúde Brasileiro (MS) e pelo o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), através da Portaria Interministerial Nº 9/2014 – 

Lista de Cancerígenos do Brasil – do urânio como um agente carcinogênico para humanos. 

Segundo sua apresentação, a energia ionizante liberada no processo de decaimentos dos 

átomos radioativos altera as células vivas, podendo causar diversos tipos de agravos à 

saúde, tais como abortos, defeitos ao nascimento, depressão do sistema imunológico, 

leucemia e vários outros cânceres e retardo físico e mental em crianças. Este confronto 

de argumentos evidenciou como controversa as compreensões sobre os riscos do urânio 

à saúde humana. Diante do que, o Consórcio lançou mão do papel da ciência como 

autoridade pública (WYNNNE, 2014), com o seu monopólio da violência simbólica 

legitimada, como nos diria Bourdieu (1998), para mobilizar atores do campo científico 
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que pudessem reforçar o enunciado sobre a ausência de risco. Como resultado, passamos 

a encontrar nas cartilhas distribuídas pelo Consórcio junto à população as seguintes 

informações: 

O urânio em estado natural pode provocar câncer? Não. Ele é um elemento  

natural da face da Terra, portanto a energia emitida por esse urânio é um fato 

normal em nossas vidas. Muitas pesquisas sobre este assunto já foram feiras 

no mundo inteiro [...]. O resultado da pesquisa demostrou que mesmo vivendo 

numa região com radiação muito alta, o número de casos de câncer era 

semelhante ao de outros lugares sem tanta radiação. (Entrevista com o médico  

Nelson Valverde, especialista em Saúde Ocupacional e Radiopatologia, 

cartilha Radiação. O que é isto? 2014, p. 6). 

 

 Um especialista em saúde e radiação foi, mobilizado para o ciclo de palestras 

desenvolvido pelo Consórcio, concedendo também entrevista na rádio Itataia, onde 

afirmava que não há relação entre o urânio e o câncer e que este mineral não provoca 

nenhum dano à saúde humana 31 . Interessante destacar que, apesar de se referir a 

“inúmeros trabalhos científicos”, a referência bibliográfica de nenhum deles é 

apresentada nas falas ou materiais impressos do Consórcio. 

 Diante da controvérsia, o grupo de pesquisadores que compõem o Painel 

Acadêmico Popular da mineração se deteve a analisar a literatura científica sobre os riscos 

de mineração de urânio à saúde, produzindo, como resultado, o parecer técnico intitulado 

Análise do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Santa Quitéria em suas relações com 

a Saúde Pública, a Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadores e a Saúde Ambiental 

(RIGOTTO et al., 2014),  que foi entregue ao Ministério Público Federal e ao IBAMA, e 

cujo conteúdo foi apresentado durante as audiências públicas ocorridas nos dias 20, 21 e 

22 de novembro de 2014. Neste parecer, pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) da área da saúde, em conjunto com um Físico Nuclear pesquisador da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UEVA), a partir de uma revisão da literatura 

internacional, demonstraram que inúmeros estudos clínicos e epidemiológicos confirmam 

a relação entre radiação e câncer e que estes vêm sendo levados em consideração nas 

regulamentações de atividades envolvendo materiais radioativos em diferentes partes do 

mundo. Segundo o parecer, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos 

                                                 
31 Entrevista para o jornal A voz de Santa Quitéria de 04/06/2014, disponível na íntegra em: 

http://www.avozdesantaquiteria.com.br/2014/06/palestra-e-realizada-para-esclarecer.html. 



156 
 

recomenda que nenhum nível de radiação, por insignificante que seja, deva ser 

considerado seguro. No mesmo sentido, a Associação Médica de British Columbia 

(Canadá) recomendou ao governo que considerasse a área de 10 km em torno das minas 

de urânio como local inabitável. Os autores citam uma ampla gama de estudos que 

demonstram a relação de urânio e radiação com problemas à saúde. 

 A apresentação da conclusão destes estudos durante as audiências públicas 

convocadas pelo IBAMA despertou como reação a contraposição do diretor de 

radioproteção da CNEN, que negou a relação entre mineração de urânio e agravos à saúde.

 Da mesma forma, o presidente da INB mobilizou uma outra prova científica como 

argumento para fortalecer o enunciado sobre a inexistência de riscos à saúde da população 

ao retomar o resultado de um estudo epidemiológico conduzido por pesquisadores da 

Fiocruz32 , contratados pela estatal para atender a condicionantes 2.12 da licença de 

operação do IBAMA. 

E aqui eu quero dizer que a INB, de longa data, há mais de cinco anos, através 

de um processo de licitação pública selecionou a melhor instituição do país na 

área de saúde humana que é a Fiocruz. E pesquisadores da Fiocruz ao longo de 

cinco anos fizeram um trabalho, trabalho esse que foi inclusive apresentado ao 

Ibama, e conclui que não há como estabelecer um nexo causal entre a atividade 

mineradora e doenças de câncer, na região de Caetité. Que mais ou menos 

segue o que está na literatura internacional a respeito do caso. (Audiência 

Pública de Itatira, 21/11/2014). 

 

Este mesmo estudo havia anteriormente sido amplamente utilizado em Caetité 

para buscar dissipar as preocupações da população sobre os impactos à saúde da 

mineração de urânio. O boletim informativo Daqui33 de junho de 2009 lançado em Caetité 

trazia como título: Pesquisa Científica Comprova: mineração de urânio não aumentou 

casos de câncer. A edição do boletim34 do mês de setembro de 2009 trazia a nova matéria 

Quem tem medo de urânio?,  onde se afirmava 

Agora está comprovado: não houve aumento do número de casos de câncer em 

nossa região em consequência do funcionamento da mineração de urânio. Uma 

pesquisa realizada durante doze messes por uma equipe de especialistas da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma das mais sérias entidades de saúde do 

                                                 
32 O estudo tem por título “Estudo epidemiológico de morbi-mortalidade relativo à eventual ocorrência de 

patologias relacionadas a danos genéticos e neoplasias malignas na área de influência da Unidade de 

Concentrado de Urânio (URA), das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) – Caetité no Estado da Bahia” e 

goi coordenada pelo pesquisador Arnaldo Levy Lassance Cunha. 
33 http://www.inb.gov.br/inb/conteudo/imprensa/daqui_%20inb_3_internet.pdf 
34 http://www.inb.gov.br/inb/conteudo/imprensa/daqui_%20inb_4_internet.pdf 

http://www.inb.gov.br/inb/conteudo/imprensa/daqui_%20inb_3_internet.pdf


157 
 

Brasil, concluiu que não há nenhuma diferença entro o número de casos 

registrados nas regiões de Guanambi, Caetité e Lagoa Real, se comparados 

com o que se encontra em outros municípios baianos, como Botuporã, no 

centro sul e Maragogipe, que está situado a 135 quilômetros de Salvador. 

 

A partir do fato de que o próprio estudo utilizado pela INB traz em suas 

considerações finais que os resultados da pesquisa são “preliminares e apresentam 

limitações decorrentes do grande número de causas mal definidas nos registros de óbitos” 

(CUNHA et al., 2010, p. 13) e do que consideraram como uso inadequado e abusivo da 

informação científica produzida pelo estudo, algumas entidades e organizações da 

sociedade civil de Caetité questionaram o estudo e a sua utilização à Fiocruz, que remeteu 

o caso à apreciação por um Grupo de Trabalho (GT) Permanente para Assessorar a 

presidência. Uma vez analisado o estudo, a presidência da Fiocruz assim se posicionou 

frente aos questionamentos  

Após deliberações técnicas, o GT concluiu que o referido estudo possui um 

caráter exploratório e inconclusivo. Portanto, não permite estabelecer 

inferências sobre a relação entre exposição à radiação ionizante (tanto em 

níveis naturais locais como decorrentes das atividades de extração e 

concentração de urânio) e seus impactos no perfil de morbi-mortalidade, ou 

mais especificamente sobre a mortalidade por câncer, na área de influência da 

Unidade de Concentrado de Urânio (URA) das Indústrias Nucleares do Brasil 

(INB) em Caetité, BA. Dessa forma, consideramos inapropriadas matérias de 

divulgação pública que, baseadas no estudo em questão, afirmem que a 

atividade mineradora na região não cause impactos à saúde da população 

potencialmente exposta. (FIOCRUZ, 2013 apud FINAMORE, 2015, p. 2013). 

 

Além disso, a Presidência da Fiocruz acrescenta no documento que é fundamenta l 

a realização de novos estudos sobre os possíveis impactos da mineração e beneficiamento 

de urânio na região; recomendado também a estruturação de um serviço de vigilância que 

permita  “acompanhar a saúde da população e dos trabalhadores potencialmente expostos, 

gerando e trocando informações com a população sobre as preocupações locais 

relacionadas à preocupação da saúde de forma permanente e transparente” (FIOCRUZ, 

2013 apud FINAMORE, 2015, p. 213). Esta portaria da Fiocruz foi apresentada durante 

a audiência pública e protocolada pelo IBAMA por um pesquisadore da própria 

instituição, que criticou sua indevida utilização pelo presidente da INB, reconheceu a 

existência de uma controvérsia na literatura científica internacional a respeito dos 

impactos da mineração de urânio sobre a saúde de trabalhadores e das populações situadas 
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no seu entorno e afirmou a existência dentro da própria Fiocruz de estudos que apontam 

tanto a presença de contaminação ambiental do solo próximo às pilhas de rejeito 

produzidas pela mineração em Caetité e no fundo de vales, como de análises 

epidemiológicas que consideram como muito provável a existência de relação entre casos 

de câncer observados em Caetité e a atividade desenvolvida pela INB (PORTO et al., 

2014). 

 Esta controvérsia nos fornece elementos para o debate sobre a relação entre 

ciência e sociedade, em especial nas situações em que esta relação se desenvolve em 

processos de decisão onde estão implicados riscos tecnológicos modernos, como é o caso 

dos riscos da radiação. Gostaríamos de iniciar as nossas considerações por estas últimas, 

avaliando que, ao identificar a preocupação da população com os riscos à saúde 

oferecidos pelo projeto Santa Quitéria e optar por produzir um enunciado que buscava 

dissipar esta preocupação, os empreendedores operaram uma concepção restrita, porém 

hegemônica, de saúde como sinônimo de ausência de doença. Daí a escolha de confrontar 

a preocupação através de uma formulação simplista que podemos resumir como “urânio 

não provoca doença”, ignorando os sentidos diversos para a noção de saúde produzidos 

pelos moradores das comunidades e das sedes municipais de Itatira e Santa Quitéria. 

Segundo Teixeira (2013), a noção de saúde apresentada pelas comunidades da região, 

está relacionada não só com a ausência de doença, mas com a identificação cultural com 

o local onde vivem, com o trabalho em atividades agrícolas e a produção de alimentos 

saudáveis, a paz e harmonia nas relações comunitárias e o acesso água.  

O tratamento dado pelos empreendedores a questão, ademais, atomiza o processo 

de mineração, omitindo, dentre outros fatores, que para que este ocorra é necessária a 

construção da infraestrutura industrial. A fase de instalação desses empreendimentos, 

como tem sido observado em estudos sobre os impactos dos grandes projetos de 

desenvolvimento, implica uma série de alterações sobre o metabolismo social, com 

frequente aporte de população e modificações na dinâmica social que por vezes resulta 

em aumento da violência, do consumo de drogas, da exploração sexual de mulheres e  

adolescentes, da  especulação imobiliária e de maior pressão sobre os serviços de saúde, 

educação, abastecimento hídrico e segurança pública, implicando, inúmeras vezes em 

processos de desterritorialização destas populações (RIGOTTO et al., 2010; 2014;, 

VICENTE DA SILVA, 2014; ZHOURI & LACHESFKI, 2010). 
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 A observação do desenvolvimento desta controvérsia, assim como no caso 

anterior, nos mostra como as provas científicas mobilizadas para fortalecer ou rejeitar 

enunciados sobre a viabilidade do empreendimento desempenharam papel central nas 

discussões sobre o projeto Santa Quitéria. Além disso, observamos nesse processo aquilo 

que alguns pesquisadores sugerem como característica intrínseca da cultura científica 

moderna (WYNNE, 1996; FREITAS, 1992), a omissão das incertezas científicas, bem 

como a incapacidade das instituições reguladoras ou fiscalizadoras, como, no caso, o 

IBAMA e a CNEN, de estabelecer processos de negociação a partir das controvérsias 

apresentadas e de possibilitar o envolvimento da população nas decisões (PORTO, 2007). 

Tais passos, que segundo Funtowicz e Ravetz (2003) são fundamentais para o 

enfrentamento de problemas complexos envolvendo riscos tecnológicos ambientais como 

os implicados pelo projeto Santa Quitéria, encontram como barreira a associação entre 

empresas e órgãos fiscalizadores, como evidente no papel assumido pela CNEN durante 

as audiências públicas onde protagonizou a defesa da segurança das instalações nucleares 

e da responsabilidades e competência técnica da INB e da CNEN para garanti- la.  

Esta postura foi percebida como contraditória pela a população, pois o órgão 

fiscalizador responsável pelo licenciamento nuclear que, em tese, se encontrava na 

audiência pública para ouvir as preocupações da população e para com ela decidir sobre 

o licenciamento ou não do projeto, encontrava-se em clara defesa do mesmo, sem abertura 

para qualquer mediação. Falas como “Eu senti que aquele senhor da CNEN falou muito 

a favor do empreendimento”, foram frequentes nos diálogos estabelecidos com os 

participantes do grupo de pesquisa ampliado por ocasião do convite para o grupo e nos 

seus dois primeiros encontros. Percepção que compreendemos como importante 

indicativo de que os sujeitos da população mapeiam ou situam os sujeitos epistêmicos 

dominantes (ACSELRAD, 2014) como parte da vigilância desenvolvida pela população 

sobre o processo de decisão, a atuação dos atores, o papel das instituições e do Estado 

como um todo. Esta mostra-se indispensável para a promoção da justiça ambiental neste 

contexto em que as instituições do Estado e os usos que fazem da ciência mostram-se 

com o objetivo de vulnerabilizar a população. 

 

4.3.3.3 Competência Técnico-Gerencial da Indústria Nuclear ou Vulnerabilidade 

Institucional? 



160 
 

 

 Não somente essas duas controvérsias principais que destacamos anteriormente, 

mas todas as questões que lograram alguma resposta ao longo dos momentos de discussão 

sobre o projeto Santa Quitéria que acompanhamos se defrontaram com a afirmativa de 

uma competência técnica e gerencial das empresas constituintes do projeto Santa Quitéria. 

Este se converteu, portanto, em um enunciado fundamental para o suporte dos demais 

que, em conjunto, estruturavam a defesa da viabilidade ambiental do empreendimento. A 

este respeito gostaríamos de problematizar como os procedimentos de licenciamento 

ambiental permitem aos órgãos licenciadores e às populações avaliar sobre a capacidade 

de uma empresa de realizar os compromissos ambientais e sociais que assume. 

A constatação da contradição entre a afirmação da INB sobre a competência em 

gerenciar os efluentes líquidos do processo industrial de produção de concentrado de 

urânio e os inúmeros vazamentos verificados destes mesmos efluentes em Caetité, bem 

como todo aporte crítico proporcionado pelas experiências das comunidades de 

Morrinhos e Queimadas durante o tempo que trabalharam para a NUCLEBRAS na 

abertura de galerias na jazida de Itataia, nos levaram a refletir sobre a importância da 

experiência vivida pelos trabalhadores e pelas populações do entorno dos 

empreendimentos, bem como do acesso à informações sobre o histórico ambiental das 

empresas durante o processo de licenciamento. A análise dos documentos oficiais do 

processo de licenciamento ambiental (EIA e RIMA) do projeto Santa Quitéria, bem como 

dos pronunciamentos dos empreendedores durante as audiências públicas, porém, nos 

levam a constatação de que o que se permite conhecer através destes é apenas a 

identificação da razão social, à vinculação em termos administrativos a outros órgãos, o 

local e ano de origem de tais empresas e a atividade a que se dedicam, nada mais. 

Na análise sobre as práticas espaciais e o exercício do poder, Claval (1979) nos 

demostra como ao lado do controle dos acessos, as informações sobre o espaço e sobre 

as práticas espaciais dos sujeitos sociais que o ocupam desempenha papel fundamenta l 

para o estabelecimento das relações de dominação. Acselrad (2014), por sua vez, ressalta 

a importância que vem sendo dada à definição prévia do “risco social” que determinados 

territórios oferecem a projetos de desenvolvimento, definido através da identificação das 

formas de organização política, de comunicação e do mapeamento de lideranças 

comunitárias, a partir do que as tecnologias sociais de gestão da conflitualidade tem 
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logrado desenvolver novas estratégias para desarticular potenciais de resistência, 

conferindo ao capital melhores condições para o exercício do poder.  

Ao passo que os “portadores do poder de investir” (ACSELRAD & BEZERRA, 

2010) possuem maior capacidade de mobilizar capitais para produção de tais informações, 

observamos que os sujeitos sociais para os quais o projeto Santa Quitéria é imposto se 

veem, em sua maioria, destituídos, através do licenciamento ambiental, da possibilidade 

de um conhecimento sobre as empresas e as instituições envolvidas no empreendimento. 

A opção teórica por uma análise qualitativa dos riscos ambientais leva autores como Porto 

(2007) a sugerirem que para a construção de modelos adequados de previsibilidade e 

gerenciamento de riscos, o conhecimento sobre as pessoas e organizações é peça 

indispensável. Nesse sentido é que afirmamos a necessidade de inclusão no processo de 

tomada de decisão das experiências anteriores, tanto dos sujeitos do território de Santa 

Quitéria, como de outros territórios com o setor nuclear brasileiro, para que se possa 

avaliar a competência gerencial das empresas proponentes do projeto santa Quitéria a 

partir dessas experiências e não apenas do discurso permeado pelo interesse em aprovar 

novos empreendimentos do setor. Para tanto, três casos nos parecem trazer elementos 

importantes para o debate, são eles o caso da antiga empresa estatal NUCLEMON, de 

São Paulo; o caso do Complexo Industrial do Planalto de Poços de Caldas (CIPC), de 

Minas Gerais; e o caso da Unidade de Concentrado de Urânio de Caetité (URA) Caetité, 

na Bahia. 

 

4.3.3.3.1 O Caso da NUCLEMON 

 

 A empresa estatal Nuclebras de Monazita e Associação Ltda, (NUCLEMON) 

operou durante o período de 1940 a 1993 na zona sul da capital de São Paulo como 

subsidiária das Indústrias Nucleares Brasileiras (NUCLEBRAS), que a partir de 1988 

passa a se chamar INB. A empresa era responsável pelo tratamento físico e químico da 

areia monazítica, que produzia diversos compostos dentre os quais o cloreto de terras 

raras que, tinha como subproduto o Torta II, rico em urânio e tório. Durante parte de seu 

funcionamento, esta era a única forma de obtenção de urânio no Brasil. A experiência da 

NUCLEMON foi permeada por uma série de descasos para com a saúde dos trabalhadores, 
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das populações do entorno e o ambiente que, mesmo após o encerramento de suas 

atividades no ano de 1992, perdura até os dias atuais (BRASIL, 2006). 

 Após óbito de um trabalhador com suspeita de contaminação no ambiente de 

trabalho em 1987 e a identificação de diversos fatores de risco para a saúde dos 

trabalhadores a partir de 1989, foi instalado no ano de 1991, na Câmara Municipal de São 

Paulo, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar sobre a exposição à 

radiação sofrida pelos trabalhadores e pela população do entorno das instalações 

industriais (NOGUEIRA et al., 2009). Essa CPI concluiu que a NUCLEMON durante 

todo o seu funcionamento descumpriu as normas referentes a controle de áreas e 

radioproteção e foi responsável pela liberação de grandes quantidades de material 

radioativo para o meio ambiente, inclusive depositando lixo químico durante anos sem o 

devido tratamento no Aterro Bandeirantes, expondo a população à radiação (BRASIL, 

2006). Ainda segundo Brasil (2006), a CPI concluiu também que a CNEN é responsável 

por todos esses riscos, pois como órgão fiscalizador, não tomou medidas de sanção contra  

a NUCLEMON. 

 Com essas investigações em andamento e sob a justificativa de problemas 

financeiros, a NUCLEMON em 1991 passou a demitir funcionários e dar início ao seu 

processo de fechamento que teve fim no ano de 1993. Segundo Nogueira et al. (2009), 

após anos de exposição à radiação, diversos trabalhadores contraíram agravos à saúde 

comprovadamente relacionados à atividade laboral na NUCLEMON, encontrando -se 

abandonados pela INB e tendo que recorrer a ação judicial para ter garantido 

acompanhamento médico obrigatório. Essa postura da INB contraria o exposto no artigo 

12 da Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT)35, que diz que “todos 

os trabalhadores diretamente sujeitos a trabalhos sob radiação devem submeter-se a um 

exame médico apropriado antes ou pouco tempo depois da sujeição a tais trabalhos, e 

submeter-se ulteriormente a exames médicos com intervalos adequados”. 

 

4.3.3.3.2 A mineração de urânio em Poços de Caldas 

                                                 
35 http://www.oit.org.br/node/474 
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 Em Minas Gerais, funcionou durante os anos de 1981 a 1995 a atividade de lavra 

e tratamento de urânio no Complexo Mínero Industrial do Planalto de Poços de Caldas 

(CICP). O empreendimento estava sob a gerência da NUCLEBRAS/INB e era constituído 

por uma mina a céu aberto, instalações industriais para o tratamento físico e químico do 

urânio, uma fábrica de ácido sulfúrico, uma bacia de rejeitos e as instalações 

administrativas. Atualmente o CICP encontra-se em fase de descomissionamento, etapa 

que vem sendo dificultada pela Drenagem Ácida de Mina (DAM), um passivo ambienta l 

que é consequência do descarte inapropriado dos rejeitos praticado NUCLEBRAS e INB 

(NÓBREGA et al, 2008). 

 A DAM é causada pelo ácido sulfúrico produzido pela oxidação natural de 

sulfetos metálicos na presença de água (NÓBREGA et al., 2008). Essa reação foi possível 

graças ao lançamento dos rejeitos gerados pela mineração, dispostos nos bota-foras, 

direto em córregos de água. Questionada sobre o fato e obrigada pela CNEN em 1983 a 

implantar um sistema de coleta e tratamento dessas águas contaminadas, a NUCLEBRAS 

tomou medidas de remediação, mas que não foram capazes de resolver o impacto gerado, 

de acidificação de corpos hídricos superficiais e subterrâneos. 

 No estudo de Shultz et al. (2011), onde avaliam os desafios para a gestão 

ambiental de tecnologias complexas e perigosas no Brasil a partir do estudo de caso sobre 

a produção de urânio em Poços de Caldas, somado ao problema do incorreto descarte de 

efluentes tóxicos no meio ambiente, os autores identificam uma lacuna que consideram 

ainda mais grave para a gestão ambiental realizada pelo setor nuclear no Brasil. Segundo 

os autores, é prática corrente da CNEN e da INB a indistinção entre o diagnóst ico 

ambiental dos locais de operação de instalações nucleares no momento anterior e 

posterior ao início das atividades em ambientes que possuem níveis de radiação natural 

mais elevada que locais de não ocorrência de minerais radioativos. Prática que, conforme 

avaliam, é correntemente utilizada pelas instituições do setor para negar o incremento dos 

níveis de radiação ambiente provocados pelas atividades industriais e que, acabam por 

promover uma inapropriada proteção da saúde das comunidades, dos trabalhadores e do 

ambiente expostos. 
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4.3.3.3.3 A mineração de urânio em Caetité 

 

O caso da mineração em Caetité está em curso atualmente e apresenta uma série 

de impactos sociais e ambientais. Em funcionamento desde o ano 2000 no semiárido 

baiano, município de Caetité, a Unidade de Concentrado de Urânio de Caetité (URA-

Caetité) é responsável pela mineração e beneficiamento deste minério e tem capacidade 

de produção anual de 400 toneladas de concentrado de urânio, chamado yellow cake. A 

mineração é realizada em uma mina a céu aberto e prevê ainda a mineração subterrânea, 

atualmente em fase de análise de viabilidade (PORTO et al., 2014). 

 Durante esse tempo de funcionamento, diversas são as denúncias de 

irregularidades administrativas e operacionais, acidentes de trabalho e vazamentos de 

material radioativo para o ambiente. Muitos destas denúncias se confirmaram, trazendo a 

público o fato da INB, empresa que gerencia a unidade, manter em segredo vazamentos 

de yellow cake que deveriam ser comunicados à população local e aos órgãos 

fiscalizadores (LISBOA apud PORTO et al., 2014). Além da falta de transparência 

quanto às práticas de gestão ambiental, a sonegação de informações e a desinformação 

quanto aos riscos da atividade de mineração também são identificadas como 

problemáticas que embasam a desconfiança de moradores locais e representantes de 

movimentos sociais e entidades de base comunitária e religiosa com relação à empresa 

(PORTO, et al, 2014). Apresentamos a Figura 7 que reproduz tabela do trabalho de 

Finamore (2015, p. 89-90) onde sistematiza os acidentes confirmados que ocorreram na 

unidade durante desde o início do seu funcionamento. 
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 Em síntese, a partir destes casos brevemente relatados observamos que no 

histórico de gerenciamento das atividades do setor nuclear brasileiro algumas práticas são 

recorrentes: a desinformação aos trabalhadores e à população local sobre os riscos 

relacionados às atividades desenvolvidas; a desconsideração ou minimização dos risco 

ambientais e ocupacionais; graves falhas na gestão ambiental dos empreendimentos; a 

exposição de trabalhadores e da população à níveis perigosos de radiação, com 

comprovados casos de agravos à saúde de trabalhadores. Tais constatações contrariam a 
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garantia afirmada no caso do projeto Santa Quitéria de que a atividade de mineração será 

desenvolvida “de maneira a não colocar em risco a saúde dos trabalhadores e da 

população nem provocar danos ao meio ambiente.” (DAQUI, 2013, p. 2). Reafirmamos, 

assim, que a omissão, no processo de licenciamento ambiental, de informações que 

permitam a população local conhecer a cultura institucional desse setor como uma 

estratégia das empresas coadunada pelos órgãos fiscalizadores para obter inibir as 

possíveis resistências sociais ao empreendimento que tais informações poderiam 

mobilizar, sendo, portanto, como sugere Porto (2007) e Acselrad (2013) um mecanismo 

de vulnerabilização desta população através da desinformação organizada sobre 

acontecimentos e experiência que revelam, por sua vez, a vulnerabilidade instituciona l 

(PORTO, 2007) que caracteriza o setor nuclear brasileiro. 

 

4.4. Como os sujeitos da pesquisa identificam os outros atores sociais e avaliam seus 

papeis 

 

 Apresentamos a seguir uma sistematização das avaliações do processo de 

discussão sobre o projeto Santa Quitéria que nos foram apresentadas pelos sujeitos com 

os quais optamos por trabalhar ao longo da nossa pesquisa – comunidades camponesas, 

entidades e movimentos sociais. Estas avaliações percorrem diferentes momentos do 

debate sobre o projeto de mineração em territórios de Santa Quitéria e Itatira, desde a 

nossa aproximação com o território, em agosto de 2013, até fevereiro de 2015. Contempla, 

assim, desde pouco antes da intensificação da incidência do Consórcio nestas cidades a 

partir de suas palestras e visitas, as audiências públicas realizadas pela ALCE e pelo 

IBAMA, até o final do nosso grupo de pesquisa ampliado. Optamos por realizar uma 

apresentação de caráter expositivo, buscando contemplar o maior número possível de 

avaliações com as quais entramos em contato ao longo do período citado, para, em 

seguida, dialogar com as avaliações identificadas e construir uma análise do processo que 

vulnerabilização. 

 Observamos nestas avaliações quatro atores principais serem identificados pelos 

nossos interlocutores: o Consórcio Santa Quitéria; o Estado, nas suas esferas nacional, 

estadual e municipal, dizendo respeito principalmente a atuação de representantes 
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políticos eleitos, gestores e representantes dos órgãos de desenvolvimento do governo 

estadual; órgãos fiscalizadores e regulamentadores do governo federal, no caso o IBAMA 

e a CNEN; e, por último, a universidade, através da atuação do Núcleo Tramas/UFC e de 

professores da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UEVA).  

 As avaliações sobre as empresas podem ser distribuídas, para efeito didático, em 

três dimensões: como as comunidades e movimentos percebem e avaliam a relação do 

Consórcio com o Estado; com as comunidades; e o que estes apresentam sobre o projeto 

de mineração. A respeito do primeiro ponto, as comunidades identificam que as empresas 

se utilizam do poder econômico que detêm para cooptar representantes políticos eleitos.  

Ao longo do campo de pesquisa foram recorrentes falas que consideravam que diante da 

promessa de elevado faturamento financeiro do Consórcio com as atividades de 

mineração e industrialização, representantes políticos, principalmente locais e estaduais, 

viram o apoio ao empreendimento como oportunidade serem beneficiados pelas receitas 

produzidas com a exploração de Itataia e, assim, fortalecidos nas disputas políticas. Este 

fato não é novo, pois promessas de lavra da jazida já embalaram campanhas de muitos 

prefeitos e vereadores de Santa Quitéria e Itatira, todavia, segundo nos informam, a 

associação entre empresas e representantes políticos locais é mais intensa desde a 

formação do Consórcio Santa Quitéria.  

 A percepção desta associação nos é apresentada pelos moradores das comunidades 

através de relatos de visitas a elas realizadas pelas empresas e prefeitos ou outros 

membros da gestão municipal. Compreendem que através destas visitas conjuntas estes 

dois atores buscam transmitir a mensagem de que o atendimento de demandas das 

comunidades pelo poder público municipal está vinculado à aceitação do Consórcio e, 

consequentemente, do projeto Santa Quitéria. Foi o que verificamos no relato do 

presidente da associação de Morrinhos anteriormente citado, como também no relato de 

uma moradora de Riacho das Pedras, que nos explicou que a comunidade possui projeto 

de uma mini fábrica de biocompostagem que, embora tenha financiamento do governo 

federal, precisa da parceria com governo estadual e, portanto, dos órgãos estaduais, “mas 

eles quando vêm é com o pessoal da INB”. Dessa forma, temos observado que as 

comunidades estão tendo dificuldades adicionais para acesso a algumas políticas públicas 

devido à relação estabelecida entre Estado e empresas. 
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 Moradores das comunidades relatam que para silenciá- las empresas e 

representantes políticos locais exercem pressões sobre lideranças locais que atuam como 

porta-vozes das comunidades e que tem problematizado a instalação do empreendimento. 

Situação que, conforme relatou uma das interlocutoras de Riacho das Pedras que 

participou do primeiro intercâmbio em Caetité organizado pela AACE, foi também 

observada nas comunidades da Bahia, onde, ao tempo do intercâmbio, os presidentes das 

associações de moradores demonstraram medo de se pronunciarem em reuniões. Relatos 

sobre estas tentativas de cooptação nos foram apresentadas por jovens trabalhadores da 

sede de Santa Quitéria, lideranças políticas de Morrinhos e também de Riacho das Pedras. 

Podemos observar um exemplo na fala do morador de uma das comunidades. 

[...] E a INB e Galvani, que são duas empresas pesadas, vocês não queiram 

saber o quanto que é pesada, porque eu já disse à (...) que eu sei o que é o peso. 

Só porque, por simples que a gente seja, a gente é presidente de uma entidade 

daqui da comunidade de Riacho das Pedras e a gente é muito visto por essas 

empresas e até pelo nosso poder público municipal de Santa Quitéria. (Oficina 

do Painel Acadêmico-Popular, 19/09/2014). 

 

 Ainda a respeito das tentativas de cooptação das comunidades, estas nos relataram 

que a partir do segundo semestre de 2013 passaram a ser frequentemente visitadas por 

uma equipe do Consórcio coordenada por um senhor identificado como Celso Alexandre. 

Especialista em relações públicas, proprietário da empresa Ouvidor Comunicação Ltda. 

e trabalhando desde 1975 como responsável pela relação de empresas do ramo de 

mineração e siderurgia com comunidades 36 , Celso Alexandre é o responsável pela 

coordenação das ações de comunicação social e relações públicas do Consórcio Santa 

Quitéria e vem sendo identificado como um sujeito “manipulador” pelas comunidades, 

onde, segundo elas, sempre chega com “presentes” e perguntando sobre o “pessoal das 

universidades” e “as atividades do grupo do contra”, buscando colher dados sobre as 

estratégias de informação e de resistência construídas pelas comunidades e movimentos, 

bem como tentando também cooptá-las.   

Ela é massacrada pelos Face... imaginem um pé rapado que nem eu lá do Sertão. 

As pressões que a gente leva... não de qualquer pessoa e sim de empresa! 

Porque a gente simplesmente é com os movimentos sociais. Vocês não 

imaginem. Eu não canto não, mas o seu (...) já canta as pressão que a gente 

leva. Gente, não estou brincando não, é seríssimo. Querendo saber de tudo. Tal 

e tal, tal, tal. E a gente, mala veia, às vezes a gente não solta tudo e nem deve 

                                                 
36 Informações fornecidas pelo próprio Celso Alexandre em seu currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4493073Y0 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4493073Y0
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soltar, mas se eu tivesse um face as lapadas eram maiores que as tuas. (Oficina 

do Painel Acadêmico-Popular, 19/09/2014). 

 

 Somada a ação mais direta e localizada nas comunidades através deste especialis ta, 

uma intensa atividade de comunicação social foi desenvolvida pelo Consórcio através da 

rádio Itataia. Frequente nos relatos das comunidades, entidades e movimentos em todos 

os encontros, a rádio Itataia foi identificada por eles como o principal veículo de 

comunicação de massa através do qual a empresa apresentava às muitas localidades de 

Santa Quitéria vinhetas e pronunciamentos dos seus representantes sobre os benefíc ios 

do empreendimento para a região. A ampla divulgação de informações produzidas pelas 

empresas por essa rádio foi constantemente questionada pelos moradores que 

problematizavam o monopólio pelo Consórcio das informações que efetivamente 

chegavam a maior parte da população do município. 

Por fim, a respeito das empresas e das relações desenvolvidas por estas com as 

comunidades, segundo moradores de Riacho das Pedras a visita às instalações da INB em 

Caetité guiada pelo Consórcio e que envolveu alguns moradores de Santa Quitéria, Itatira 

e Riacho das Pedras foi um elemento que contribuiu para a produção de divisões na 

comunidade, pois relatos substancialmente diferentes sobre os impactos da atividade da 

INB foram apresentados por estes e por moradores que haviam visitado as comunidades 

de Gameleira e Riacho das Vacas situadas no entorno da mina de urânio em Caetité em 

atividade  construída conjuntamente entre AACE e  a CPT da Bahia. A controvérsia havia, 

assim, deixado algumas pessoas da comunidade confusas sobre a “verdade” a respeito 

dos impactos das atividades da INB em Caetité e afastado outras dos momentos de 

discussão sobre o tema na comunidade. Além das visitas, a INB produziu e divulgou um 

documentário entre a população, que, segundo o entendimento dos nossos interlocutores, 

era estruturado para rebater os argumentos e críticas apesentados no documentár io 

produzido pelo Núcleo Tramas. O documentário e as visitas foram compreendidas como 

“imitações” das ações daqueles contrários à exploração de Itataia. 

 Com relação a terceira dimensão das avaliações dos sujeitos das pesquisas a 

respeito das empresas, ou seja, quanto as informações sobre o projeto Santa Quitéria, as 

comunidades de Morrinhos e Queimadas, como já dito, partiam da experiência com a 

Nuclebras durante a abertura das galerias para estudo e caracterização da Jazida de Itataia, 

a partir da qual concluíam que a INB possui uma prática de omitir informações aos 
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trabalhadores e à população sobre os riscos associados a mineração de urânio. Somou-se 

a esta avaliação outras produzidas a partir das experiências nas audiências públicas e 

palestras organizadas pelo Consórcio, bem como do contato com o material divulgado 

por este, como a Cartilha e o EIA/RIMA ou as entrevistas na rádio Itataia. Assim como 

nós, nossos interlocutores também avaliaram que as informações apresentadas pelo 

Consórcio buscavam omitir ou minimizar os riscos, apresentando-os somente quando 

questionados e, mesmo assim, acompanhados da argumentação de plena capacidade das 

empresas de controlá-los e impedir impactos à saúde da população ou ao meio ambiente. 

 Em distintos momentos moradores de Alegre Tatajuba e de Morrinhos 

identificaram como contraditória a relação do Consórcio com a empresa de consultor ia 

ambiental responsável pelos EIA/RIMA. O raciocínio apresentado pelos moradores foi 

de que sendo o Consórcio o financiador dos estudos, ele teria o poder de selecionar as 

informações apresentadas, de modo a omitir aquela sobre os impactos negativos a fim de 

convencer a população, mostrando somente impactos positivos para obter as licenças 

ambientais. Ainda relacionado ao EIA, moradores de Morrinhos que leram o documento 

observaram que além da omissão de inúmeras comunidades existentes na região, o estudo 

também negava a existência da escola pública existente na comunidade. Além disso, 

observaram que o EIA menciona a possibilidade de expansão do projeto de mineração 

objeto do licenciamento atual e cogita, neste caso, que pode haver necessidade de 

desapropriação dos assentamentos de Morrinhos e Queimadas, com consequente remoção 

destas comunidades. Os moradores questionaram estas informações ao Consórcio, que 

reconheceu o equívoco da omissão da escola da comunidade, a partir do que produziu 

uma retificação ao EIA a incluindo na caracterização das estruturas socioeconômicas 

existentes na comunidade, porém tergiversou a respeito da possibilidade de 

desapropriação dos assentamentos, argumentando que havia sido um “erro de digitação”. 

Diante desta situação, os moradores deste assentamento avaliaram que os estudos eram 

incompletos e que as informações apresentadas pelas empresas não eram confiáve is, 

ficando muito preocupados a respeito da possibilidade de serem removidos do local onde 

vivem. 

 A respeito das palestras organizadas pelo Consórcio para apresentação do 

EIA/RIMA, um elemento intensamente frisado pelos moradores das comunidades de 

Morrinhos, Queimadas e Riacho das Pedras foi a dificuldade de compreender as 

apresentações que, segundo eles, utilizaram uma linguagem excessivamente técnica, o 
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que avaliaram como uma tentativa de impedir que eles compreendessem o projeto e 

pudessem intervir no seu processo de decisão. Insatisfação ainda maior foi provocada 

pelo fato de que os representantes da INB e Galvani que apresentaram o projeto nestas 

ocasiões monopolizaram a fala. Os moradores nos relataram que após uma longa 

apresentação onde somente benefícios foram anunciados, nenhum impacto negativo, o 

Consórcio e os especialistas que o acompanhavam partiram rapidamente, sem responder 

às perguntas que as comunidades possuíam ou sem possibilitar um diálogo, onde estas 

pudessem também apresentar suas críticas e preocupações. Essa experiência reforçou 

para as comunidades a avaliação de que as empresas as discriminam, bem como aos seus 

conhecimentos, não tendo interesse em responder às suas preocupações, mas, pelo 

contrário, de enganá-las. 

Professor, quando veio o pessoal lá da mina, da INB, fazer uma reunião com a 

gente aqui, vendeu o peixe dele tanto o quanto pôde aqui. Aí na hora que ele 

passou a palavra para a comunidade, eu fui um que eu visitei Caetité, né. Aí, 

do que ele falou aí eu comecei a desconsiderar ele, né. Aqui mais que a pressa, 

ele já foi tentando arrumar as coisinhas dele. “Não, porque tem que viajar, 

porque nós vamos não sei para onde”. Quer dizer, ele não quis ouvir o que a 

gente sabia. Ele só quis falar para nós o que ele sabia. (Oficina do Painel, 

Comunidade de Morrinhos, 20/09/2014). 

 

A indignação despertada entre os moradores pela postura das empresas e 

especialistas por elas contratados, no nosso entendimento, não pode ser compreendida 

tomando este momento isoladamente, mas apenas a partir da do longo histórico da relação 

desenvolvida entre estes dois sujeitos, constituindo-se em uma das situações mais 

ilustrativas que observamos ao longo da nossa pesquisa de campo da violência simbólica 

praticada pelas empresas contra os moradores. Por hora, apenas faremos o indicat ivo 

desta questão para desenvolvê- las adiante. 

Superando as avaliações que nos foram apresentadas a respeito das empresas, que 

constitui tema que concentrou a maior atenção dos nossos interlocutores, passamos 

àquelas sobre o a atuação do Estado, as quais, também por questões didáticas, 

subdividimos a partir da avaliação sobre os diferentes atores que o compõem: prefeituras, 

governo estadual e seus órgãos, governo federal e suas instituições. Seguiremos esta 

ordem para nossa exposição. 

Como já dito, o interesse financeiro é o principal elemento utilizado pelas 

comunidades para explicar o que identificam como um amplo apoio dos políticos locais 
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à exploração da jazida de Itataia. Consideram que não há nas atuais gestões de Itatira e 

Santa Quitéria qualquer oposição ao empreendimento, mas, pelo contrário, apoio da 

totalidade de prefeitos e vereadores. A associação entre os gestores municipais e o 

Consórcio é criticada pelas comunidades e movimentos sociais que nela identificam o 

fortalecimento do campo favorável à implantação do projeto e ações para fragilizar 

aqueles que questionam e pleiteiam maior participação no processo de decisão.  

Esta crítica está mais presente entre os moradores de Santa Quitéria, onde o poder 

público municipal tem sido mais protagonista na defesa do início da mineração. Um 

exemplo deste protagonismo foi a visita do prefeito Fabiano Magalhães e vereadores de 

Santa Quitéria à Caetité. A visita foi fortemente criticada por parte da população de Santa 

Quitéria e principalmente pelas entidades e movimentos sociais pelo fato de ter sido 

guiada pela INB e restrita às instalações da INB e da prefeitura da cidade baiana. Após a 

visita, essas críticas levaram a um recuo destes representantes políticos que inicialmente 

a utilizaram para propagandear o projeto de exploração de Itataia, a competência técnica 

da INB e os impactos positivos vistos em Caetité e aguardados para Santa Quitéria, mas 

que acabaram por reconhecer a necessidade de conhecer as comunidades camponesas 

situadas no entorno da mineração em Caetité. O que ocorreu em duas ocasiões, uma delas 

protagonizada pelo secretário de meio ambiente, que visitou comunidades próximas ao 

empreendimento e retornou decidido a uma ofensiva em defesa do empreendimento, 

conforme nos informa um dos moradores de Riacho das Pedras. 

 

Santa Quitéria tem um sanitarista, tem aquele menino lá, que é o Zé Bezerra. 

O outro é o Diego e tem o Homero, Secretário do Meio Ambiente. Já foram 

duas vezes em Caetité. Uma vez foi com dinheiro da INB, para ver a realidade, 

só que eles viram só a estrutura da INB. Depois o Homero e estes dois meninos 

foram até Caetité novamente, mas parece que eles não foram até o lugar que 

tem no vídeo aquelas pessoas. Chegaram convencidos que tudo que está 

naquele vídeo... ele vai até fazer um programa de rádio em Santa Quitéria, na 

rádio Itataia e em outras emissoras... dizer, gente, o que para mim é um absurdo, 

eu até peço para gente que tiver mais uma aproximação com o Homero , que 

ele abra o olho, porque ele tá dizendo que tudo isso que é feito por pessoas de 

caráter é mentira. (Morador de Riacho das Pedras, Oficina do Painel 

Acadêmico-Popular, 19/09/2014). 

 

A situação ilustra também uma outra dimensão que nos foi informada pelas 

comunidades a respeito da ação da gestão municipal da cidade de Santa Quitéria em 

defesa do projeto de mineração que foi a de desqualificar as ações e as informações 
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apresentadas pelos grupos acadêmicos com pesquisas na região. Como vimos, diante 

destas ações, as comunidades prontamente repreendiam empresas e funcionários públicos, 

afirmando uma postura de mediação, mas em defesa do trabalho desenvolvido pela 

universidade e pelas entidades e movimentos sociais. 

Assim como as tentativas de cooptação e silenciamento de sujeitos críticos ao 

empreendimento protagonizadas pelas empresas em conjunto com a prefeitura, as 

comunidades também apresentaram a avaliação que os gestores locais buscam silenciar e 

impedir o debate crítico sobre os riscos do projeto. Neste sentido, um caso tomou 

relevância na sede de Santa Quitéria, que nos foi apresentada por alguns jovens e pela 

própria diretora da uma das escolas da cidade que protagonizou o caso, conforme relato 

abaixo. 

Assim, a gente que é da educação, quando se envolve com essas questões, a 

gente sofre represálias. Inclusive da última vez eu levei os meus alunos para a 

Audiência e fui muito criticada no facebook, que eu estava manipulando os 

alunos e esse tipo de represália eu sofri após a audiência. E eu acho que é uma 

forma de intimidar, né?! Tem muitas pessoas que por medo desistem. 

(Moradora de Santa Quitéria, oficina do Painel Acadêmico-Popular, 

19/092014). 

 

 Quanto às avaliações sobre as ações dos agentes do Estado no nível estadual, as 

obras de infraestrutura garantidas por este sujeito para a instalação do empreendimento 

foi o ponto mais questionado. Dentre as obras, a da adutora que liga o Açude Edson 

Queiroz à jazida de Itataia e, consequentemente, a ação da COGERH para fortalecer o 

enunciado de viabilidade do empreendimento foi o alvo principal de críticas. O MST, que 

demonstrou grande apropriação sobre a atual situação de intensas dificuldades 

vivenciadas por inúmeros assentamentos e comunidades rurais na região, foi o principa l 

sujeito da avaliação de que a garantia de recursos hídricos para o empreendimento 

desconsidera a crítica situação vivenciada pelo estado, em especial para as populações do 

campo na região do sertão central. 

 Com relação ao Estado em seu nível federal, em somente uma ocasião a atuação 

do Banco do Nordeste (BNB), financiador do projeto Santa Quitéria, foi questionada por 

moradores da comunidade, que interpretaram como injusta a distribuição desigual de 

recursos públicos a exploração de Itataia, quando os recursos para fortalecimento da 

agricultura familiar mostravam-se escassos. Ao nível federal foi nas ações do IBAMA e 
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da CNEN que os nossos interlocutores detiveram maior atenção. Sobre o órgão ambienta l 

federal, havia grande expectativa das comunidades sobre o momento das audiências 

públicas e sobre a possibilidade de poderem apresentar suas preocupações para esta 

instituição. Porém, antes mesmo das audiências públicas, a recusa do órgão às solicitações 

de realização de um número maior de audiências públicas foi avaliada negativamente. O 

tempo de fala concedido pelo IBAMA para que a população se expressasse nas audiências 

públicas, três minutos, foi avaliado como insuficiente. Ao mesmo tempo, a concessão de 

30, 40 e 45 minutos respectivamente à CNEN, ao Consórcio Santa Quitéria e à empresa 

Arcadis Logos, responsável pelos EIA/RIMA, sendo de 12 minutos o tempo da 

representante da UFC que apresentou uma análise crítica ao empreendimento construída 

pelo Painel Acadêmico-Popular, foi avaliada como injusta, desrespeitosa, uma vez que 

consideraram que o mais importante a ser debatido seriam os riscos e impactos e que 

somente a fala desta representante abordara tais ponto. A partir destas observações, os 

nossos interlocutores perceberam a ação do IBAMA como tendenciosa em favor do 

Consórcio. 

 A avaliação das comunidades sobre o papel desempenhado pela CNEN foi ainda 

mais crítica. Compreenderam que a apresentação do órgão durante as audiências públicas 

foi completamente descontextualizada da discussão sobre o projeto Santa Quitéria, 

concentrando-se nas atribuições e atividades do órgão, bem como explanando sobre os 

usos dos minerais radioativos. Sobre estes e os riscos da radiação ionizante, a 

apresentação foi considerada como superficial, caricatural e enganosa, inspirando uma 

desconfiança sobre as informações apresentadas pelo órgão e, consequentemente sobre a 

análise que este realizaria sobre o empreendimento dentro dos procedimentos do 

licenciamento nuclear. Foi comum entre os sujeitos da pesquisa a avaliação de que por 

diversos momentos o representante da CNEN partiu em defesa da INB durante as 

audiências pública, advogando em favor do empreendimento, sendo, portanto, 

identificado como aliado da empresa. Tais avaliações produziram entre nossos 

interlocutores a insegurança sobre a capacidade de gestão da INB, CNEN e IBAMA dos 

riscos e impactos do empreendimento. 

 Um último órgão federal que teve suas ações avaliadas pelas comunidades, 

entidades e movimento sociais foi o Ministério Público Federal. Os elementos de 

avaliação nos foram apresentadas principalmente pela Cáritas Diocesana de Sobral, que 

participou de algumas reuniões com o órgão em conjunto com pesquisadores e 
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pesquisadoras do Painel Acadêmico Popular da Mineração. Esta entidade considerou 

como positiva o interesse demonstrado pelo órgão em acolher a solicitação de 

acompanhamento do procedimento de licenciamento ambiental do projeto Santa Quitéria 

realizada pela AACE, observando a garantia do direito à informação e à participação. Da 

mesma forma, foi positivamente avaliada a solicitação realizada pelo órgão à 4ª Câmara 

Especial do Ministério Público Federal, dedicada ao tema do meio ambiente, para analisar 

a o EIA e as indicações de insuficiência apontadas pelo Painel Acadêmico-Popular e, por 

fim, sua recomendação ao IBAMA de que as audiências fossem adiadas diante da 

incompletude do EIA. 

 Outro sujeito identificado pelos nossos interlocutores foi a própria universidade, 

atuando no território através das pesquisas realidades pelo Núcleo Tramas e por dois 

professores da UEVA, sendo um da área da física nuclear e outra da geografia agrária. A 

relação de respeito às comunidades e movimentos sociais, de valorização dos seus saberes 

e de compromisso com a construção de conhecimentos que partem para atender 

necessidade desses sujeitos foi reconhecida como traços distintivos da relação 

estabelecida com os agentes destas instituições. Ademais, a contribuição para o acesso a 

informações sobre os riscos da mineração de urânio e fosfato, sobre os impactos dos 

grandes empreendimentos sobre a saúde, o trabalho e o meio ambiente foi também 

avaliada positivamente. Por último, os sujeitos ponderaram que a atuação desses grupos 

da universidade contribui para dar visibilidade às preocupações apresentadas pelas 

comunidades, assim como também os moradores se sentem mais fortalecidos pela relação 

construída diante de um quadro de correlação de forças assimétrico e negativo para estes 

sujeitos.  

 

4.4.1 Reivindicações para o processo de discussão 

 

 Ao longo das avaliações que nos foram apresentadas pelos nossos interlocuto res, 

identificamos também proposições delas decorrentes que apresentamos a seguir. Em 

primeiro lugar é apresentada a necessidade de a população ter garantido o direito de 

acesso a informações confiáveis sobre o empreendimento, de modo que possam 

dimensionar os riscos e avaliar, ao seu modo, os seus impactos positivos e negativos. Este 
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primeiro ponto comum é também defendido por Rachel Carson (1962 apud 

FERNANDES, 2011) em seu clássico “Primavera Silenciosa” como um direito ao saber 

sobre os riscos e impactos relacionados com os novos produtos da crescente indústr ia 

química do início da segunda metade do século XX, sobretudo com relação aos químicos 

aplicados à agricultura e seus efeitos sobre os ecossistemas e a saúde humana. A 

efetivação deste direito implica na tradução de conhecimentos que normalmente se 

apresentam através de uma linguagem com elevada especificidade técnico-científica, no 

sentido de possibilitar a apropriação pela população (ACSELRAD et al., 2009). 

 Este implica também uma temporalidade distinta da que geralmente se emprega 

nos processos de licenciamento ambiental, que comumente consideram apenas o tempo 

para coleta e sistematização de dados para produção dos estudos ambientais e aquele 

dedicado às análises destes estudos realizadas por técnicos das instituições ambienta is. 

Durante as oficinas do Painel Acadêmico Popular e as audiências públicas foi 

reivindicado maior tempo para poder se apropriar dos conteúdos das informações sobre 

o projeto, para dimensionar interesses e questões envolvidas no processo de decisão e 

para refletir para uma tomada de posição. A imposição de uma temporalidade específica 

foi reconhecida como também a de uma desigualdade nas condições de apropriação sobre 

os conteúdos do projeto em discussão, conforme podemos observar nesta fala de uma 

moradora de Santa Quitéria durante a audiência, 

[... ] quanto tempo durou para ser feito esse EIA/RIMA? Eu queria saber 

porque eu acredito que não foi dentro de poucas horas, de cinco, seis horas... o 

tempo que a gente... que nós estamos aqui. E vamos decidir o nosso futuro 

dentro de poucas horas. O futuro de Santa Quitéria, o futuro das nossas 

comunidades contra o poder dos exploradores. Porque nós seremos explo rados. 

Quem vai ganhar com isso aí não são os agricultores rurais, não as 

comunidades de base que sobrevivem da agricultora familiar não. Quem vai 

explorar isso aí, quem vai enriquecer é o agronegócio, são os poderosos, que 

tem dinheiro, os latifundiários, são os empresários. Nós da classe popular não 

seremos beneficiados. E aí eu pergunto... Com certeza, como eu já falei, não 

foi em poucas horas e essa audiência que nós estamos aqui para decidir o nosso 

futuro nós temos apenas 3 minutos. A professora [sic] foi 10 minutos sofridos 

para mostrar a realidade do estudo que eles da UFC fizeram, enquanto os outros 

levaram 30 minutos para expor sem a gente ter direito de resposta.  

[...] Eu fiz a seguinte pergunta porque eu acho... não, eu tenho certeza, porque 

quando se acha não tem certeza... eu tenho certeza que neste momento nós 

estamos decidindo a nossa vida. Aqui de Santa Quitéria. Não só de Santa 

Quitéria, mas, como já foi falado anteriormente, de todas as cidades do entorno 

onde esse urânio vai passar. Então se levar... ela disse que foi desde 2011 que 

começaram a preparar... três anos e nós aqui dentro de três minutos dedicado 

a nós, nós temos que estudar um documento de quatro mil e não sei quantas 

páginas, cinco volumes... isso é direito? Nosso direito está sendo respeitado, 

meu povo? Eu acho... eu acho não, o nosso direito está sendo desrespeitado 
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porque dentro de três anos que foi levado, nós temos três ou dois minutos para 

decidir o futuro da nossa família, futuro dos nossos filhos. Eu, se eu não tivesse 

filho, eu não ia ter mais filho não porque eu não ia querer que ele vivesse numa 

cidade onde não pode... não vai ter mais liberdade de respirar, não vai poder 

ter mais uma vida digna. (Moradora de Santa Quitéria durante audiência 

pública realizada pelo IBAMA em 20/11/14). 

 

 Uma terceira reivindicação comum verificado na população é o de poder 

influenciar o processo de decisão. A desigual distribuição do tempo de fala entre as 

empresas do Consórcio e de consultoria ambiental e aquele concedido à professora que 

apresentou elementos do parecer técnico construído pelo Painel Acadêmico Popular e à 

população para questionamentos e considerações foi intensamente criticada nas três 

audiências públicas realizadas. Podemos compreendê-la como um indicador da desigual 

capacidade de influenciar o processo de decisão, que é institucionalizada e naturalizada 

pelo órgão ambiental federal desde a elaboração do regimento da audiência, realizada em 

momento anterior e fechada à negociação com a população, mas aberta à interferê nc ia 

das empresas. A democratização do processo de decisão implica além da distribuição 

equânime do tempo de fala, o respeito e a consideração aos diferentes posicionamentos e 

a abertura de um processo de negociação sobre a decisão. 

 Estas três primeiras reivindicações buscam garantir condições mais democráticas 

para a defesa de direitos inegociáveis, como à vida, à dignidade, à saúde, ao trabalho, à 

moradia e à cultura. Os riscos do empreendimento percebidos foram, assim, confrontados 

com estes direitos nas intervenções da população, que, em sua maioria, defenderam que 

o empreendimento não fosse “aprovado” ou “liberado” frente aos riscos que representa à 

saúde, à garantia de abastecimento hídrico e à qualidade das águas dos rios da região, ao 

trabalho, em especial à agricultura, atividade com a qual foi possível verificar forte 

identificação cultural, e ao local de vida das populações. 

 Conforme pudemos observar, a garantir de condições mais democráticas nos 

processos de decisão para a defesa destas múltiplas dimensões encontra grandes 

obstáculos nas estruturas e ritos das instituições modernas que regem estes processos, 

manifestos principalmente através do desprezo e da desconsideração dos conhecimentos 

e das preocupações da população (WYNNE, 1996). Em reconhecimento a estes desafios, 

Porto (1994; 2007) compreende os riscos industriais como expressão de uma dupla 

violência. A primeira é expressa pelo “potencial destrutivo antes inexistente no arquivo 
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das técnicas anteriores ao desenvolvimento industrial”, “no sentido de sua impetuosidade, 

força e consequências com que este movimento se processa e se alastra” (PORTO, 1994, 

p. 8); a segunda, manifesta-se na forma autoritária como tais “avanços” são impostos a 

sociedade, através dos atuais procedimentos de avaliação dos riscos. Diante destas, Porto 

(1994) nos sugere que 

A tentativa de abordar estes efeitos destrutivos enquanto “custos” – em 

oposição aos benefícios do progresso – faz parte de uma racionalidade 

cartesiana e econômica que tende justamente a destituir os aspectos éticos 

indissociáveis da análise de tal “progresso”. Neste sentido, a simples  

substituição, em certos casos, das palavras custo e acidente por violência pode 

expressar um reposicionamento ético fundamental das pessoas que estejam 

envolvidas na discussão de um determinado risco industrial. (PORTO, 1994, 

p. 7). 

 

Neste sentido, compreendemos que para que as amplas preocupações observadas 

acima possam ser consideradas, é fundamental desnaturalizar a violência exercida pelas 

empresas e pela cultura institucional moderna posta em prática nas audiências públicas 

pelo IBAMA e, assim, deslocar os questionamentos apresentados pelas comunidades da 

condição de “dúvidas sobre o empreendimento” passíveis de solução através de 

esclarecimento técnicos de experts, para o de indicadores das territorialidades específicas 

estabelecidas por essas populações. Diante disso, avaliando como importante os 

exercícios de sistematização destes indicadores realizados por trabalhos anteriores 

(TEIXEIRA, 2013; ALVES, 2013a), buscamos acrescentar alguns novos elementos 

apresentados pelos nossos interlocutores ao longo desta pesquisa e que continuam sendo 

desconsiderados no processo de avaliação e decisão sobre o projeto Santa Quitéria pelos 

atores hegemônicos através do Quadro 4.1. 
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Quadro 1 – Síntese das Preocupações das comunidades a respeito do projeto Santa Quitéria 

 

 Ao apresentarmos o resultado desse esforço de sistematização ponderamos que 

todo exercício neste sentido incorre em riscos de deixar de apreender as múltip las 

dimensões implicadas. Consideramos que estes indicadores das territorialidades que estão 

sendo desconsideradas fornecem elementos para análise do processo de vulnerabilização 

em curso e podem contribuir na identificação de eixos prioritários para articulação de 

ações para promover a justiça ambiental junto às comunidades, entidades e movimentos 

sociais desses territórios. 

 

4.5 Mapeamento participativo das localidades do entorno da jazida de Itataia  

 

 Este subcapítulo tem o objetivo de apresentar o mapeamento participativo das 

comunidades e localidades situadas no entorno da jazida de Itataia desenvolvido pelo 
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grupo de pesquisa ampliado. Ao optarmos pela formação deste grupo após as audiências 

públicas realizadas pelo IBAMA afirmamos a nossa posição, enquanto sujeitos políticos 

situados no campo científico, ao lado dos sujeitos vulnerabilizados ao longo do processo 

de decisão sobre o empreendimento, ou seja, pelas comunidades, entidades e movimentos 

sociais. A nossa incidência nesse processo através da formação do grupo teve por 

fundamento o compromisso ético-político com as seguintes necessidades por nós 

identificadas: 

a. Desenvolver uma reflexão e avaliação sobre o processo de vulnerabilização em 

curso em conjunto com os sujeitos vulnerabilizados;  

b. Apresentar as informações sobre o empreendimento que foram acumuladas e 

produzidas ao longo da análise do EIA realizada pelo Painel Acadêmico-Popula r; 

c. Dialogar com os conhecimentos situados dos sujeitos dessas comunidades sobre 

seu território no sentido de “territorializar” a análise de riscos e da 

vulnerabilização; 

d. Identificar e sistematizar as preocupações desses sujeitos que foram 

desconsideradas ao longo do processo de discussão sobre o projeto Santa Quitéria.  

 

Retomados estes elementos, passamos a apresentação da construção do 

mapeamento participativo, que ao longo do grupo de pesquisa ampliado assumiu os 

contornos de uma ação de resposta coletivamente produzida à invisibilização de diversas 

comunidades viventes na região pelo projeto Santa Quitéria através do seu EIA/RIMA. 

Diante da omissão, que foi compreendida como uma estratégia de vulnerabilização 

desenvolvida pelos empreendedores, a proposta do mapeamento participativo para 

visibilizar as comunidades existentes no território e fortalecer o conjunto de sujeitos 

sociais que buscam democratizar o processo de decisão sobre a instalação do projeto de 

mineração foi sendo maturada.  

 Para compreendê-la é preciso considerar que em diversos encontros as 

comunidades nos relataram suas avaliações do quão consideravam injusto o fato de que 

várias das comunidades da região não estavam tendo acesso como elas às informações 

sobre os riscos do projeto, estando, assim, ainda mais excluídas das discussões e da 

decisão. Da mesma forma observamos que a primeira ação mencionada pelas 

comunidades para lutar contra a instalação do empreendimento ou pela obtenção de maior 

capacidade de influência na decisão era a mobilização de outras comunidades. 
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Compreendemos, assim, que nossos interlocutores identificavam na mobilização de 

outras comunidades uma via dupla para o ganho objetivo de democracia no processo de 

decisão. De um lado, reverteriam a exclusão naturalizada pelas empresas e pelo poder 

público de comunidades que compreendem que serão atingidas caso o empreendimento 

funcione, mas que estão sendo deixada de fora do processo de decisão. Por outro, 

possibilitaria a formação de associações com estas novas comunidades e, 

consequentemente, estando em maior número de comunidades, aumento do poder de 

exercer pressão no processo decisório, a partir do qual seria possível lutar para que seus 

direitos territoriais sejam assegurados.  

 Explícita a necessidade de ampliar o debate para outras comunidades, uma outra 

necessidade foi produzida a partir da divulgação do EIA/RIMA do projeto Santa Quitéria : 

construir um mapa das comunidades e localidades. Ocorre que este EIA/RIMA, 

anunciado à população na audiência pública realizada em 7 de abril de 2014, apesar de 

definir como Área de Influência Direta (AID) os municípios de Santa Quitéria e Itatira, 

apresenta apenas no mapa que descreve a AID apenas 16 localidades37 (Figura 7) (EIA, 

2014), número muito menor que aquele identificado pela AACE, onde somente as 

comunidades identificadas no raio de 20 km da jazida eram descritas, estando muitas 

outras destes dois municípios não citadas nesse levantamento. Além de apresentar no 

mapa apenas estas 16 comunidades na AID, o EIA realiza o diagnóstico socioeconômico 

de apenas 5 delas: os assentamentos Morrinhos e Queimadas, a comunidade de Riacho 

das Pedras, o distrito de Lagoa do Mato e a sede municipal de Itatira (EIA, 2014).

                                                 
37 Localidades apresentadas na AID no mapa 6.1.2 – Áreas de Influência do Meio Sócio Econômico: São 

Damião, Piaba, Algodão, Cupim, Cipó, Morrinhos, Queimadas, Riacho das Pedras, Carnaubinha, Lagoa do 

Mato, Itatira, Santa Quitéria, Massapê, São José, Corrente e Areal (EIA, 2014, vol. I, p. 376). 
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Figura 8 – Mapa das Áreas de Influência do Meio Socioeconômico. 
Fonte: EIA Projeto Santa Quitéria, 2014. 
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 A omissão de várias outras conhecidas localidades do mapa da Área de Influênc ia 

Direta do Meio Socioeconômico foi compreendida inicialmente pelas comunidades, 

movimentos sociais e atores do campo científico atuantes no painel Acadêmico-Popular 

como uma grave falha e caracterizada como insuficiência do EIA/RIMA que necessitava 

ser corrigida. Esta crítica foi apresentada em um parecer deste painel, na representação 

jurídica produzida pela AACE e apresentada nas audiências públicas não somente por 

estes sujeitos, como também por moradores de algumas das comunidades omitidas no 

EIA. Durante as audiências públicas o Consórcio e a empresa de consultoria responsável 

pelo EIA/RIMA apresentaram argumentos que se mostraram frágeis para a definição das 

localidades de abordagem direta, sem reconhecer que havia insuficiências no diagnóst ico. 

O IBAMA e a CNEN, por sua vez, silenciaram diante deste questionamento, remetendo 

a avaliação do mérito da questão ao momento de análise técnica do EIA. Como também 

já vimos, o resultado desta análise apresentada no parecer técnico do IBAMA 

desconsidera completamente a questão, afirmando a insuficiência como perfeitamente 

aceitável, naturalizando a invisibilização das comunidades. Posição diferente, porém, foi 

apresentada pelo Ministério Público Federal, que, reconhecendo o prejuízo das 

insuficiências do EIA ao processo de avaliação e decisão sobre a viabilidade ambienta l, 

recomendou ao IBAMA o adiamento das audiências públicas. Recomendação que foi 

ignorada. 

 O argumento desenvolvido pelos atores que denunciaram a irregularidade é que a 

partir dela incorreriam avaliações subdimensionadas dos riscos e impactos ambienta is 

relacionados ao projeto de mineração, implicando em erros na avaliação da viabilidade 

ambiental do empreendimento. Da mesma forma, a definição dos programas ambienta is 

e das condicionantes, caso o empreendimento venha a se instalar e operar, serão 

elaborados desconsiderando uma porção expressiva da população que vive no entorno da 

jazida.  

Em nossa análise, identificamos a invisibilização destas comunidades como mais 

um mecanismo de vulnerabilização da população porque as comunidades omitidas estão 

sendo excluídas do processo de discussão e decisão sobre um empreendimento que 

implica em alterações na forma de organização do território que certamente produzirá 

impactos sobre estas. A maior parte delas não recebeu apresentações do EIA/RIMA do 

projeto ou convite e transporte para participação das audiências, estando ausente desse 
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momento. Um exemplo desta situação é a comunidade de Porteiras, situada nas margens 

da CE-366, entre a jazida de Itataia e o distrito de Lagoa do Mato, trecho que, conforme 

identificado no próprio EIA, será impactado pelas melhorias nesta estrada, mas também 

pelo aumento populacional na região e o aumento de tráfego de transportes de cargas 

pesadas. Esta invisibilização e exclusão do processo de discussão e decisão implica 

também na fragmentação do conjunto de localidades diretamente impactadas pelo 

empreendimento, produzindo condições de menor resistência que são úteis aos 

empreendedores e que os sujeitos vulnerabilizados buscam reverter. 

 Estes elementos foram apresentados aos participantes do grupo de pesquisa 

ampliado Vigilância popular em saúde e ambiente. Na formação deste grupo, acolhemos 

uma demanda apresentada pela AACE e constantemente reforçada pelas comunidades de 

Morrinhos e Queimadas, o envolvimento do assentamento Saco do Belém, que, por ser o 

maior assentamento da região, ter um importante histórico de luta política e ainda ser 

localizado próximo à jazida, era por estas identificado como um importante aliado. Além 

disso, também foram envolvidos moradores dos distritos de Lagoa do Mato e da sede 

municipal de Itatira.  

Após um primeiro encontro onde a proposta de trabalho do grupo foi construída e 

avaliações das audiências públicas foram compartilhadas pelos participantes, o grupo se 

dedicou nos encontros seguintes a compreender as características do projeto - local da 

jazida, estrutura industrial e de mineração, processos produtivos e riscos relacionados à 

fase de instalação e a de operação, processo que foi denominado como territorialização 

do empreendimento (Figura 8). A partir destas características e dos seus conhecimentos 

sobre a dinâmica ambiental e social da região (dinâmica das águas, dos ventos, modos de 

vida da população local), os participantes foram convidados a elaborar um mapa 

identificando as comunidades que poderiam ser impactadas pelo empreendimento 

(Figuras 10 a 14). 
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Figura 9 – Territorialização do empreendimento. Grupo de pesquisa às margens do açude Quixaba, 13/12/2014. 
Fonte: Acervo grupo de pesquisa ampliado. 

Figura 10 – Grupo de pesquisa construindo o mapa das comunidades da região, 13/12/2014. 

Fonte: Acervo grupo de pesquisa ampliado. 
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Neste primeiro mapa, foram identificadas 48 comunidades. Nos encontros 

seguintes, os participantes não somente apresentaram a necessidade de complementar o 

mapa, a partir do reconhecimento de que algumas comunidades ainda não haviam sido 

colocadas, como também de envolver parte dessas comunidades nas discussões do grupo 

de pesquisa ampliado, a partir da argumentação sobre a importância de que elas tivessem 

acesso às informações e conhecimentos ali construídos, como também para fortalecer o 

grupo no pleito por participar do processo de decisão e de que tais conhecimentos fossem 

nele considerados.  

Ao longo do grupo de pesquisa foi avaliado que apenas documentos em linguagem 

técnico-científica estavam sendo considerados pelos órgãos licenciadores no processo de 

decisão. Apropriando-se desta linguagem para contrapor o que avaliaram como injusta 

omissão das comunidades da região, os participantes apresentaram como necessário 

produzir um segundo mapa das comunidades neste formato que pudesse ser apresentado 

ao IBAMA, MPF e DPU, na perspectiva de contrapor o mapa construído pela empresa de 

consultoria ambiental e presente no EIA.  Foi então planejado e construído um mapa 

georreferenciado das localidades da região (Mapa 4.1 – Localidades na Área de Influênc ia 

do Meio Socioeconômico do Projeto Santa Quitéria). Esse produto foi desenvolvido 

através das quatro fases seguintes: 

1. A construção do “mapa das comunidades” durante o segundo encontro do grupo 

de pesquisa ampliado  

 

2. O levantamento de localidades georreferenciadas a partir de dados da Secretaria 

de Recursos Hídricos do estado e realizado pelos pesquisadores;  

 

3. O georreferenciamento e entrevista em localidades de Santa Quitéria, Canindé e 

Itatira, realizado pelos pesquisadores em conjunto com quatro representantes das 

comunidades que participaram do grupo de pesquisa;  

 

4. A construção do mapa a partir dos dados de georreferenciamento, que contou com 

a parceria do Laboratório de Cartografia da UFC (LABOCART). 

 

A atividade de georreferenciamento permitiu a ampliação do contato do grupo de 

pesquisa com outras comunidades que dele não participaram. Nestes encontros, os 

participantes atuaram ativamente apresentando aos moradores das comunidades 

georreferenciadas uma síntese das discussões ocorridas ao longo do grupo, bem como o 
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convite para ações conjuntas no sentido de pleitear maior democracia na decisão sobre o 

projeto Santa Quitéria. Diante disso, avaliamos que os participantes se apropriaram do 

grupo de pesquisa como um instrumento político de mobilização de novos sujeitos. Além 

disso, que a atividade contribuiu para ampliar a discussão sobre o empreendimento na 

região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Mapeamento 
participativo das localidades.  
Fonte: Acervo grupo de 

pesquisa ampliado. 

Figura 12 – Mapeamento 
participativo das 
localidades.  
Fonte: Acervo grupo de 

pesquisa ampliado. 
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Figura 13 – Mapeamento participativo 
das localidades.  
Fonte: Acervo grupo de pesquisa 

ampliado. 

Figura 14 – Mapeamento participativo 
das localidades.  
Fonte: Acervo grupo de pesquisa 
ampliado. 

Figura 15 – Mapeamento participativo das localidades.  

Fonte: Acervo grupo de pesquisa ampliado. 
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QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DOS PONTOS GEORREFERENCIADOS (UTM) 

Pontos Latitude Longitude Descrição dos Pontos - Identificação das Localidades 

1 419070 9485644 Fazenda Limão  

2 418668 9482025 Humaitá  

3 417784 9482829 Fazenda Maracujá  

4 414567 9484196 Braga  

5 413843 9486126 São João  

6 409179 9477522 Fazenda Trapiá  

7 407651 9477843 Pulga de Leite 

8 406928 9477602 Três Barras 

9 406847 9477039 Fazenda Algodões 

10 404193 9476717 Limoeiro 

11 400333 9477843 Fazenda Potos 

12 399208 9479693 Queto 

13 399851 9478889 Fazenda Soledade 

14 401861 9479130 Sabonete 

15 403309 9479773 Polso Alto 

16 403791 9478889 Serragem 

17 404558 9483888 Fazenda Cupim  

18 404274 9483794 Abreu 

19 390281 9478567 Flores 

20 391488 9481382 Saco dos Bois 

21 392453 9481623 Fazenda Tanques 

22 394624 9480819 Saco do Melado 

23 396876 9483794 Mundo Novo 

24 399047 9485644 Maracanã 

25 401790 9486702 Fazenda Entre Morros 

26 402633 9487132 Fazenda Cipó  

27 391327 9484035 Quixaba  

28 384572 9482668 Fazenda Bolívia 

29 384491 9483794 Cachoeirinha 

30 389156 9485724 Conquista 

31 390764 9489021 Trapiá 

32 393257 9487413 Oiticica 

33 395955 9489314 Saco do Nego  

34 397031 9490802 Sapucaiba 

35 382320 9485885 Fazenda Corrente 

36 380792 9487574 Fazenda Santa Maria 

37 378782 9488458 Muniz 

38 378701 9488378 Fazenda Pau D'Arco 

39 377093 9489745 Convento 

40 382803 9491675 Rafael 

41 399173 9488808 Xique-Xique 

42 384652 9490549 Fazenda Olho D'água da Pedra 
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43 384974 9493685 Lamarão 

44 386100 9493685 Belém 

45 387467 9498832 Fazenda Ubatimba 

46 389558 9493524 Fazenda Extrema 

47 391729 9492720 Oiticiquinha 

48 395049 9492706 Riacho das Pedras  

49 397278 9495696 Neves 

50 404515 9495856 Fazenda Zipu 

51 411511 9494570 Fazenda Itataia (Indústrias Nucleares do Brasil) 

52 394141 9500440 Fazenda Boqueirão 

53 395026 9501325 Fazenda Barriguda 

54 399368 9502451 Fazenda Santa Luzia 

55 396313 9503335 Fazenda Sossego 

56 393820 9503898 Fazenda Massapê 

57 391729 9505597 Fazenda Poço da Raíz 

58 391729 9506713 São Luis 

59 394704 9507436 Fazenda Caraúba 

60 396876 9507115 Fazenda Desterro 

61 401218 9509206 Fazenda Pitombeira 

62 404274 9506150 Carnaubinha 

63 402424 9508080 Fazenda Santa Tereza 

64 407893 9503174 Assentamento Saco do Belém (Minador) 

65 409340 9509527 Assentamento Saco do Belém (Olho d'água) 

66 408301 9513548 Assentamento Saco do Belém (Embrapa) 

67 411722 9510358 Assentamento Saco do Belém (Boa vista) 

68 407382 9512102 Assentamento Saco do Belém (Varjota) 

69 411354 9507166 Assenamento Saco do Belém (Vazante) 

70 411250 9507170 Assentamento Saco do Belém (Residencia) 

71 407410 9512503 Assentamento Saco do Belém (São Bento) 

72 408375 9517086 Assentamento Saco do Belém (Pocinhos) 

73 403228 9513789 Assentamento Nova Brasília 

74 402183 9514915 São Nicolau 

75 399288 9512905 Fazenda Jandaíra 

76 400816 9515317 Assentamento Grossos 

77 402746 9516282 Santa Helena 

78 404092 9484920 Barra da Nega  

79 413438 9493060 Açude Quixaba (Indústrias Nucleares do Brasil) 

80 405750 9480328 Assentamento Alegre Tatajuba  

81 399095 9495522 Irapuá  

82 414828 9483180 Palestina  

83 408445 9494756 Assentamento Morrinhos  

84 400570 9487664 Tolda  

85 409307 9493519 Assentamento Queimadas  

86 410431 9494458 Assentamento Queimadas (Cantina) 
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87 413681 9482090 Virginia  

88 415572 9487212 Felício 

89 418250 9487444 Sítio Juá 

90 418686 9490810 Porteiras 

91 420761 9488036 Letreiro  

92 422408 9491956 Laranjeiras 

93 422569 9490026 Retiro 

94 421362 9489463 Flores 

95 422327 9488257 Novo Oriente 

96 422810 9487453 Raposa 

97 424177 9486408 Mourão 

98 422166 9484638 José Vidal 

99 421201 9483995 Meirus 

100 421279 9498902 Oiticica  

101 423373 9480537 Padra de Cal 

102 425464 9479331 Pedra Preta 

103 430610 9483352 Assentamento Umarizeiras 

104 430047 9483995 Monte Alegre 

105 429243 9585121 Boa Vista 

106 428439 9484880 Bola de Ouro 

107 427474 9484075 Sussuarana 

108 427152 9484960 São Joaquim 

109 425464 9489946 Maniçoba 

110 425464 9490428 Olho D'água do Gado 

111 426429 9490991 Malhada 

112 427152 9493404 Saco do Leoncio 

113 426187 9494449 Baixas 

114 428359 9487212 Santa Rosa 

115 428761 9488257 Feijão 

116 429002 9489222 Massapê 

117 429645 9490589 Cabeça da Onça 

118 430288 9491554 Tabuleiro 

119 429645 9493323 Paquetá 

120 431173 9492278 Batente 

121 431173 9489544 São Tomaz 

122 431656 9487131 Tatajuba 

123 435033 9486005 Saco da Serra 

124 432460 9489865 Aroeiras 

125 427668 9499010 Cajazeiras 

126 432540 9491313 Pica-Pau 

127 432781 9492117 Linda 

128 433344 9493002 Capoeiras 

129 433988 9493404 Saco do Sampaio 

130 435837 9489544 Pebas 
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131 434309 9489383 Balança 

132 435113 9490750 Santa Terezinha 

133 429163 9495253 Contendas 

134 428921 9496540 Felix 

135 430047 9497264 Pau Ferro 

136 429323 9499194 Extrema 

137 427339 9498552 São Bonifacio  

138 429484 9501687 Roma 

139 433264 9496138 Mundo Novo 

140 430649 9499226 Lagoa do Mato 

141 427928 9499280 Itatira (Sede do Município) 

142 424338 9497264 Monteiro 

143 425481 9496668 Serrinha dos Quirinhos  

144 424636 9498744 Maria de Barro  

145 420576 9504364 Arisco  

146 424901 9501043 Serrote Preto 

147 422408 9501526 Gameleira 

148 421041 9499998 Cantio 

149 426911 9502250 Serra Corcunda 

150 425946 9502893 Catespera 

151 420511 9504582 Maracajá  

152 420478 9506270 Serrote Salvador 

153 420478 9507075 Povoado Arapuá 

154 420156 9508683 Fazenda Cachoeira 

155 421242 9499164 São José dos Manecos  

156 426349 9498644 São Vicente  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: SÍNTESE SOBRE O PROCESSO DE 

VULNERABILIZAÇÃO  

 

 Nosso trabalho assumiu entre seus pressupostos teóricos que a reorganização 

incessante das práticas espaciais e a produção de consequências indesejáveis aos 

territórios de coletividades que ocupam posições sociais dominadas é uma consequência 

intrínseca do metabolismo do capital e de sua forma particular de produzir o espaço 

segundo as suas necessidades variáveis de acumulação (HARVEY, 2005). Nessa 

formação social, a produção e distribuição socioespacial dos riscos obedece à estrutura 

de poder desigual entre classes sociais, gênero e etnia (ACSELRAD, 2002), concentrando 

nos países ditos periféricos e sobre as populações historicamente vulnerabilizadas uma 

maior carga dos produtos negativos do desenvolvimento (PORTO, 2007). A partir da 

consideração do debate epistemológico sobre os riscos optamos por uma concepção que 

os compreende como produto socialmente determinado em relação intrínseca com os 

processos de vulnerabilização que produzem diferenciais de proteção contra os riscos 

entre as diferentes frações da população (FREITAS, 1992; ACSELRAD, 2002). As 

culturas científica e institucional modernas, articuladas às dinâmicas globais de poder, 

acrescem dificuldades para o tratamento de questões complexas que envolvem múltip las 

incertezas e presença de vulnerabilidades pois omitem as incertezas e praticam uma 

violência simbólica contra aqueles alheios ao campo científico (WYNNE, 2014; 

FUNTOWICS & RAVERTZ, 2003) prescindindo da fundamental contribuição da 

percepção social dos riscos (AUGUSTO et al., 2002) negligenciando as dimensões 

sociais e culturais inerentes às diferentes formas de apropriação do ambiente 

(ACSELRAD, 2004) e legitimando a imposição da violência material expressa pela 

distribuição desigual dos riscos e impactos ambientais. A vulnerabilidade é um conceito 

chave para compreender a imposição de práticas espaciais e riscos porque prioriza a 

compreensão dos processos pelos quais a ação do capital através de empresas e do Estado 

busca obter facilidades para seus ciclos de acumulação (PORTO, 2007). 

 Com o intuito de contribuir com as resistências construídas por comunidades, 

entidades e movimentos à imposição do projeto de mineração de urânio e fosfato em 

Santa Quitéria, estudamos o processo de discussão sobre o empreendimento e seus riscos 

ambientais, distinguindo, a partir do confronto entre distintas percepções dos riscos, 
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atores sociais e estratégias, contornos gerais do processo de vulnerabilização em curso. 

Para esse objetivo, partimos de uma relação prévia estabelecida pelo Tramas com 

comunidades e movimentos sociais da região e ao longo do processo de pesquisa fomos 

nos aproximando de novas comunidades.  

 A percepção dos moradores que vivem nas comunidades do entorno da jazida de 

Itataia sobre o projeto e seus riscos possui forte influência de suas trajetórias no território, 

marcada por vulnerabilidades sociais que foram reduzidas a partir da conquista da terra, 

com a qual possuem vínculos profundos, sendo base para produção de suas 

territorialidades e, portanto, de suas preocupações quanto ao projeto Santa Quitéria. Além 

disso para esta percepção contribui o fato de que foram expostos a situações de riscos 

pela Nuclebras/INB por ocasião da abertura das galerias em um contexto onde 

apresentavam maior vulnerabilidade social, caracterizada pela dependência econômica, 

ausência de movimentos ou entidades e do capital simbólico da universidade. A mudança 

de quadro destes fatores contribuiu para ressignificação da experiência com a INB, a 

partir da qual assumem uma postura entre a crítica e a desconfiança. O contato com as 

experiências de populações em condições sociais análogas em Caetité, impactadas pelas 

práticas espaciais da INB, adicionou novo “catalisador da sensibilidade” desta população 

aos riscos das atividades desta estatal.  

 A favor do projeto Santa Quitéria há intensa associação entre as empresas do 

Consórcio, governo federal, estadual e local, com destaque para a gestão municipal de 

Santa Quitéria, que atuam através de diferentes estratégias para viabilizar o 

empreendimento. Esta associação constrói uma situação objetiva que é incorporada pelos 

sujeitos sociais que ocupam posições dominadas no campo social, produzindo uma 

representação do projeto Santa Quitéria como inexorável. Essas condições objetivas e 

representações impõem aos sujeitos vulnerabilizados como alternativas de mediações 

para defesa do território e de suas territorialidades a reivindicação de uma “desigualdade 

menos desigual”, onde são incorporados às novas práticas espaciais que se estabelecem 

no território através dos empregos gerados pela mineração e da venda de produtos 

agrícolas. Observações estas que corroboram com o que Acselrad & Bezerra (2009) a 

sugerem como a capacidade do capital de desorganizar a sociedade e mobilizar a 

população local ao seu favor. 
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Esta associação constrange também os órgãos públicos responsáveis, dentre 

outros, pela implementação de políticas de prevenção e promoção da saúde e do meio 

ambiente, através do silenciamento e paralisia dos gestores ou da completa adesão ao 

projeto. Esta situação impõe dificuldades adicionais às comunidades para o acesso à 

assistência e proteção do Estado. Nesse contexto, fragilidades sociais das comunidades 

são exploradas de forma oportunista pelo Consórcio e por representantes políticos, que 

buscam cooptar comunidades e suas lideranças políticas.  

  Com o objetivo de fortalecer o enunciado sobre a viabilidade ambiental do 

empreendimento houve um processo de disseminação de informações e de construção de 

uma desinformação organizada (ACSELRAD & BEZERRA, 2010), no qual, além da 

mobilização de atores do campo científico, também órgãos fiscalizadores e gestores do 

Estado protagonizaram as principais controvérsias públicas. Em conjunto com falas em 

espaços públicos destes atores, a produção de provas científicas foi igualmente acionada. 

A problematização sobre algumas delas, como, por exemplo, a afirmação de inexistênc ia 

de relação entre a mineração de urânio e agravos à saúde, demonstrou o recurso indevido 

à pareceres ou documentos argumentados como técnico-científicos e a desconsideração 

das incertezas científicas, revelando como as provas científicas são, antes de tudo, 

ferramenta políticas para defesa de interesses. Nesse sentido, tal como sugere Freitas 

(1992), a mobilização e produção de provas científicas é o principal recurso utilizados em 

processos de controvérsias públicas e disputas pela implantação de novos processos 

produtivos e tecnologias onde estão envolvidos elevados riscos ambientais e que nestes o 

poder de mobilizar estes e outros capitais é, na maioria das vezes, o elemento mais 

decisivo. 

 O desvelamento desta lógica de mobilização de provas científicas, produção e 

mobilização de enunciados, submetida à desigual distribuição do poder, possibilita 

compreender que são relações de poder e propriedade sobre capitais específicos que 

determinam a consideração ou a desconsideração de preocupações públicas apresentadas 

no processo de discussão sobre a viabilidade ambiental de novos processos produtivos ou 

tecnologias. No nosso caso, junto à assimetria de poder entre os atores sociais envolvidos 

na discussão do projeto Santa Quitéria, observamos uma ampla desconsideração das 

preocupações públicas, dos conhecimentos e das distintas territorialidades das populações 

que vivem no entorno da jazida de Itataia. Ao passo que autores como Funtowicz & 
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Ravetz (1997) irão argumentar a necessidade de considerar essas questões, inerentes ao 

conceito de ambiente e que nos informam sobre a sua complexidade de modo fundamenta l 

para construção de uma nova relação entre a ciência e os processos de tomada de decisões, 

Acselrad (2002) e Porto (2007) argumentarão que a garantia da consideração dessas 

preocupações e diferentes dimensões apresentada pela população frente à projetos de 

desenvolvimento só podem ser garantidos através das lutas destas próprias populações 

contra a injustiça ambiental. 

 A análise sobre o processo de busca das licenças ambientais e “sociais” pelos 

empreendedores do projeto Santa Quitéria revelou também o recurso a construção de uma 

abstrata confiança nos órgãos fiscalizadores e nas empresas sem tomar em consideração 

o histórico ambiental destas, desconsideração que, como vimos, é naturalizada pelo 

processo institucionalizado de avaliação de riscos e da viabilidade ambiental. O 

levantamento histórico limitado à indústria nuclear e aos casos das minerações em Poços 

de Caldas, Caetité e o da fábrica da NUCLEMON nos revela uma cultura instituciona l 

caracterizada pela omissão de informações aos trabalhadores e a população e práticas 

inseguras e irregulares em desrespeito às próprias normas internas ao setor nuclear, além 

de falhas estruturais no modo de gestão de unidades industriais nucleares.  

 A consideração sobre estas vias pelas quais os empreendedores buscaram obter as 

licenças ambientais e social nos leva a conclusão de que há um processo de 

vulnerabilização imposto duplamente à população, sobretudo aquela que vive no entorno 

do empreendimento. Em primeiro lugar porque, através da unificação de um conjunto de 

atores e de seus potenciais de mobilização de capitais que conformam uma grande 

assimetria de poder entre aqueles favoráveis ao empreendimento e aqueles que o 

questionam, produzem as condições objetivas para que a representação da 

inexorabilidade do empreendimento se construa e se desenvolvam inúmeras pressões para 

que a imposição dos riscos à população se concretize. Em segundo lugar, porque estas 

ações buscam alijar os sujeitos das ferramentas que possuem para defenderem seus 

territórios e agirem diante dos riscos, conforme podemos perceber pela disseminação de 

informações falsas ou da tentativa de convencimento das populações sobre a 

competências técnica-gerencial e da responsabilidade socioambiental das empresas. Este 

segundo processo de vulnerabilização é aprofundado pelo monopólio das avaliações de 

riscos e impactos ambientais por instituições do Estado (ZHOURI et al., 2014) e pela 



198 
 

 

utilização de noções restritas de riscos e de saúde que desconsideram as distintas formas 

de apropriação do espaço e específicas territorialidades desenvolvidas pelas comunidades 

do entorno da jazida. Estas territorialidades são indicadas nos questionamentos e 

preocupações levantadas pela população. Valorizar a vida acima do lucro implica tomá-

las como prioridade para uma avaliação de viabilidade que não pode prescindir destes 

sujeitos políticos no papel de protagonista. 

 A universidade, através da do Núcleo Tramas/UFC e de professores da UEVA, 

tem contribuído como também catalizador das sensibilidades destas populações, não 

somente pelas informações que aporta, mas, sobretudo, pelo capital simbólico que detém 

e que põe a serviço das comunidades. No contexto assédio e tentativas de cooptação das 

empresas e de representantes do Estado às comunidades e suas lideranças, este capital se 

configura como importante contraponto à inexorabilidade construída em torno do projeto 

de mineração. O respeito aos conhecimentos das comunidades e o reconhecimento dos 

mútuos aprendizados foram ressaltados e valorizados por estas, mostrando-se como 

elementos essenciais da relação entre atores do campo científico e essas comunidades que 

vivenciam o conflito ambiental. Posturas que assumem maior importância diante dos 

episódios de violência simbólica contra os moradores das comunidades e seus saberes 

que as palestras e audiências públicas proporcionaram. 

 Por último, sem perder de vista que a representação da inexorabilidade tem um 

correspondente objetivo, uma assimetria de forças que não pode ser ignorada, e que na 

composição do campo hegemônico estão presentes a instituição de fiscalização e 

regulamentação desta complexa e perigosa tecnologia que é a nuclear e aqueles que 

implementam, em última instância, as políticas públicas de recursos hídricos, de saúde e 

ambiente, reafirmamos a importância de analisar as vulnerabilidades e as estratégias pelas 

quais vêm sendo impostas a população. Para tanto, as percepções e conhecimentos da 

população locais são imprescindíveis. Estes ocupam lugar central também na formulação 

de concepções mais amplas de riscos, ambiente e saúde, a partir das quais é possível 

melhor identificar potenciais contribuições a partir do campo científico às estratégias que 

vêm sendo construídas por essas comunidades e pelas entidades e movimentos sociais 

que com elas trabalham. A presença do capital simbólico da universidade, de entidades e 

movimentos em apoio às comunidades, de experiências anteriores com as práticas do 

setor nuclear brasileiro e de experiências de luta das próprias comunidades para conquista 
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de seus territórios são fatores que nos levam a considerar propícias as condições, apesar 

dos desafios, para a continuidade do processo de aprendizado mútuo e de fortalecimento 

de ações de defesa do território para promoção da justiça ambiental frente aos riscos 

representados pelo projeto de mineração.  

.   
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