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RESUMO 

A presente pesquisa disserta sobre as expressões da saúde em um contexto de conflito 

ambiental relacionado à mineração de urânio e fosfato no sertão do Ceará envolvendo 

comunidades camponesas, a Indústria Nuclear Brasileira - INB e a empresa Galvani que 

fazem parte do Consórcio Santa Quitéria. Os riscos à saúde, as transformações nos 

modos de vida e as articulações dos movimentos sociais e comunidades em defesa do 

seu território, de sua cultura e dos bens comuns, compõem as motivações para o estudo 

e aprofundamento da questão energética no contexto do modelo de desenvolvimento 

capitalista para refletir como a dimensão da saúde se expressa no contexto de conflito a 

partir da perspectiva das comunidades. Assim, a pesquisa se propõe a descrever como a 

dimensão da saúde vem se expressando no território ameaçado pela mineração. Essa 

descrição é feita com base em três momentos-chave do período de aproximação do 

Núcleo TRAMAS com o conflito ambiental exposto: o projeto de pós-doc de 

territorialização em saúde; a construção do painel acadêmico/popular e sua contribuição 

para o contra parecer técnico da saúde do EIA/RIMA; e a sistematização das expressões 

da questão da saúde registradas nas pesquisas e atividades de extensão realizadas pelo 

Núcleo TRAMAS. Partimos do pressuposto de que as diversas formas de expressão da 

saúde possui uma peculiaridade quando se encontra em uma situação de conflito 

ambiental ocasionado pela implantação de um grande empreendimento. E para 

desvendarmos essas questões e compreender como essa dimensão se coloca a partir do 

território utilizamos como metodologia a pesquisa participante e a pesquisa documental. 

A partir do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental entregue ao 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) foi 

exposto a preocupação da população com relação aos impactos sobre a saúde, 

especificamente a preocupação relacionada à radiação, a demanda por mais informações 

a este respeito, bem como sobre as possíveis contaminações do ambiente (solo, água, ar 

e vegetação). A concepção de saúde construída a partir dos modos de vida no campo, da 

luta em defesa da natureza e do território; a compreensão dos riscos advindos com a 

implantação do empreendimento; a relação com as politicas de saúde; as estratégias de 

acompanhamento das transformações sociais e territoriais são fatores que levam às 

comunidades a protagonizarem ações de defesa de sua saúde, ou como eles colocam: a 

defesa da própria vida. 

  



ABSTRACT 

 

This research lectures on health expressions in a context of environmental 

conflicts related to mining of uranium and phosphate in the interior of Ceará 

involving rural communities, the Brazilian Nuclear Industry - INB and Galvani 

undertaking forming part of the Consortium Santa Quiteria. Health risks, changes 

in lifestyles and joints of social movements and communities in defense of their 

territory, their culture and common goods, make up the motivations for the study 

and deepening of the energy issue in the context of the development model 

capitalist to reflect how the health dimension is expressed in the context of conflict 

from the perspective of communities. Thus, the research aims to describe how the 

health dimension has been expressing in the territory threatened by mining. This 

description will be based on three key moments of the core approach period with 

the above environmental conflict: post-doc territorial health project; the 

construction of the academic / folk panel and its contribution to the technical 

opinion against the health of the EIA / RIMA; and the systematization of the health 

issue of expressions recorded in research and extension activities carried out by 

the Center. We assume that the various forms of health expression has a 

peculiarity when in an environmental conflict situation caused by the deployment 

of a large enterprise. And for unraveling these issues and understand how this 

dimension arises from the territory used as a methodology participatory research 

and documentary research. From the Environmental Impact Study and 

Environmental Impact Report delivered to IBAMA (Brazilian Institute of 

Environment and Renewable Natural Resources) the concern of the population 

regarding the health impacts was exposed, specifically concerns related to 

radiation, demand for more information in this regard as well as on possible 

environmental contamination (soil, water, air and vegetation). The defense health 

design built from the ways of life in the field, the struggle in defense of nature and 

the territory; understanding the risks arising from the implementation of the project; 

the relationship with health policies; the follow-up strategies of social and territorial 

transformations, are factors that lead communities to defense actions of their 

health, or as they put it: the defense of life itself. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Neste estudo nos debruçamos a respeito das expressões da saúde em 

um contexto de conflito ambiental relacionado à mineração de urânio e fosfato no 

sertão do Ceará envolvendo comunidades camponesas, a Indústria Nuclear 

Brasileira - INB e a empresa Galvani. 

O cenário desse projeto de instalação e operação de uma mineradora 

que envolve dois minérios associados (urânio e fosfato), um deles radioativo, nos 

revela incertezas sobre o futuro e o medo da saúde ser afetada por tal 

empreendimento, a despeito do discurso de que ele trará retorno financeiro e 

fomentará o desenvolvimento do agronegócio e será importante para colaborar na 

matriz energética brasileira. 

Atualmente, a proposta de exploração e beneficiamento desses 

minérios, denominado Projeto Santa Quitéria, encontra-se na fase de 

licenciamento. Sem licença de instalação e de operação, o Consórcio Santa 

Quitéria realiza pesquisas na região para levar a cabo o projeto.  

A pesquisa de campo tem como local a região que circunda a Fazenda 

Itataia, onde se localiza a Mina de Urânio e Fosfato, situada no município de 

Santa Quitéria, precisamente, na divisa com Itatira no Estado do Ceará. Santa 

Quitéria fica a, aproximadamente, 222 quilômetros da capital Fortaleza.  

A nossa aproximação com o território se deu através do envolvimento do 

Núcleo Tramas em diversas atividades de articulação e pesquisas1 na região. 

Sendo que em meados de 2010 os movimentos sociais e as redes de 

solidariedade que atuam na região trouxeram ao Núcleo TRAMAS (Trabalho, 

Meio Ambiente e Saúde) da Universidade Federal do Ceará (UFC) a demanda de 

conhecimentos sobre saúde envolvendo a problemática da mineração.   

                                                           

1
Oficina sobre comunicação de risco na comunidade de Riacho das Pedras de Santa Quitéria, 

relacionada à Disciplina Tópicos Avançados em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
(TASAST) ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. O projeto de 
pesquisa de Pós-Doc intitulado “Territorialização em Saúde: estudo das relações produção, 
ambiente, saúde e cultura na Atenção Primária à Saúde”. Além disso, Uma pesquisa de 
Mestrado em Saúde Pública da UFC: “VIGILÂNCIA POPULAR DA SAÚDE: cartografia dos 
riscos e vulnerabilidades socioambientais no contexto de implantação da mineração de 
urânio e fosfato no Ceará”, 2013. E outra na Graduação de Ciências Biológicas da UFC, com 
título: A ESCOLA NAS TRAMAS DO CONFLITO: o olhar docente sobre a mineração de 
urânio e fosfato em Santa Quitéria (CE), 2013.  



Frente a esse desafio, torna-se importante estabelecermos junto ás 

comunidades e movimentos sociais um processo de construção compartilhada de 

conhecimento com o intuito de fortalecer a defesa do direito à saúde.  

Enquanto pesquisadora do Núcleo TRAMAS e estudante do Mestrado 

de Saúde Pública da UFC, vivenciei algumas dessas atividades bem como outras 

atividades relacionadas ao outro território de atuação do TRAMAS com relação 

aos Impactos dos Agrotóxicos e do Agronegócio na Chapada do Apodi no Ceará.  

Eu não teria me deixado afetar nestas vivências se não fosse uma 

experiência anterior como residente em um Programa de Residência em Saúde 

da Família e Comunidade na Prefeitura de Fortaleza. Com a atuação na Atenção 

Primária a Saúde, enquanto assistente social do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) compondo uma equipe interdisciplinar tinha algumas inquietações 

a respeito da Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador na APS, o que resultou 

na elaboração do TCR (Trabalho de Conclusão da Residência) com essa 

temática. 

A partir do momento em que adentrei no mestrado iniciei meu 

envolvimento com as atividades do Núcleo TRAMAS. Esse envolvimento se deu 

de forma bastante intensa, uma participação que me levou a estar presente no 

território ameaçado pelo Projeto Santa Quitéria muitas vezes, com diversas 

atividades com os demais integrantes do Núcleo.  

Os diálogos e encontros tecidos com as comunidades, movimentos 

sociais, pesquisadores e autores (através de leituras de artigos e livros) fizeram 

eu me lançar no desafio de desvendar as expressões da saúde nesse contexto de 

conflito ambiental, aonde a saúde vem sendo ameaçada pela possível 

implantação de um grande empreendimento, através da construção de 

conhecimento em diálogo de saberes.  

Nesse sentido, é uma pesquisa advinda de uma demanda por 

conhecimentos em relação à saúde como forma de fazer valer o compromisso da 

Universidade Pública com grupos sociais vulnerabilizados em torno do projeto de 

mineração de urânio e fosfato em Santa Quitéria, Ceará.  

O estudo se organiza em torno da seguinte pergunta de partida: como 

a dimensão da saúde se expressa no contexto da ameaça de implantação do 

Projeto Santa Quitéria? 



Assim, a pesquisa se propõe a descrever como a dimensão da saúde 

vem se expressando naquele território ameaçado pelos impactos de uma 

mineração. Essa descrição será feita com base em três momentos-chave do 

período de aproximação do Núcleo TRAMAS com o conflito ambiental exposto.  

Partimos do pressuposto de que as diversas formas de expressão da 

saúde possui uma peculiaridade quando se encontra em uma situação de conflito 

ambiental ocasionado pela implantação de um grande empreendimento. E para 

desvendarmos essas questões e compreender como essa dimensão se coloca a 

partir do território utilizamos como metodologia a pesquisa participante e a 

pesquisa documental. 

Para iniciar esse intento da nossa produção acadêmica desta 

dissertação de mestrado apresento a estrutura do texto que segue.  

Começamos com um capítulo introdutório que traz o problema de 

estudo, dialogando com as principais questões da problemática energética e dos 

impactos à saúde que possuem centralidade nesse trabalho.  

No primeiro capítulo trazemos a contextualização do problema, 

apresentando de forma mais detalhada o Projeto Santa Quitéria e a inserção do 

TRAMAS no território.  

No segundo capítulo apresentamos as principais referências teóricas 

do trabalho, a partir do conceito de saúde. Neste capítulo o esforço é de 

transversalizar a saúde através de conceitos como justiça ambiental, conflitos 

ambientais, determinação social do processo saúde-doença, dentre outros.  

O terceiro capítulo expõe o percurso metodológico que tem como 

referência a construção compartilhada de conhecimentos e a ecologia de saberes, 

que foram a base a construção para o campo da pesquisa.  

O quarto capítulo aponta os resultados da pesquisa sobre a dimensão 

da saúde a partir da pesquisa documental do Projeto – Territorialização em 

Saúde: estudo das relações produção, ambiente, saúde e cultura na Atenção 

Primária à Saúde e parecer técnico do Painel Acadêmico Popular. Por fim, mostra 

os resultados da pesquisa de campo sobre as expressões de saúde nos territórios 

em conflito a partir dos modos de vida no campo, através da luta pelo território e 

pelos laços de solidariedade, da compreensão dos riscos do empreendimento e 

da relação com a política de saúde.  

. 
 



INTRODUÇÃO 

 

A produção energética em larga escala e o agronegócio, que se inscrevem 

no padrão moderno-colonial de poder, impõem à América Latina uma forma de 

produzir e extrair da natureza que aprofunda violações a muitos direitos 

historicamente conquistados, atingindo principalmente populações que vivem na 

contramão dos ditames do neodesenvolvimentismo (PORTO-GONÇALVES, 

QUENTAL, 2012; GUDYNAS, 2012). 

O “papel” imposto à América Latina de exportação de matérias primas, 

como: hidrocarbonetos, minérios e monocultivos, processos que possuem uma 

alta taxa de contaminação ambiental e usam de forma intensiva água e energia 

(ARAOZ, 2013), nos impõe um contexto danoso ao processo saúde-doença 

dessas populações atingidas por esse modelo de desenvolvimento. 

Os estudos que interpelam a temática energética têm como desafio três 

questões relevantes de análise: a demanda crescente do mercado mundial por 

energia, a escassez das fontes de combustíveis fósseis e a preocupação com a 

preservação e formas de utilização dos bens naturais. Diante desse cenário, a 

produção de energia ganha centralidade na política mundial, que aponta para um 

contexto de reconfiguração do setor, que por vezes valoriza a utilização da matriz 

nuclear, alegando que sua produção seja “limpa”.  

Entre as mais intensas discussões está a produção de energia nuclear para 

geração de energia elétrica e a utilização do material radioativo para fins de uso 

nuclear, seja para submarinos nucleares ou mesmo para armamentos. Nesse 

sentido, um dos grandes questionamentos quando se trata desse tema diz 

respeito ao para que e para quem se produz energia.  

Segundo Porto et al (2014), o fomento da produção energética nuclear 

ocorre desde a década passada, porém o acidente de Fukushima2 provocou um 

abalo com relação a aposta de alguns países nessa produção energética. A 

crescente demanda por energia e o mito da “energia limpa” impulsionam o 

                                                           

2
 Acidente ocorrido no Japão, na Central Nuclear de Fukushima I no dia onze março de 2011, o 

acidente ocorreu porque a usina foi atingida por um tsunami, o qual acarretou o derretimento de 
três dos seis reatores nucleares da usina. O desastre liberou quantidades significativas de material 
radioativo em 12 de março, tornando-se o maior desastre nuclear desde o acidente nuclear de 
Chernobyl, em abril de 1986, e o segundo (depois de Chernobyl) a chegar ao nível 7 na Escala 
Internacional de Acidentes Nucleares, inicialmente liberando cerca de 10-30% da radiação do 
incidente anterior. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Central_Nuclear_de_Fukushima_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Derretimento_nuclear
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator_nuclear
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear_de_Chernobyl
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear_de_Chernobyl
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Internacional_de_Acidentes_Nucleares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Internacional_de_Acidentes_Nucleares


investimento na energia nuclear. Os autores pontuam ainda que, apesar das 

centrais nucleares possuírem baixa taxa de emissão de gás carbônico na 

atmosfera, não podemos dizer o mesmo do ciclo por inteiro, que inclui desde sua 

mineração até a geração de energia com as usinas nucleares. 

Além disso, tem se intensificado inúmeras denúncias envolvendo aspectos 

ambientais que vão desde o perigo do lixo atômico, a contaminação do ambiente, 

os acidentes, as catástrofes, a saúde dos/das trabalhadores/as, entre outros; e, 

mais recentemente, questões ligadas às violações de direitos territoriais onde se 

situam algumas das reservas de mineração ao redor do mundo.   

No bojo dessa contradição, com a crescente tendência de demanda do 

mercado por energia, o Brasil se coloca no cenário desenvolvimentista e 

expansão do capital no grande negócio energético mundial a partir da extração de 

minérios, configurando-se, assim, uma nova ofensiva de exploração de matéria 

prima para atender aos interesses do mercado internacional a partir da matriz 

enérgetica.  

No programa energético brasileiro, a expansão das atividades de 

exploração de minérios é assim justificada pela busca tanto da planejada 

autossuficiência energética como a inserção do Brasil no mercado internacional 

de commodities. Para suprir essa necessidade do mercado é levada a cabo a 

Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional da América Latina (IIRSA) e o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Brasil (LEHER, 2007) 

iniciativas estatais para dar conta da infraestrutura necessária para o modelo de 

desenvolvimento hegemônico. 

Desse ponto de vista, a energia é vista não como bem público, mas como 

mercadoria. Sob essa ótica - através da estratégia de acumulação via espoliação 

(HARVEY, 2004), tem se construído o chamado modelo energético brasileiro 

como força motriz para o desenvolvimento das forças produtivas pela sua 

importância estratégica para reprodução do capital.  

Essa combinação de fatores vem produzindo no Brasil graves injustiças 

sociais e ambientais. Acselrad, Mello e Bezerra (2009) apontam que o 

denominado desenvolvimento sustentável tem repercutido de forma desigual na 

distribuição dos impactos desse modelo, configurando assim, numerosas  

injustiças sociais e ambientais.  



Os riscos à saúde, as transformações nos modos de vida e as 

articulações dos movimentos sociais e comunidades em defesa do seu território, 

de sua cultura e dos bens comuns, compõem as motivações para o estudo e 

aprofundamento da questão energética no contexto do modelo de 

desenvolvimento capitalista. A partir dessa motivação nossa pergunta de partida é 

como a dimensão da saúde se expressa no contexto da ameaça de implantação 

do Projeto Santa Quitéria, na perspectiva das comunidades ameaçadas? 

No caso do Ceará, está em curso o licenciamento para instalação da 

mina de urânio e fosfato. O processo de extração da Mina de Itataia ainda não foi 

iniciado, porém, permeia o imaginário e as relações sociais daquelas 

comunidades desde a década de 1970 com o Governo César Carls. E com a 

retomada do Plano Nuclear Brasileiro e o Plano de Energia 2030 vemos um 

contexto de pressão dos grandes grupos econômicos e políticos para a realização 

de tal empreendimento. São mais de quatro décadas em que a população convive 

com a ideia de uma possível exploração dessa mina.  

Mais recentemente, no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental entregue ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis) foi exposto a preocupação da população com 

relação aos impactos sobre a saúde, especificamente a preocupação relacionada 

à radiação, a demanda por mais informações a este respeito, bem como sobre as 

possíveis contaminações do ambiente (solo, água, ar e vegetação). Para ilustrar 

trazemos na figura 1 um trecho do EIA, volume II, onde aparece um quadro 

contendo os resultados com relação a opinião da população no que diz respeito à 

mina. 



 

 

 

A preocupação acadêmica em torno dos impactos à saúde de um 

empreendimento de exploração e beneficiamento de urânio e fosfato advém do 

fato de compreendermos que a saúde é determinada pelas relações tecidas 

nessa sociedade, com determinadas atividades produtivas, em determinado 

tempo histórico, processos de trabalho, desigualdades sociais postas, a partir das 

políticas públicas e na relação com o ambiente.  

Quando os riscos recaem sobre populações em processo de 

vulnerabilização pela ausência ou ineficiência do Estado, através de suas políticas 

públicas, pela assimetria de poder posta nos territórios, estamos nos referindo a 

uma abordagem presente na Ecologia Política e na Justiça Ambiental (PORTO, 

2012). A Ecologia Política e a Justiça Ambiental trabalham com a perspectiva de 

que o ônus do desenvolvimento vem se colocando sobre as populações menos 

organizadas, em processo de vulnerabilização e que tem seu modo de fazer, 

produzir, criar e viver que contrapõe ao modelo de desenvolvimento hegemônico 

(ACSELRAD, 2006).  

Nestes conflitos ambientais, o que está em jogo é o uso da terra, da 

água, do ar, enfim, dos modos de vida das comunidades, uma disputa técnica, 

material e simbólica. Os modos de vida dos sujeitos que vivem no território muitas 

vezes divergem daquele que o empreendimento quer impor às comunidades 

Figura 1: Expectativa negativa quanto à radiação no EIA 

do Projeto Santa Quitéria, feito por Arcadis Logos, 2014. 



atingidas (ACSELRAD, 2012). E o que está posto é a assimetria de poder, 

concretizada no acesso aos aparelhos do Estado, ao aparato judicial, aos meios 

de comunicação, à informação, ao conhecimento. Como isso se dá de forma 

concreta nos territórios? Porque “o que está em jogo é o sentido de crescimento 

econômico em sua relação com o próprio sentido do viver humano e a sua 

relação com a natureza” (PORTO, et al, 2013. p. 61).  

Isso nos permite uma antecipação das transformações no território de 

Santa Quitéria advindas do empreendimento. Como afirma Rigotto (2009), esses 

processos interferem diretamente na teia de complexidade que determinam e 

condicionam o processo saúde doença.  Ainda segundo a autora, a entrada de 

toda a infraestrutura necessária para que o empreendimento aconteça introduz 

novos riscos com o fluxo material e imaterial, uso de substâncias químicas ou 

radioativas, maquinários, fluxo migratório, dentre tantos elementos que se somam 

para modificar o perfil de morbimortalidade da população atingida. A segurança 

alimentar pode ser comprometida, com alteração na qualidade da água, 

lançamento de rejeitos tóxicos no solo, etc. O fluxo e inserção de novas pessoas 

nos territórios pode aumentar o número de AIDS e DST’s, gravidez na 

adolescência. Os riscos de acidente, por conta do aumento de fluxo na estrada, 

que por sua vez pode provocar também um maior lançamento de material 

particulado no ar, responsáveis por agravos respiratórios, gerando impactos à 

saúde da população com o processo de exploração da mina. Com isso somos 

convidados a compreender os principais problemas que poderão surgir na vida 

das comunidades que vivem e convivem próximas à Mina de Urânio e Fosfato em 

Santa Quitéria.  

Já foram realizadas diversas pesquisas sobre os impactos que este 

tipo de empreendimento traz à saúde, com estudos inclusive no Brasil como a 

experiência em Caetité, na Bahia, única Mina de Urânio em funcionamento no 

país.  

Nessas pesquisas, constata-se que a radioatividade contida no minério 

de urânio é o elemento que diferencia das demais atividades de mineração. O 

Urânio é um elemento que emite radiação ionizante, além dos radionuclídeos 

gerados a partir do processo do decaimento radioativo, gerando riscos associados 

à sua ação radioativa, como câncer, mas também não podemos esquecer-nos de 



sua ação química, que possui alta toxicidade renal, por exemplo (BRITO E REGO, 

2012).   

O trabalho em uma mineração já envolve diversos riscos, pela NR 

(Norma Regulamentadora) 4, do Ministério do Trabalho e do Emprego, é 

considerada atividade com risco Máximo (grau 4), mesmo a atividade que envolve 

minérios sem característica de radiação. A NR-22, que trata de forma específica 

da segurança e saúde ocupacional na Mineração, traz a importância de 

reconhecer os riscos ligados à essa atividade e saber como gerenciá-los. A 

mesma coloca os riscos biológicos, físicos e químicos presentes nesta atividade, 

além dos riscos de acidentes pelo trabalho com altura, profundidade e em 

ambientes confinados. Além dos agravos que essa atividade provoca nos 

trabalhadores temos também os impactos gerados sobre as populações 

residentes em áreas de influencia da mineração, pois ao extrair e passar por 

processos de industrialização, a mineração opera com determinados elementos 

químicos altamente tóxicos. Para além dos riscos presentes nas atividades de 

extração mineral, temos os riscos ligados à Cadeia Nuclear, que se inicia com a 

extração e beneficiamento do minério radioativo, como por exemplo, o urânio. 

Conde e Kallis (2012) afirmam que, na cadeia de produção da energia 

nuclear, existem riscos diferenciados, na etapa de mineração, onde o minério será 

extraído, triturado, moído e lixiviado com ácido sulfúrico os principais riscos se 

encontram na contaminação da água e do ar, afirmando que um dos maiores 

riscos é o gás radônio.  

Por conta disso, diversos estudos epidemiológicos, que aconteceram 

em Navajo nos EUA, e em ex-trabalhadores da mina em Wismut na Alemanha 

relacionaram a ocorrência de câncer de pulmão e nos brônquios com a exposição 

ao urânio. Os autores nos lembram de um acidente em uma mineração de urânio 

em New México, em 1979, onde ocorreu o vazamento de 1000 t de resíduos 

radioativos de uma barragem para o ambiente. 

Além da via respiratória, o urânio entra em contato com nosso corpo 

através da ingestão, ele é depositado, principalmente, nos rins e nos ossos. Pela 

ação química ou da radiação, o urânio apresenta risco envolvendo o sistema 

cardiovascular, fígado, músculos e sistema nervoso. Vale ressaltar que estes 



outros riscos são bem menores quando comparados com os efeitos do gás 

radônio na saúde humana (BRITO e REGO, 2012). 

Na perspectiva da Ecologia Política, estes riscos listados 

anteriormente, presentes na maioria das minerações de urânio, precisam ser 

correlacionados com a dinâmica local e o contexto político, social e econômico do 

país onde a mina está instalada. Hecht (2010) problematiza a respeito da 

invisibilidade da questão nuclear vivenciada pelos países africanos, na exploração 

do minério de urânio na Namíbia, onde as condições precárias de trabalho, 

negligência do Estado e das empresas quanto ao destino dos rejeitos, agravam 

ainda mais os riscos relacionados à radiotoxicidade do urânio.   

No Brasil, tivemos em funcionamento no período de 1982 a 1995 o 

Complexo Mínero-Industrial de Poços de Caldas; hoje o mesmo se encontra em 

fase de descomissionamento e fechamento. Um dos grandes problemas a serem 

enfrentados é a drenagem ácida da mina (DAM), que resulta do contato dos 

sulfetos metálicos com a água e o oxigênio produzindo ácido sulfúrico 

nabarragem de rejeitos, pilha de estéril e na cava (NOBREGA et al, 2008). Além 

disso, estudos comprovam níveis elevados de metais pesados, acidez e 

radionuclídeos em amostras de água. Esses elementos são importantes 

indicadores de impactos no ambiente e de risco à saúde dos moradores da 

região, bem como nos apresentam uma possibilidade de projetar os riscos que 

virão quando a mina entrar nesta fase de fechamento. 

Como a mineração de urânio em Poços de Caldas está em processo 

de descomissionamento, a única mina de urânio em funcionamento no Brasil 

localiza-se em Caetité, no semiárido baiano, com características econômicas e 

sociais bem semelhantes ao sertão central cearense. 

Em Caetité, um grupo pesquisadores da Fiocruz, em parceria com o 

CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 

RADioactivité / Commission for Independent Research and Information about 

RADiation)3, compondo o projeto EJOLT (Environmental Justice Organisations, 

                                                           

3 
Comitê para Pesquisa e Informação Independente sobre Radioatividade, foi fundada em maio de 

1986, após o desastre de Chernobyl, por iniciativa de um grupo de pessoas, independente de partidos 



Liabilities Trade) elaborou um Relatório Preliminar sobre os impactos à saúde da 

Mineração de Urânio. Tal pesquisa contou com a análise no laboratório próprio da 

CRIIRAD das amostras coletadas em pontos considerados estratégicos pelos 

pesquisadores, pois são pontos que poderão dar maior credibilidade quanto a 

possíveis impactos na saúde da população vizinha e dos trabalhadores. 

Neste documento, os autores elaboraram um quadro4 de acidentes na 

Unidade de Concentrado de Urânio de Caetité (URA-Caetité), a partir 

dedenúncias dos trabalhadores e população, onde podemos perceber a gravidade 

do quadro e a negligência da INB e do Estado quanto às providências a serem 

tomadas. Os acidentes se caracterizam por vazamentos em barragem de rejeitos, 

nos tanques do processo de lixiviação, ruptura de mantas que resguardam o solo 

de contaminação, etc. Além dos acidentes, trabalhadores e comunidades 

precisam conviver com a falta de informação, desinformação e informação 

perversa, como bem nos pontua Acselrad (2004). 

O estudo exposto no Relatório supracitado, com base na abordagem 

metodológica da epidemiologia popular para busca ativa de casos de câncer em 

Caetité, de caráter operativo e de base comunitária, tem sua referência na CBPR 

(Community-Based Participatory Research). Que tem como características: 

participação social, cooperação, aprendizado mútuo, capacitação local, autonomia 

sobre suas vidas, pesquisa e ação (BIDWELL, 2009). Os casos de câncer foram 

georeferenciados e seus tipos identificados, para que os autores possam elucidar 

a relação entre o aumento dos casos de câncer em Caetité e municípios vizinhos 

com a exploração de urânio. A pesquisa também leva em consideração os 

impactos provenientes da poeira radioativa, da contaminação das águas, das más 

condições de trabalho, a falta de dados anterior à instalação da mina, a negação 

de acesso a informações pela INB. Todos esses riscos geram incertezas e medo 

para a população local. 

Todas essas questões foram também documentadas no Relatório da 

Missão Caetité: Violações de Direitos Humanos no Ciclo Nuclear, organizado pela 

Plataforma DHESCA (Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, 

                                                                                                                                                                                

políticos e empresas, tem o objetivo de divulgar informações sobre radioatividade. (www.criirad.org, acesso 
em 07 de setembro de 2014) 
4 

 Quadro produzido por Porto et al (2014) disponível na íntegra no anexo 1. 

http://www.criirad.org/


Sociais, Culturais e Ambientais), realizada em 2011. No relatório constam as 

denúncias e a resistência tecida por moradores, movimentos sociais e entidades 

envolvidas. Embora os acidentes e contaminações sejam negados pela INB, 

háestudos comprovando a alta taxa de radionucléideos na água dos poços 

utilizados pelas comunidades que sofrem com a falta de água, casas rachadas 

pelas detonações, ameaças e sentimento de medo nas lideranças e trabalhadores 

que ousam formular denuncias públicas. 

Outro aspecto de análise diz respeito ao papel do Estado, no que tange 

à dimensão da responsabilidade estatal diante da garantia do direito à saúde da 

população que reside na área de influência da mineração. A partir dos impactos 

de grandes obras, das minerações, das minerações de urânio, no Brasil e no 

mundo se faz necessário pensarmos sobre o aparato que o Estado possui para 

dar resposta ao direito à saúde afetado por tal empreendimento.  

No artigo 196 da Constituição Federal do Brasil, “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

(Brasil, 1988). Direito reafirmado na Lei 8080/90 que regulamenta o SUS, bem 

como na lei 8142/90, que dispõe sobre participação e financiamento. Este artigo 

da Constituição Federal traz de forma sintética a implicação do Estado na garantia 

do direito à saúde, construindo assim uma base para regulamentar as demais 

políticas de promoção, vigilância, atenção básica, saúde do trabalhador, saúde 

ambiental, etc. A Política de Vigilância em Saúde, regulamentada pela Portaria 

1378/2013, traz como uma de suas ações a Vigilância de Populações Expostas à 

riscos ambientais, como também a vigilância a saúde do trabalhador, duas ações 

fundamentais para resguardar a saúde no território impactado pela mineração de 

urânio e fosfato. A Vigilância em Saúde requer responsabilidades dos três entes: 

federal, estadual e municipal, para que auxilie na tomada de decisão e 

transformar informação em ações em saúde. Nesta e nas demais Políticas de 

Saúde observamos como um elemento central o território e o protagonismo do 

mesmo. A luta é para que de fato as necessidades dos territórios guiem o 

planejamento e as ações de saúde do Estado. 



Outra Política já estabelecida e importante de ser suscitada no debate 

para problematizar este objeto de estudo é a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e Trabalhadora - PNSTT, regulamentada pela Portaria 1823/2013. 

Ela elege a Vigilância como prioridade e resguarda a saúde dos trabalhadores e 

trabalhadoras fazendo uma leitura do trabalho inserido em um modelo de 

desenvolvimento. Outro diferencial desta política é a incorporação do principio de 

Precaução aos demais princípios estabelecidos pelo SUS.  

A PNSTT vem exigir do profissional de saúde que consiga enxergar no 

processo saúde-doença implicações do modo de produção, do trabalho exercido, 

das relações trabalhistas postas, dentre outros fatores. O que chama a Saúde a 

intervir no processo e no ambiente de trabalho, a pensar não só nos 

trabalhadores, mas nas comunidades vizinhas e nos riscos aos quais estão 

expostas devido ao processo produtivo executado. 

Há ainda a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 

Campo, da Floresta e das Águas e o Ambiente, regulamentada pela Portaria 

do Ministério da Saúde n° 2.866, de 2 de dezembro de 2011. Esta Política vem no 

sentido de garantir uma atenção integral e promoção da saúde dos povos do 

campo e da floresta, a partir de suas especificidades e demandas, bem como 

garantir o acesso ao SUS e diminuir os riscos que estas populações estão 

expostas. 

Complementando o aparato legal exposto acima, temos a Política 

Nacional de Meio Ambiente. Especificamente, para pensarmos o território de 

Santa Quitéria e a implicação de tal empreendimento sobre a saúde e o ambiente, 

também precisamos compreender que existem leis que regulamentam o 

manuseio e o trabalho com materiais radioativos, como o urânio. O quadro 2 traz 

a relação da legislação pertinente à questão, com a parte jurídica que está 

diretamente ou indiretamente relacionadas ao estudo em questão. 

Todo esse aparato legal, fruto de conquistas, lutas e tensionamentos 

provocados pela classe trabalhadora, movimentos sociais, organizações e 

instituições comprometidas com a garantia do direito à saúde, precisa chegar ao 

território de forma bastante concreta através das ações em saúde. A 

compreensão das expressões da saúde neste contexto perpassa o 



questionamento de como o Estado dar conta das demandas desses territórios, 

através da efetivação da política pública de saúde. 

Quando trazemos ao diálogo a questão do conflito ambiental, estamos 

colocando os projetos controversos, permeados por interesses políticos, sociais e 

econômicos. O Estado, diante de conflitos que envolvem grandes 

empreendimentos e as comunidades, vem se colocando como um ator que 

vulnerabiliza e pratica violações aos diversos direitos já conquistados, inclusive o 

direito à saúde. O Estado, por muitas vezes, coloca-se como grande incentivador 

de grandes empreendimentos, mas também como o empreendedor de projetos 

que contaminam e devastam o ambiente, adoecem e matam pessoas (SVAMPA, 

2011; ACSELRAD, BEZERRA, 2010). 

Especificamente o Projeto Santa Quitéria, temos uma empresa de 

natureza privada, no caso a Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A e a INB 

(Indústrias Nucleares do Brasil), que tem natureza pública. Além disso temos o 

PAC, PNE 2030 e PDE 2022, planos executados pelo Estado, que fomentam a 

produção energética e extração mineral para exportação de commodities. 

Porto-Gonçalves (2013) nos ajuda a pensar na posição que o Brasil 

ocupa em um sistema de relações hierárquicas de poder, o qual o autor chama de 

moderno-colonial. O modelo de desenvolvimento brasileiro se insere numa lógica 

na relação norte-sul, de exportador de commodities, que abriga os processos 

produtivos mais destrutivos de território (SVAMPA, 2011). 

Um argumento utilizado pelo empreendimento, que permite um 

processo de cooptação dos prefeitos e da Câmara de Vereadores é o discurso de 

desenvolvimento em que a possibilidade da exploração de urânio e fosfato na 

região possibilitaria a entrada de mais recurso/investimento não só em Santa 

Quitéria, mas também nos municípios vizinhos. Esse discurso presente no 

contexto local reverbera nacionalmente por conta dessa lógica do sistema 

moderno-colonial. 

Nesse avanço do Consórcio Santa Quitéria sob os territórios, o 

processo de Licenciamento Ambiental também prossegue. Foi entregue em Abril 

de 2014 ao IBAMA o EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de 



Impacto ao Meio Ambiente) para dar prosseguimento ao processo de 

licenciamento tratado como entrave ao desenvolvimento pelos grupos 

econômicos e políticos hegemônicos, mas também se demonstra como 

possibilidade de resistência ao empreendimento, a partir da participação das 

comunidades e movimentos sociais nas audiências. 

Diante deste cenário, que alguns movimentos, como a Cáritas 

Diocesana de Sobral, CPT (Comissão Pastoral da Terra) e o MST (Movimentos 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra), realizam suas atividades 

e intervenções político-organizativas nos territórios ameaçados pelo 

empreendimento minerário. Esses movimentos em 2011 junta-se ao TRAMAS 

(compreendendo como uma intervenção acadêmica engajada) para formar a 

Articulação Antinuclear do Ceará - AACe. A demanda por informação e 

organização em torno da possível instalação do Projeto Santa Quitéria motivou a 

atividades e reuniões da AACe.  

Nossa inserção no território junto a esses movimentos nos permitiu 

integrar e construir coletivamente algumas atividades de pesquisa a partir da 

atuação da Articulação Antinuclear do Ceará. Todas as ações foram no intuito de 

debater a temática da mineração de urânio e fosfato para antecipar e 

problematizar seus impactos nos modos de vida daquelas comunidades. 

Compreendendo aqui, à luz de Andréa Zhouri e Klemens Laschefski (2010), o 

conceito de modo de vida ligado à forma de apropriação material e simbólica da 

natureza pelas comunidades. 

A partir do momento que o Consórcio Santa Quitéria identificou 

algumas lideranças e movimentos sociais se posicionando de forma crítica, 

compreendendo os riscos que envolvem a instalação do empreendimento e 

debatendo a respeito dos impactos, representantes do Consórcio começaram a 

partir de meados de maio/junho de 2014, visitas e oficinas nas escolas, 

associações, comunidades de Itatira e Santa Quitéria no intuito de que o 

empreendimento não encontre resistência nessa fase de licenciamento ambiental, 

o que Acselrad (2014) traz enquanto estratégias de gestão da conflitualidade, 

onde o empreendedor procura formas de amenizar os conflitos através de 

relações comunitárias, onde mapeiam lideranças e movimentos envolvidos para 



que possam antecipar e evitar ações que venham a atrasar a obra ou atrapalhar a 

operação do empreendimento.  

Diante da situação exposta, com Estado e Consórcio Santa Quitéria a 

serviço do mercado internacional, da produção de conhecimento que serve aos 

interesses do grande capital, o grande desafio é produzir informação e 

conhecimento em conjunto com as comunidades e movimentos sociais que tenha 

como objetivo o fortalecimento dos sujeitos que terão seus modos de vida e o seu 

direito à saúde ameaçados pela chegada de tal empreendimento. 

Acreditando na produção de conhecimento a serviço das pessoas que 

mais são afetadas com as expressões da questão social, é que temos o grande 

desafio de disponibilizar a informação já sistematizada pelo campo científico a 

respeito dos riscos que envolvem uma mineração de urânio, bem como produzir 

conhecimento com as comunidades a fim de ampliar o conhecimento sobre as 

expressões de saúde no território, compreendendo como essa dimensão se 

coloca em um contexto de conflito ambiental. 

A partir dessas reflexões propomos os seguintes objetivos de pesquisa: 

 Objetivo Geral: 

Descrever, na perspectiva das comunidades, as expressões da 

questão da saúde no conflito ambiental gerado pelo projeto de mineração e 

beneficiamento de urânio e fosfato no sertão central do Ceará, entre 2011 e 2015. 

Objetivos Específicos: 

 Descrever aspectos da saúde no processo do projeto 

territorialização em saúde: relação com o território, dialogo de 

saberes, a dimensão da saúde: o que promove e o que ameaça 

a saúde; 

 

 Refletir sobre a construção do painel acadêmico/popular e sua 

contribuição para o contra parecer técnico da saúde do 

EIA/RIMA; 

 



 Caracterizar a dimensão da saúde para os sujeitos do território 

envolvidos no conflito; 

 Sistematizar as expressões da questão da saúde registradas 

nas pesquisas e atividades de extensão realizadas pelo Núcleo 

TRAMAS no território e períodos indicados. 

 

Diante do contexto exposto dos impactos de uma mineração de urânio e 

fosfato, a Universidade está desafiada a cumprir sua função social e contribuir na 

produção de conhecimento comprometido com a Justiça Social. A partir da 

demanda das comunidades por informações a respeito dos riscos, para que 

possam defender a sua saúde, o Núcleo TRAMAS dialogará com as reais 

necessidades dos territórios afetados. 

Compreendendo que os princípios de participação e do cuidado 

integral da saúde, estabelecidos pelo SUS, são orientadores do planejamento e 

práticas em saúde, este estudo se compromete em construir e refletir junto com 

os sujeitos a dimensão da saúde em seu território, com isso, de forma autônoma 

as comunidades poderá reivindicar seus direitos, intervir no processo de cuidado 

e luta por sua saúde. 

A população afetada por um grande empreendimento que envolve 

riscos provenientes da extração e beneficiamento do urânio e fosfato precisam ter 

seus direitos garantidos. Especificamente, o direito à saúde, muitas vezes violado 

por tais processos, e pela própria ineficiência e negligência da ação do Estado, 

precisa ser garantido através do processo de construção compartilhada de 

conhecimento que alimente ações de luta e resistência na proteção da saúde. 

  



Capítulo I. CONTEXTO EM QUE SE INSERE A PESQUISA  

A produção energética brasileira historicamente foi feita a partir da 

utilização de uma matriz baseada no uso do petróleo, das hidrelétricas e mais 

recentemente com a utilização de etanol de cana-de-açúcar.  É a partir da década 

de 1960 no período do regime militar que os governos optaram em se aproximar 

da matriz energética nuclear. E a partir da crise energética de 2001, o governo 

adotou medidas e estratégias de avanço na diversificação e fortalecimento de um 

modelo competitivo e atrativo aos investidores do setor privado.  

Em 2007 o governo lança o Plano Nacional de Energia 2030. Nesse plano 

ele evidencia, em relação à energia nuclear, que o país detém uma das maiores 

reservas globais de urânio (BRASIL, 2007). A opção política por esse modelo 

energético leva o governo a optar e colocar suas estruturas a serviço dos 

interesses privados. E assim, as agências reguladoras, Ministério de Minas e 

Energia, Empresa de planejamento estão à serviço desses interesses. Mesmo 

diante da crise que vive o país, o Governo brasileiro não apresenta publicamente 

problemas financeiros para a expansão da indústria nuclear, tendo iniciado, em 

2008, a construção da Usina Angra 3 e anunciado a construção, no Rio de 

Janeiro, do primeiro submarino nuclear da América Latina.  

Em setembro de 2014, durante a apresentação de um workshop sobre 

“perspectivas e desafios da energia nuclear na matriz elétrica do Brasil”, o 

secretário de planejamento e desenvolvimento energético do Ministério de Minas 

e Energia, Altino Ventura Filho falou sobre a alternativa nuclear do Brasil a partir 

da próxima década. De acordo com o governo, as justificativas dadas para a 

geração de energia nuclear estão pautadas nas seguintes questões: 

- esgotamento do potencial hidroelétrico nacional no quinquênio 2025/2030 

- competitividade da opção nuclear  

- operação permanente (de base) devido ao baixo custo do combustível 

- Aspectos ambientais – baixa emissão de CO² (Efeito estufa, mudanças 

climáticas) 

- Desenvolvimento tecnológico (criação de empregos “nobres” e qualidade da 

indústria) (FGV, 2015, p. 27)  



A Indústrias Nucleares do Brasil (INB), vinculada à Comissão Nacional 

de Energia Nuclear – (CNEN)5, é a empresa responsável pela exploração do 

urânio, desde a mineração e o beneficiamento primário até a produção e 

montagem dos elementos combustíveis. 

A primeira mineração e produção de concentrado de urânio no Brasil 

foi o Complexo Mínero-Industrial de Poços de Caldas (CIPC), no Estado de Minas 

Gerais. A segunda mina, Lagoa Real em Caetité, está situada na Bahia e produz 

desde o ano 2000 cerca de 400 toneladas de yellowcake (concentrado de urânio) 

por ano. A terceira mina, planejada para entrar em operação é a jazida de Santa 

Quitéria que será a primeira mina de urânio no Brasil com participação da 

iniciativa privada em parceria com a INB.  

A mineração de urânio em Caetité possui sua lavra a céu aberto, tendo 

passado há pouco por uma tentativa de licenciamento para realizar parte da 

extração através de uma mina subterrânea. Caetité tem parte de sua renda 

proveniente do trabalho na agricultura e na criação, com muitas famílias 

dependendo do solo e da água para sua sobrevivência. 

Diferente de Caetité, em Santa Quitéria, a mina tem o urânio associado 

ao fosfato, onde o urânio subsidiará o Programa Nuclear Brasileiro (alimentação 

das usinas nucleares, Submarino Nuclear e Radiofármacos) e o fosfato é utilizado 

para a fabricação de fertilizantes e ração animal, com o intuito de fortalecer o 

agronegócio. 

 

1.1. Projeto Santa Quitéria – compreendendo o projeto de mineração e 

beneficiamento de urânio e fosfato da Mina Itataia. 

 

O Projeto Santa Quitéria firmou-se, a partir de 2010, através do 

Consórcio Santa Quitéria (INB e Galvani). Porém, antes da atual fase do 

Processe de Licenciamento Ambiental, em 2004, a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente do Ceará (SEMACE) concedeu as licenças ambientais de instalação e 

operação para as Indústrias Nucleares do Brasil, que alegou que o minério não 
                                                           

5
 A INB se caracteriza por ser uma sociedade de economia mista, tendo a CNEN como sua 

acionista majoritária. A CNEN é proprietária de 99,9% das ações, sendo a mesma uma autarquia 
federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável por regular, 
licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil. 



era radioativo, pois o fosfato é o elemento predominante sendo o urânio apenas 

residual.  

Em 2005, o Ministério Público Federal ajuizou uma Ação Civil Pública, 

requerendo que o processo de licenciamento ocorresse no nível nacional por ter 

um elementos radioativo envolvido, em 2009 as licenças foram invalidadas e foi 

exigido que o empreendimento fosse licenciado pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Isso ocorreu porque a 

exploração do urânio representa interesse da União exigindo, para tanto, um 

processo de licenciamento ambiental realizado no âmbito federal, conforme 

determinam a Lei n.º 6.938-1981 (Política Nacional do Meio Ambiente); o artigo 3º 

da Resolução 001-1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o 

artigo 4º, IV, da Resolução 237-1997- CONAMA.  

Vale ressaltar ainda que a complexidade do empreendimento reflete 

nos órgãos que são envolvidos para tal licenciamento, pois o DNPM 

(Departamento Nacional de Produção Mineral) e a CNEN (Comissão Nacional de 

Energia Nuclear), também são órgãos que participam do processo de 

licenciamento, o primeiro com a licença mineral e o segundo com a licença 

nuclear. 

Em 2011 o Consórcio Santa Quitéria, através da empresa Arcadis 

Logos, sua consultoria e equipe técnica, realiza a pesquisa para a confecção de 

um novo Estudo de Impacto Ambiental, que foi concluído e apresentado ao 

IBAMA no segundo semestre de 2014.  

Para que possamos compreender o Projeto Santa Quitéria e como ele 

pode ser um potencial ameaçador da saúde naquele território, e como se 

caracteriza a proposta de mineração e beneficiamento na região trazemos alguns 

dados de seu EIA, que possui cinco volumes, com mais de 2.900 páginas. 

Segundo o EIA a jazida mineral de Santa Quitéria, possui reservas 

lavráveis totais de 65,6 milhões de toneladas; as reservas de urânio totalizam 80 

mil toneladas. No estudo o Consórcio sinaliza uma vida útil prevista para o 

empreendimento de 20 anos. O principal objetivo apresentado do Projeto Santa 

Quitéria é a exploração e beneficiamento desse minério de urânio associado ao 

fosfato, chamado colofanito. Onde a partir do beneficiamento do colofanito será 

produzido o ácido fosfórico, que passa por um processo de purificação para 

extração do urânio. Após esse processo esse ácido será utilizado para produção 



de Mono Amônio Fosfato (MAP) e Fosfato Bicálcico (DCP). Sendo o primeiro 

utilizado para a fabricação de fertilizantes e o segundo para a indústria de nutrição 

animal. Já o concentrado de urânio será utilizado na indústria nuclear, passará 

por uma série de etapas químicas e físicas (beneficiamento) até que se tenha o 

que eles chamam de yellow cake, uma pasta amarelada que contém o urânio na 

forma de diuranato de amônio – DUA. 

A justificativa de tal empreendimento, que envolve além de material 

radioativo, diversos outros elementos químicos, que são potencialmente 

contaminantes ambientais, se dá na perspectiva da balança comercial favorável. 

Alegando um grande retorno financeiro e de desenvolvimento para o país. 

O grande questionamento se dá no sentido de compreendermos como 

é distribuído o “bônus” de tais projetos. Além de sabermos que os vultuosos 

lucros irão para empreendedores, o destino dos produtos mencionados tem uma 

finalidade que cabe uma breve análise, como nos mostra a figura retirada do EIA, 

volume 1: 

 

Figura 2: Destino do Fertilizante produzido. (EIA, Volume 1) 

 

Neste gráfico apresentado no estudo podemos perceber que o destino 

do fertilizante produzido a partir da exploração da mina de Itataia terá como 

principais destinos o abastecimento do agronegócio, com uma maior parte para a 

produção de soja, que serve para abastecer o mercado externo. Como podemos 

ver os grandes beneficiados são os empreendedores do milho, cana-de-açúcar e 

da soja, produtos que possuem destino o mercado externo. 



Já o produto do beneficiamento do urânio (U3O8) terá como principal 

destino a geração de energia para o setor industrial e o setor de transporte, como 

nos mostra o Plano Nacional de Energia 2030 (BRASIL, 2007). O EIA ainda 

apresenta que, além do destino energético, um percentual pequeno será 

destinado para o setor da medicina e agricultura. 

Diante desse panorama vamos compreender como se dará o processo 

de extração, beneficiamento e transporte. Após a retirada da rocha (mina a céu 

aberto com explosões para o processo de retirada dessas rochas) ela é britada e 

moída. Nesse estado a rocha fosfáltica passa por um processo de flotação e 

depois recebe um banho de ácido sulfúrico. Após essa etapa temos o ácido 

fosfórico, que deixa como subproduto o fosfogesso, que será acumulado por uma 

pilha, que terá 24.960.000 toneladas do material durante a vida útil, chegando a 

70 metros de altura (EIA, vol 1). 

O ácido fosfórico passará por um processo de separação dos minérios 

envolvidos, processo o qual é questionável por envolver uma tecnologia 

desenvolvida recentemente e que não foi testada em larga escala. Após essa 

etapa tem-se o licor de urânio, que segue para a unidade industrial de urânio, 

onde é transformado num pasta com urânio concentrado, após sua fase 

denominada de beneficiamento, depois de seca ele segue até o Porto do 

Mucuripe em Fortaleza. 

Por ano tem-se 4 carregamentos (de 25 contêineres cada) que 

transportarão, no total, 40 toneladas de material radioativo de Santa Quitéria para 

a capital cearense. Após esse transporte, o concentrado segue para exportação 

e, posteriormente, retornará ao Brasil, onde será utilizado pelas Usinas Nucleares. 

Diante de tal processo industrial, o Projeto Santa Quitéria possui: dois 

complexos industriais (um de urânio e o outro do fosfato), uma pilha de “estéril” 

(esterilidade no que diz respeito ao aproveitamento econômico, pois este material, 

mesmo que em um baixo percentual possui elementos radioativos), uma pilha de 

fosfogesso, uma barragem de rejeitos e o local da mina. Para que consigamos 

localizar, espacialmente, esta estrutura, segue a figura 3 com a alternativa 

locacional empreendida pelo Consórcio. 



 

Figura 3: Alternativa Locacional do Projeto Santa Quitéria. (EIA, vol 1) 

 

Essa é uma expressão da territorialização empreendida pelo Consórcio 

Santa Quitéria. Na figura também podemos observar o indicativo de localização 

de Lagoa do Mato e Morrinhos, através de seu açude. Acrescentando um dado 

importante para esta pesquisa, o Assentamento Federal de Saco do Belém, 

localiza-se por trás do local sinalizado como a Pilha de Estéril, que localiza-se na 

Serra do Céu. 

Para a realização desses estudos, o EIA apresenta uma divisão por 

região através das Áreas de Influência. No Estudo eles trabalham com: Área 

Diretamente Afetada – ADA; Área de Influência Direta - AID; Área de Influência 

Indireta – AII. A determinação dessa área sofre algumas variações, por exemplo, 

para analisar o Meio Socioeconômico, foi determinado que: ADA, compreenderia 

as comunidades de Morrinhos, Queimadas, Riacho das Pedras, Itatira Sede e 

Lagoa do Mato; já a AID diz respeito a todo o Município de Santa Quitéria e Itatira; 

e a AII abrange os municípios Madalena e Canindé, também. 

Diante das características gerais deste projeto e de como ele pretende 

se localizar naquele território, descreveremos de forma breve como o EIA 

apresentou a dimensão da saúde neste projeto. O estudo apresentou um 

levantamento das instituições do Sistema Único de Saúde, da Atenção Primária à 

Terciária, especificando a Rede Assistencial disponível. Como também traçou um 

breve perfil epidemiológico da região através de dados secundários do 



DATASUS, trazendo as taxas e principais causas de morbimortalidade da região 

e os agravos de notificação compulsória, como meningite, tuberculose, 

hanseníase. Com relação à doenças endêmicas, como por exemplo Febre 

Amarela, não foi encontrada no estudo. Os dados levantados dizem respeito aos 

municípios de Madalena, Canindé, Itatira e Santa Quitéria.  

Para ilustrar trago a seguinte figura 4 com a taxa de alguns agravos por 

município: 

 

Figura 4: Lista de agravos distribuídos pelos municípios. (EIA, vol III) 

 

Vale ressaltar aqui os limites encontrados em um estudo baseado em 

dados secundários, pois compreendemos que as notificações realizadas pelo 

SUS encontram diversas barreiras de ordem institucional, política, mas também 

da ordem do indivíduo. Como por exemplo, processos de morte e adoecimento 

que não passam por instituições de saúde, ou que os usuários atendidos em 



Fortaleza ou Sobral, com receio de que não sejam atendidos por serem de outros 

municípios, fornecem o endereço de casas de passagem ou de parentes que 

moram na capital, ou sem Sobral.   

Essa lacuna da notificação do SUS pode ser evidenciada em outros 

contextos, como por exemplo, na Pesquisa “Estudo epidemiológica da população 

da região do Baixo Jaguaribe exposta à contaminação ambiental em área de uso 

de agrotóxicos”6, onde a pesquisa enfrentou dificuldades em dialogar com os 

dados produzidos a partir da notificação ou não notificação do SUS (RIGOTTO, et 

al, 2012). 

Diante de tal contexto, além de problematizar a fonte de dados que 

permitiu essa leitura da saúde pelo consórcio empreendedor, questionamos a 

forma como é colocado O Programa de Promoção da Saúde (EIA, Volume IV, 

páginas 393-397), o mesmo revela-se insuficiente por não apresentar referência à 

busca e à identificação bem como ao tratamento de agravos associados à 

radiação ou à ação tóxica dos radionuclídeos previstos para o empreendimento. 

O Programa de Promoção da Saúde se mostra deslocado do contexto 

apresentado, colocando-nos propostas referentes à Dengue, Tuberculose e 

Leishimaniose Visceral. Agravos que não estão diretamente relacionadas aos 

reais impactos ao processo saúde-doença dos territórios. Nos leva a perceber um 

sub-dimensionamento dos impactos no que diz respeito ao direito à saúde das 

comunidades localizadas no entorno da mina, bem como dos futuros 

trabalhadores que serão trazidos pelo Projeto. 

 

1.2. Inserção do Núcleo TRAMAS no território 

 

O Núcleo TRAMAS se insere no território a partir da realização de uma 

disciplina, TASAST (Tópicos Avançados de Saúde Ambiental e Saúde do 

Trabalhador), do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. A disciplina 

realizou uma atividade de campo, denominada Oficina de Comunicação de 

Riscos7. 

                                                           

6
 contemplada no edital: MCT-CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CT – Saúde – Nº. 24/2006 e coordenado 

pela professora Raquel Maria Rigotto, da Faculdade de Medicina da UFC) 
7
 Essa Oficina faz parte do primeiro tópico da Análise de Resultados. 



A construção dessa disciplina em torno da temática da mineração de 

urânio ocorreu a partir de uma demanda dos Movimentos Sociais e organizações 

que atuam na região, o MST, Cáritas Diocesana de Sobral e CPT. Em sua 

atuação nos territórios os movimentos são provocados e questionados quanto às 

informações a respeito da exploração mineral na região relacionada à mina de 

Itataia. 

Após essa oficina, o Núcleo TRAMAS assume um Projeto de 

Territorialização em Saúde, que faz parte do Pro-Doc, Edital 2010. O Projeto teve 

como bolsista a pesquisadora Ana Cláudia de Araujo Teixeira e como 

Coordenadora Raquel Maria Rigotto. Essa pesquisa se desenvolveu para além de 

atividades de campo, relatadas, de forma mais detalhada, posteriormente, como 

também compreendeu atividades de caráter de debate e divulgação da temática 

no Ceará através de Oficinas e Seminários realizados pelos parceiros da AACe  - 

Articulação Antinuclear do Ceará - em conjunto com demais pesquisadores do 

Núcleo TRAMAS. 

Ocorreram também intercâmbios, onde sujeitos dos territórios de Santa 

Quitéria no Ceará, representantes dos Movimentos Sociais e pesquisadores 

foram para Caetité, bem como os sujeitos envolvidos com a resistência à 

mineração de urânio em Caetité na Bahia também vieram para o Ceará, com o 

intuito de fortalecimento da resistência através da troca de experiências.  

Esses intercâmbios vêm acontecendo de forma sistemática desde 

2011, na última vez, fui como representante do Núcleo TRAMAS participar de 

Oficinas sobre os riscos e a monitoração destes no território e pelos trabalhadores 

da URA-Caetité, no mês de abril de 2014. Na ocasião, os pesquisadores da 

Fiocruz, em parceria com o CRIIRAD (Comissão de Pesquisa e Informação 

Independente sobre Radioatividade) divulgaram os resultados preliminares de 

uma pesquisa que sinaliza a possibilidade de uma maior incidência dos casos de 

câncer na região devido às atividades produtivas relacionadas à exploração e 

beneficiamento de urânio em Caetité. 

Além dessas atividades relatadas, O Projeto Territorialização em 

Saúde teve como um de seus produtos o Documentário “De Caetité (Ba) a Santa 

Quitéria (Ce) - As sagas da exploração do urânio no Brasil”8 e a Cartilha “No 

                                                           

8
 Realização: Núcleo TRAMAS/UFC em parceria com a Articulação Antinuclear do Ceará (Cáritas 

Diocesana de Sobral, Comissão Pastoral da Terra, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 



Ceará a peleja da vida contra urânio”, que contou com a realização da Cáritas 

Diocesana de Sobral, com parceria da AACe. 

Deste diálogo, interação e troca entre comunidades, movimentos 

sociais e universidade é construída também uma monografia, cujo tema foi: A 

escola nas TRAMAS do conflito – o olhar docente sobre a mineração de urânio e 

fosfato em Santa Quitéria (CE). Trabalho apresentado para conclusão do curso de 

Ciências Biológicas/Licenciatura (UFC), Bruna Nunes Sarkis, 2013. No mesmo 

ano também temos a conclusão de uma dissertação de Mestrado, do Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, cujo título: “Vigilância Popular em Saúde: 

Cartografia dos riscos e vulnerabilidades socioambientais no contexto de 

implantação da mineração de urânio e fosfato no Ceará” Pablo Araújo Alves, 

2013. 

Essas atividades se inscrevem no bojo do exercício contínuo de 

construção de uma ciência engajada, nas tentativas de diálogo entre os sujeitos 

desse processo, sujeitos advindos dos movimentos, das comunidades e da 

universidade. Nas dores e delícias dessa caminhada cheia de obstáculos, mas 

também de fortalecimentos de laços de afetividade e de solidariedade para a 

concretização de lutas por justiça e saúde.  

  

 

 

  

                                                                                                                                                                                

Terra e Núcleo TRAMAS/UFC) e a colaboração da CPT-BA nas filmagens em Caetité. Apoio 
institucional: Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores 
(PRODOC)/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Edital 
029/2010, a partir do Projeto Territorialização em Saúde: estudo das relações produção, ambiente, 
saúde e cultura na atenção primária ä saúde desenvolvido no âmbito da Linha de Pesquisa 
Produção, Ambiente e Saúde no Nordeste Brasileiro do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Pública da Universidade Federal do Ceará.  



2. CONCEITO DE SAÚDE CONSTRUIDO ATRAVÉS DO DIÁLOGO COM A 

JUSTIÇA AMBIENTAL  

 A dimensão da saúde e sua relação com a implantação do 

empreendimento de exploração e beneficiamento de urânio e fosfato ganha 

relevância neste estudo a partir de uma percepção dos movimentos socais e 

comunidades envolvidas no conflito ambiental, preocupados com os riscos e 

impactos desse modelo produtivo ao ambiente e seus modos de vida. A 

Universidade é provocada por esses sujeitos a compreender junto aos envolvidos 

como esse processo acontece, e, de que forma podemos construir um 

conhecimento que dialogue com a prática e as necessidades das comunidades.  

Nossa base conceitual se expressa através das referências do 

materialismo histórico dialético, pela influência da elaboração teórica a partir da 

Medicina Social Latino-americana9, de autores do pensamento latinoamericano 

crítico e descolonial10, e, também mediante o contexto concreto que se coloca 

para aquelas comunidades do Sertão Central.  

Nesta perspectiva, problematizamos a construção do conceito de saúde e 

sua elaboração mais recente, numa perspectiva crítica e descolonial, como forma 

de trazermos subsídios que contribuam para a compreensão da saúde como 

elemento mobilizador para a resistência das comunidades ao empreendimento. 

A discussão tem como foco a constituição da Saúde Coletiva e a 

elaboração teórica sobre a Determinação Social para que tenhamos uma base 

para a discussão sobre a relação da saúde com a Justiça Ambiental, através da 

contribuição teórica da Ecologia Política. 

 Partimos da ideia de que o processo saúde-doença é determinado pelas 

diversas relações tecidas nessa sociedade com a natureza, com as formas de 

produção/circulação e consumo de bens e serviços, através do processo de 

trabalho e das tecnologias; e perpassadas por relações assimétricas de poder de 

classe, gênero, raça, etnia e geração (LAURELL, 1982; BREILH, 2013; FLEURY-

TEIXEIRA e BRONZO, 2010; PORTO, 2014).  
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 Laurell, 1982; Breilh, 2006 

10 
 Gudynas, 2011; Svampa, 2011 



Nossa base conceitual incorpora e se expressa através das referências do 

materialismo histórico dialético, dialogando com as questões referentes ao 

ambiente, cultura, gênero e raça pela influência da elaboração teórica, a partir da 

Medicina Social Latino-americana11, de autores do pensamento latino-americano 

crítico e descolonial12, e, também mediante o contexto concreto que se coloca 

para aquelas comunidades do Sertão Central.   

Para que possamos resgatar e descrever sobre a saúde e como ela se 

expressa, especificamente, no conflito que envolve o empreendimento mínero-

industrial de urânio e fosfato de Santa Quitéria no Ceará, faz-se necessário uma 

breve exposição/diálogo sobre o conceito de Saúde e sua formulação teórica 

tanto no campo científico, como também a partir de reflexões dos movimentos 

sociais, principalmente, aqueles que envolvem a relação com o ambiente. 

Devido à complexidade e polissemia que envolve a conceituação de saúde, 

por comportar dimensões variadas dentro deste mesmo conceito é que optamos 

por uma estrutura que traz o foco para questões ligadas ao problema de estudo 

apresentado. Faremos um breve resgate teórico e histórico da construção da 

Saúde Coletiva para que possamos aprofundar na Determinação Social da Saúde 

e, posteriormente, para sua construção correlacionada à Ecologia Política. 

 A elaboração teórica sobre a saúde, historicamente, está ligada ao 

desenvolvimento da medicina. Por isso, iniciamos este debate trazendo um 

resgate histórico de constituição da Medicina Social, que teve sua ascensão 

juntamente com o desenvolvimento capitalista, no século XVIII, com o intuito de 

atender a uma demanda do capital, de reprodução da classe trabalhadora. Para 

tanto, era necessário investir em conhecimento e ações de saúde para viabilizar a 

exploração da força de trabalho (SCLIAR, 2007; NUNES, 2013). 

A Medicina Social tem sua origem marcada pela influência do que vinha 

acontecendo na Alemanha com a Polícia Médica ou Medicina de Estado. Na 

França com a Medicina Urbana e na Inglaterra com a Medicina da Força de 

Trabalho e com sua assistência aos pobres através da “lei dos pobres” 

(BATISTELLA, 2007; NUNES, 2013). 
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 Com isso, torna-se necessário visibilizar a luta dos trabalhadores/as das 

fábricas, reivindicando saúde e melhores condições de trabalho. Um contexto 

extremamente violento e explorador provoca uma reflexão/ação sobre as 

condições às quais eles estavam submetidos e as exigências por melhores 

condições de trabalho, assistência à saúde, redução de horas trabalhadas, enfim, 

melhores condições de vida daqueles/as trabalhadores/as.  

 O contexto de consolidação do sistema fabril na Europa e expansão da 

acumulação capitalista através da industrialização e urbanização trazem consigo 

a necessidade de se organizar a saúde a partir de políticas públicas e cuidar disso 

para que a produção não esteja comprometida com processos de adoecimento e 

morte dos trabalhadores (NUNES, 2013). Porém, apenas após a Segunda Guerra 

Mundial é que vamos ter uma problematização maior sobre o conceito de saúde.  

Em 1988 a Constituição Federal reconhece a saúde como um direito do 

povo e dever do Estado, colocando a saúde como “o estado do mais completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade”.  

O conceito traz alguns avanços, no sentido de tirar a centralidade da 

dimensão da doença, porém, pouco preciso e pode apontar horizontes 

inalcançáveis (BATISTELLA, 2007; ALMEIDA FILHO, 2000; SCLIAR, 2007).  

Com o intuito de avançar na compreensão do processo saúde-doença 

novos caminhos são trilhados na construção de um novo paradigma inspirado nos 

debates em torno da medicina social a partir da experiência latino-americana.   

 

2.1. Construção da Saúde Coletiva com a influência da Medicina Social 

Latino Americana 

Analisando a construção social dos conceitos de saúde, Porto (2014) traz 

uma síntese do debate e aponta dois polos opostos: as influências de cunho 

estruturalista que priorizam as relações sociais e ecológicas, e por outro lado a 

dimensão biológica e individual, onde a discussão permeia os conceitos de risco, 

doenças e incapacidades. Essa polarização coloca a saúde com dois caminhos 

possíveis: o da eficiência das políticas sociais e a eficiência tecnológica e dos 



serviços de saúde. É sobre esse cenário que se conforma a construção da Saúde 

Coletiva.  

 A Saúde Coletiva se propõe a construir um novo paradigma, que requer 

mudanças não só no campo científico, como também no nível das práticas de 

saúde, como nos mostra Paim (1998): 

A superação do biologismo dominante, da naturalização da vida 
social, da sua submissão à clínica e da sua dependência ao modelo 
médico hegemônico - cuja expressão institucional no âmbito das 
universidades é a sua subordinação funcional, política e 
administrativa às faculdades de medicina – representam elementos 
significativos para o marco conceitual da Saúde Coletiva. (PAIM, 
1998, p. 310) 

 

A Saúde Coletiva é essencialmente um movimento latino americano que 

não nega algumas influências principalmente da medicina social na Europa.  

Porém, a forma como ela se configura hoje é característica essencial de um 

paradigma latino americano de saúde.  

A contribuição das ciências sociais na compreensão do processo saúde-

doença, conjuntamente com os três campos que compõem a Saúde Coletiva: 

Epidemiologia, Organização Social da Saúde e a Relação Saúde e Trabalho veio 

agregar nessa mudança proposta, cada um, a partir de seu lugar, trazendo uma 

forma de olhar para a saúde, onde se alinham processos de vida, trabalho, 

adoecimento e morte com a dimensão biológica, social, cultural e simbólica 

(NUNES, 2012).  O autor ainda traz que em tempos de repensar a saúde no bojo 

da Reforma Sanitária, quem traz à tona os problemas são os movimentos sociais, 

momento em que a saúde desponta como bandeira de luta e resistência. Esse 

processo descrito pelo autor será importante para compreendermos as 

expressões da questão da saúde descritas no capítulo de resultados. 

 Fleury-Teixeira e Bronzo (2010) nos explicam como meios materiais, 

espirituais, culturais, simbólicos e as relações sociais estabelecidas influenciarão 

as possiblidades em saúde que um indivíduo ou a coletividade tem. E é sob essas 

condições que a Saúde Coletiva se desenvolve. 

Dialogando com os autores supracitados, que trazem elementos 

construídos pela sociedade e a partir das relações que se estabelecem, Porto 

(2014), utiliza-se da categoria habitus para elucidar o protagonismo que o sujeito 

tem diante dessa estrutura social. O autor, ao dialogar com Bourdieu  coloca o 



sujeito em uma posição de influenciar a estrutura social posta através da agência, 

sem desconsiderar o contexto de relações de poder e o espaço social em que se 

encontra.  

 À luz desse pensamento trazemos de forma breve o contexto político e 

econômico em que vemos emergir o Movimento de Reforma Sanitária no Brasil. 

Com o golpe militar e todo o período da ditadura civil-militar, temos um 

alinhamento da Política de Saúde com a conjuntura de desenvolvimento 

econômico, com o “milagre econômico”. Com isso temos o aumento de gasto com 

equipamentos de alta tecnologia, privatizações, crescimento da indústria 

farmacêutica, intensificação de prática médica curativa, individual, assistencialista 

e previdenciária. (BRAVO, 2007; BERTOLOZZI; GRECO, 1996; LUZ, 1991). 

 A constituição teórica em torno da Saúde Coletiva alimenta e é alimentada 

pelo processo social de Reforma Sanitária. O Movimento da Reforma Sanitária, 

como nos traz Madel Luz (1991), 

No contexto dessa nova definição, a noção de saúde tende a ser 
socialmente percebida como ‘efeito real de um conjunto de condições 
coletivas de existência’, como expressão ativa – e participativa – do 
exercício de direitos de cidadania, entre os quais o direito ao trabalho, ao 
salário justo, à participação nas decisões e gestões de políticas 
institucionais, etc. (LUZ, 1991, p. 88) 

O Movimento da Reforma Sanitária traz uma nova concepção de saúde, 

que permeará todo esse movimento contra hegemônico. Segundo Bravos (2007) 

esse novo paradigma foi construído com a influência da entrada das ciências 

sociais na compreensão do processo saúde-doença. Mas, para além desse viés 

do campo científico, essa mudança de paradigma foi possível a partir da 

participação dos movimentos sociais, sindicatos, militantes políticos, CEB’s 

(Comunidades Eclesiais de Base), dentre outros. 

 É importante ressaltar que no Movimento por Reforma Sanitária temos a 

participação de profissionais de saúde que admitiram esse novo paradigma, 

movimentos sociais e estudantes que lutavam contra a ditadura militar, a 

participação da igreja através da CEBs que passaram a pensar as ações de 

saúde como bandeiras políticas e organizativas para o enfrentamento dos 

problemas locais e de valorização de novas práticas de saúde. Assim, como traz 

Vasconcelos (2010),  



Percebia-se que as ações de saúde, individuais ou coletivas, podiam ter 
um importante significado educativo e político para a comunidade, 
dependendo da forma como fossem organizadas. Com isso, até meados 
da década de 1980, era muito forte a valorização das diferentes 
dinâmicas culturais e organizativas de enfrentamento dos problemas 
locais de saúde, bem como o investimento na criação de práticas 
sanitárias baseadas no trabalho coletivo e solidário. (VASCONCELOS, 
2010. p. 273) 

Em 1986 é realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde, tendo como 

principal bandeira a universalização do direito à saúde como obrigação do Estado. 

O que compõe um cenário favorável para a promulgação de uma constituição que 

tenha centralidade a garantia de direito. Com isso, em 1988 temos a Constituição 

de 1988, também é um marco importante, pois nos traz em seu artigo 6º: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados.”, bem como no artigo 196, em que se afirma a saúde como direito 

e dever do Estado garantido mediante políticas econômicas e sociais que 

reduzam o risco de doenças e agravos, assegurando acesso universal aos 

serviços de saúde que se compromotem com a proteção, promoção e 

recuperação (BRASIL, 1988) 

Para dar cabo ao direito à saúde colocado na CF de 1988 em 1990 é 

criada a lei 8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. Nela vemos que o SUS apresenta a nova concepção de saúde, 

já impressa na Constituição de 1988. Trazendo-nos os princípios: 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral; igualdade da assistência à 
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; direito à 
informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; divulgação de 
informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 
utilização pelo usuário; utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; participação da comunidade; descentralização político-
administrativa, com direção única em cada esfera de governo: ênfase na 
descentralização dos serviços para os municípios; regionalização e 
hierarquização da rede de serviços de saúde; integração em nível 
executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 
conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
prestação de serviços de assistência à saúde da população; capacidade 
de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 



organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos. (BRASIL, 1990) 

 Todos esses princípios nos remetem às reivindicações presentes no 

Movimento Sanitário e até hoje se luta para mantê-los nas ações da Política de 

Saúde.  

 Nesse breve panorama da Reforma Sanitária e de construção da Saúde 

Coletiva é pertinente então, pensar na especificidade da relação Saúde- Ambiente 

-Trabalho, bem como na construção social que levou a atual configuração deste 

campo dentro da Saúde Coletiva, um campo que não foi dado e em que pulsam 

correlações de força e poder. 

 Minayo (2012), quando situa o debate a respeito do ambiente e saúde 

ressalta que esse ambiente é construído socialmente através da ação humana, 

por isso mesmo, justifica a entrada da temática nas questões de saúde.  

De acordo com a autora, essa relação entre ambiente e saúde data desde 

a antiguidade, resguardando cada período suas especificidades e suas 

particularidades. Como por exemplo, no modernismo, quando temos o boom da 

urbanização e industrialização. Momento em que esse ambiente será visto 

através das lentes do higienismo, como passível de medicalização. (MINAYO, 

2012)  

 Essa história não é contínua, como se fosse um progresso desta relação, 

mas caracterizada por rupturas. Por exemplo, no século XIX temos o avanço da 

medicina social, que afirmava que a saúde era resultante das condições de vida e 

do ambiente, quando vemos uma clara politização da temática. Porém, no século 

XX temos a Revolução Bacteriana, que trará o foco para doenças infecciosas; 

com uma proposta para a saúde ambiental voltada mais para o saneamento e 

controle de vetores (MINAYO, 2012). 

 Com a proposta da Reforma Sanitária, a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, o movimento pela Saúde do Trabalhador e movimentos ambientalistas, o 

próprio conceito de saúde é transformado, bem como a configuração da relação 

saúde e ambiente vai se modificando. 

Tambellini e Câmara (1998) apontam um ponto central que é a 

necessidade de um trabalho de fato interdisciplinar para contemplar as diversas 

áreas que dialogam quando se fala em Saúde e Ambiente. A partir da reflexão 

sobre os impactos que o modelo de desenvolvimento vem causando no processo 



saúde-doença, torna-se necessário o diálogo entre a Saúde do Trabalhador e 

Saúde Ambiental. Esse debate hoje ganha força na configuração do campo de 

Saúde e Ambiente.  

 Compreender a relação entre produção, saúde e ambiente é necessário 

para o paradigma de Saúde e Ambiente. Um contexto de intensas transformações 

territoriais, onde são impostos para comunidades riscos e impactos decorrentes 

de atividades como a mineração, monocultura com uso de agrotóxicos, ou mesmo 

grandes empreendimentos que poluem e comprometem a saúde (TAMBELLINI e 

CÂMARA, 1998; RIGOTTO, 2003) . 

Um dos elementos que nos ajuda a compreender melhor a proposta dos 

autores que compõem a área temática de Saúde e Ambiente13 é o debate em 

torno da Determinação Social da Saúde. Várias são as correntes que tentam 

explicar a determinação social do processo saúde-doença. Trazemos o debate 

desde os determinantes sociais até a elaboração teórica do grupo que defende 

essa leitura crítica da saúde na América Latina. 

Sabemos que esse campo é cheio de continuidades, porém, com rupturas 

importantes para a compreensão do processo saúde-doença e mudança na forma 

de pensar as políticas de saúde. 

 

2. 2 Determinação Social da Saúde 

 O pensamento social por diversas vezes permeou as discussões em saúde, 

porém, essas aproximações se colocaram de forma diferenciada, e aconteceram 

em tempos históricos diferentes (NUNES, 2013). Por vezes esse social é 

colocado apenas como fator de risco, outras como agente externo e ainda como 

“causa de las causas” (BREILH, 2013). 

 Diante de um amplo cenário possibilitado pelo diálogo entre social e saúde, 

sentimos a necessidade de aprofundar e trazer presente elementos que alguns 

autores elaboraram sobre os Determinantes Sociais em Saúde e, também, sobre 

a Determinação Social da Saúde.  

 Para iniciar o debate sobre os Determinantes Sociais de Saúde os 

elementos apresentados na figura abaixo retratam um modelo elaborado por 
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Dahlgren e Whitehead (2007), amplamente utilizado e que traz um panorama 

deste debate teórico.  

  

Figura 5: Dahlgren e Whitehead, 2007. 

Este modelo traz as várias dimensões da saúde, como a individual, social, 

política, econômica, ambiental e cultural, porém os coloca de forma hierarquizada, 

colocando as diversas dimensões em “caixas”, o que torna pouco evidente a 

relação que se estabelece entre elas, por exemplo, a relação que se tem entre o 

estilo de vida dos indivíduos e a produção agrícola e de alimentos, ou mesmo a 

relação entre educação e desemprego (BATISTELLA, 2007; BUSS e PELEGRINI, 

2007). Buss e Pelegrini (2007) ressaltam a facilidade de visualização gráfica que 

este modelo tem, mas não explica as relações entre os diversos níveis colocados, 

bem como não deixa clara a gênese das iniquidades em saúde. 

Ainda sobre o modelo proposto por Dahlgren e Whitehead, Badziak e 

Moura (2010) acreditam que esta forma de agrupar as categorias envolvidas 

facilita o planejamento para a intervenção e elaboração de estratégias a partir dos 

diferentes níveis, ou seja, ações específicas para cada camada. Os autores ainda 

colocam a necessidade de correlacionar os diferentes níveis para dar conta da 

leitura de determinantes sociais, como por exemplo, acreditam na influencia que o 

ambiente tem sobre os aspectos individuais, que as condições sociais e materiais 

se expressão através de diferentes distribuições dos fatores de risco.   



A OMS, em 2008, elabora um documento14 para orientar ações no sentido 

de alcançar a equidade sanitária, nele traz a leitura sobre os determinantes 

sociais, que é necessária para nos ajudar na elaboração das diferenças 

conceituais que permeiam esse debate. 

Neste documento os determinantes sociais são apontados como os que 

causam a desigualdade sanitária, que seria expressa através da desigualdade de 

poder, de acesso aos bens e serviços. Apontando a problemática, a OMS coloca 

a solução na gestão de políticas públicas, acreditando poder alcançar um 

equilíbrio entre desenvolvimento social e econômico através de ações que 

superem as desigualdades sanitárias. 

Corroborando com este foco nas políticas públicas, Badziak e Moura (2010) 

apontam a compreensão dos determinantes sociais como definitiva para a 

elaboração das políticas públicas. Os autores colocam que esta é a única forma 

de assegurar o direito à saúde. O que compromete um aprofundamento e uma 

visão mais ampla do contexto latinoamericano em que se insere o processo 

saúde-doença. 

Badziak e Moura (2010) trazem o conceito de determinantes sociais 

baseados na elaboração feita pela OMS: “os determinantes vinculados aos 

comportamentos individuais e às condições de vida e trabalho, bem como os 

relacionados com a macroestrutura econômica, social e cultural” (BADZIAK, 

MOURA, 2008. p. 72). 

O debate teórico a respeito dos determinantes sociais se institucionaliza a 

partir da criação de uma comissão na OMS, a chamada CSDH (Commission 

Social Determinants of Health) em 2005; no ano seguinte temos no Brasil a 

criação da Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS), 

onde se apoia, principalmente, na leitura a partir de Diderichsen e colaboradores 

(SOBRAL, FREITAS, 2010). Os autores apontam uma lacuna nessa abordagem 

da CNDSS, a temática ambiental é colocada apenas a partir das ocorrências de 

doenças relacionadas à poluição atmosférica, ou ainda, de forma muito 
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abrangente, através do debate, apenas, da problemática da não preservação da 

natureza. 

Sobral e Freitas (2010) apontam três compromissos éticos assumidos pela 

CNDSS: assegurar equidade em saúde, recomendar intervenções baseadas em 

evidências científicas e agir por meio de políticas e programas. Ao afirmar como 

compromisso ético intervenções baseadas apenas em evidências cientificas 

coloca o campo científico em uma posição de poder diante da participação dos 

sujeitos, como problematiza a Determinação Social da Saúde, que coloca o 

sujeito numa centralidade a partir da mobilização e resistência para garantir o 

direito à saúde. Porque reconhece as relações de poder que enviesam a garantia 

do direito á saúde, para além da gestão de políticas públicas. 

 A elaboração teórica em torno dos Determinantes Sociais de Saúde, traz a 

estrutura social como uma variável, não contribuindo para a transformação 

societária. Pois ao encararmos o social como um fator externo, um elemento a 

mais no processo saúde-doença, muitas vezes quantificando o social. O que, de 

acordo com Breilh (2013), não potencializa uma crítica profunda sobre o sistema 

de produção e reprodução da sociedade. 

  Há que se admitir avanços quanto à adoção institucional da compreensão 

dos determinantes sociais. Segundo Breilh (2013) após esse debate se fazer 

presente na OMS, muitos países modificaram sua política de saúde. Porém, 

esses avanços param no que diz respeito a um olhar mais atento às influencias 

das relações estabelecidas na sociedade sobre o processo saúde-doença. Ele 

não avança para uma mudança estrutural e para uma ação emancipadora.   

 Alguns autores citados anteriormente não diferenciam em seu texto o uso 

da categoria determinação e determinantes, porém, adotam, recorrentemente, 

determinantes sociais de saúde. Já os autores que se baseiam no pensamento 

crítico latinoamericano, problematizam o seu uso e adotam o termo de 

Determinação Social da Saúde com referenciais vinculados ao materialismo 

histórico dialético, proposta epistemológica a qual nos aproximamos.  



 Em uma entrevista15 Breilh mostra sua preocupação com a redução do 

debate dos determinantes na OMS, que os diminuem ao colocá-los como fatores 

causadores e não como processos históricos.  

 Existem muitas diferenças teóricas, epistemológicas, metodológicas, e, 

porque não dizer políticas entre a adoção dessas duas terminologias. O enfoque 

individual, geralmente trata o social como se fosse um conjunto de 

individualidades, na verdade torna-se necessária a leitura de poder e sujeito para 

que consigamos trabalhar com a dialeticidade (BREILH, 2013). Pensar na saúde 

é pensar na vida, como a mesma se estrutura e como nós a estruturamos, trazer 

à tona o sujeito, seja ele singular ou coletivo. 

 A Determinação Social da Saúde (DSS) traz a ordem social como algo que 

move o objeto em saúde, mas traz para o processo a noção de dialética, o que 

nos dá base para a discussão da autonomia relativa e a leitura de relações de 

poder em um sistema de acumulação e exclusão (BREILH, 2013). Segundo o 

autor,  

El paradigma de la determinación social se sitúa en el espectro político 
más cercano a la interface del materialismo crítico, la economia política y 
e la ecología política en su diálogo con una visión crítica de las ciencias 
de la salud, el ambiente y la sociedad. (...) alrededor de la acumulación 
como forma de reproducción social frente a la cual puede moverse, en su 
autonomía relativa, una génesis emancipadora saludable – como diria 
Samaja – creada por las clases, pueblos y comunidades afectadas por 
dicha forma de reproducción en su afán por construir un nuevo modelo 
civilizatorio que implique un metabolismo sociedad naturaleza protector e 
promotor de la vida (BREILH, 2013. p. 26) 

 Para Breilh (2013) a DSS permite à Epidemiologia Crítica exercer seu 

papel dentro de uma ciência em disputa, pois transforma o olhar e a forma como 

agimos diante das necessidades de saúde. Segundo o autor, para que isso ocorra 

ele traz duas releituras teóricas: Thomas Kuhn, que resgata a natureza social e 

transformadora da ciência; e Bourdieu, que traz o conhecimento como capital 

para o sujeito agente. 
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 Para o autor, o diálogo fecundo entre o materialismo dialético crítico, 

Ecologia Política e Economia Política propicia o desvelamento do movimento da 

vida, que se expressa no metabolismo histórico entre sociedade e natureza. Para 

que este diálogo ocorra no campo científico, Breilh (2013) traz cinco elementos 

necessários: pesquisas críticas, instrumentação técnica para a mudança, avanço 

na ferramenta do controle social, interculturalidade e interdisciplinaridade e 

empoderamento democrático sanitário. 

 Breilh (2013) traz reflexões sobre a Epidemiologia Crítica e seu papel 

diante da leitura e ação sob o contexto de produção e reprodução capitalista - 

através da ruptura epistemológica e metodológica proposta-, nos faz compreender 

a relação intrínseca da saúde com a estrutura social e que, ao pensarmos em 

formas de superar esse sistema é uma forma de pensarmos saúde em sentido 

amplo. O autor oferece subsídios para uma abordagem a partir da base teórica da 

Ecologia Política, do diálogo entre Justiça Ambiental e Saúde. 

 Na entrevista supracitada, o autor localiza o momento histórico atual, 

caracterizando-o como uma profunda crise da saúde, o que requer que nos 

juntemos aos movimentos sociais, organizações políticas da América Latina e de 

outros continentes para garantir uma transformação societária que pare o 

capitalismo acelerado, que tira água, terra, território, a soberania alimentar e 

saúde de comunidades camponesas. Com base na necessidade de aprofundar 

esse debate iniciamos o próximo tópico.  

 

2.3 Ecologia Política e Saúde 

2.3.1 Conformação do cenário para os conflitos ambientais 

 

É nesse âmbito do neodesenvolvimentismo, neocolonialismo e 

neoliberalismo que os modelos de desenvolvimento e as políticas sociais são 

engendradas. Interligado a isso, o fato do Sul global ser cada vez mais refém do 

norte, situação em que cada vez mais as riquezas dos países latino-americanos 

estão sendo saqueadas pelos colonizadores, especialmente commodities 

agrícolas e minerais. E isso repercute na saúde.  



Esta concepção se forja em um contexto histórico em que o sistema 

capitalista avança nas estratégias de dominação e exploração, Jaime Breilh  

coloca que  

(...) a lógica do capitalismo já não só trabalha mediante a extração de 
mais-valia e os tradicionais mecanismos do mercado, senão 
mediante práticas predatórias, a fraude e a extração violenta, que se 
aplicam aproveitando as desigualdades e assimetrias inter-regionais, 
para pilhar diretamente os recursos de países mais frágeis. (...) 
Agora se recria com inacreditáveis atrevimentos esse mesmo tipo de 
depredação radical, só que para não perder legitimidade, é 
necessário focalizar algumas minúsculas concessões aos pobres em 
forma de pacotes mínimos de assistência social, como única 
responsabilidade de um Estado, que só em aparência se extingue, 
pois passa a operar sem maiores mediações como instrumento direto 
dessa acumulação violenta. (BREILH, 2010, p. 162) 

Svampa (2011) situa esse contexto diante da mudança de paradigmas, 

onde temos um imposto pelo Consenso de Washington para um Consenso de 

Commodities, que em resumo se caracteriza pela produção e exportação de bens 

primários em larga escala que gera a expansão de conflitos socio-ambientais, 

uma disputa por bens comuns o que reflete em um giro no pensamento crítico 

latino americano. 

Para que possamos construir um panorama do contexto social, político e 

econômico do Brasil e da América Latina iremos contar com um diálogo entre 

Svampa (2011) e Gudynas (2013), para que entrelacemos, posteriormente, com o 

debate da saúde e Justiça Ambiental. 

A América Latina passa por um processo de mudança no modelo de 

acumulação que tem como prioridade a exportação de produtos primários, o que 

implica na reprimarização da economia, as exigências desse modelo de 

desenvolvimento requerem uma mudança também no cenário político, que vai ter 

algumas particularidades, mas que tem algumas estruturas semelhantes nos 

governos que conformam a América Latina (SVAMPA, 2011).  

Essa reprimarização e a mudança para um modelo que prioriza o 

extrativismo extensivo ocorrem por conta da divisão de trabalho mundial. Onde 

temos um Sul global subordinado aos ditames da economia mundial no poder do 

Norte global. Uma retomada do colonialismo, que autores como Svampa (2011), 

Gudynas (2011), Araós (2012), nomeiam neocolonialismo. Para abastecer 



mercados como a China e dar conta do modelo de desenvolvimento ditado pelos 

países do Norte. 

Empreendimentos que poluem, contaminam, provocam violações aos 

direitos humanos, migram do Norte para o Sul global, em um momento de 

expansão das fronteiras do capital, principalmente, sobre territórios de populações 

camponesas, povos originários, pescadores artesanais, populações que vivem 

nas periferias das grandes cidades (ARAÓZ, 2012). 

Com a mundialização do capital, amplia-se a disputa no acesso aos bens 

da natureza imprescindíveis à manutenção e reprodução dos diferentes modos de 

vida. Mudanças estruturais conduziram à ampliação das assimetrias de poder e, 

com isso, das desigualdades sociais. De acordo com Porto-Gonçalves (2006), 

presenciamos, desde a década de 1970, o mais extenso e intenso processo 

expropriatório de populações camponesas, de povos originários e 

afrodescendentes que a humanidade e o planeta jamais experimentaram.  

Harvey (2009) assinala que esse processo é consequência de uma nova 

fase de acumulação capitalista, que denomina de acumulação por espoliação. 

Para o autor, antigas formas de acumulação de bens e capitais foram 

ressignificadas, somando aos tradicionais mecanismos de mercado e extração de 

mais-valia, práticas predatórias, fraude e extração violenta de recursos naturais 

de grupos sociais que foram historicamente vulnerabilizados. 

A acumulação por espoliação, a qual observamos que se acentua desde a 

década de 1970, faz sua base a partir da transformação em mercadoria ou 

privatização de bens comuns como a terra e a água, de populações camponesas, 

expulsando-as de forma violenta, suprimindo alternativas que surgem em 

contraponto à lógica capitalista, tudo isso com o papel direito (??!! a contribuição 

direta?) e indireto do Estado (HARVEY, 2004). 

A acumulação por espoliação acontece diante de um quadro geopolítico de 

distribuição internacional do trabalho dos riscos. Porto (2012) alerta que países da 

América Latina, Ásia e África estão em uma posição de fluxo de produção e 

consumo onde exportam produtos agrícolas e minerais mais do que importam, 

diferente dos países ricos. Isso nos leva a compreender que a carga de violência, 



degradação ambiental e adoecimento recaem mais para países que possuem 

esse papel diante do mercado internacional. 

Svampa (2011) aborda a reprimarização, que tem como base um modelo 

extrativista, que causa perda de terras e territórios, da Soberania Alimentar, 

transformações no modo de vida e impõe novas formas de dependência e 

dominação. Esse modelo extrativista se baseia na exploração de recursos, muitas 

vezes não renováveis, através da mineração, atividade petroleira, agronegócio e 

biocombustíveis. 

Como estratégia política para a consolidação desse modelo, servindo como 

base para essa nova acumulação, os governos elaboram planos, como a IIRSA 

(Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana), no caso 

da América do Sul e o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), no caso 

do Brasil.  

Esses projetos que visam o “desenvolvimento” do país buscam garantir 

através de suas obras de infraestrutura, como energia, transporte e comunicação. 

Desconsideram o impacto que grandes obras provocam no ambiente e nas 

pessoas que habitam aqueles territórios. Tanto no PAC como no IIRSA a grande 

questão é que obras e projetos são pensados para favorecer grandes grupos 

políticos e econômicos. Estas grandes obras são pensadas em lugares em que 

vivem pessoas, comunidades e grupos que não possuem o poder de decisão 

sobre o projeto que condiz com seu modo de vida, o projeto que de fato querem 

para o futuro da comunidade (SVAMPA, 2011; LEROY e MALERBA, 2010). 

O modelo neoliberal e neodesenvolvimentista vêm se consolidando desde 

a década de 1990, com rupturas e continuidades, esse modelo impõe à América 

Latina desigualdades e assimetrias ambientais, sociais e políticas (SVAMPA, 

2011). Para compreendermos os desdobramentos dos governos na América 

Latina, nessa conjuntura apresentada, Svampa (2011) aponta dois 

posicionamentos sobre o desenvolvimento que coexistem na América Latina: 

neodesenvolvimentismo neoliberal e neodesenvolvimentismo progressista. A 

autora nos diz que o cenário é propício para a coexistência de governos 

progressistas e governos de matriz política conservadora. 



Em ambos, Svampa (2011) evidencia que temos o crescimento, 

produtividade e modernização a partir de mega-empreendimentos extrativistas, 

onde a natureza é colocada como um capital inesgotável. Nos dois também temos 

a confluência das formas de resolução dos conflitos advindos desse modelo de 

acumulação, através da governança, “dispositivo micropolítico de resolución de 

conflictos” (SVAMPA, 2011, p. 6). O papel que o Estado assume é o ponto chave 

de diferença entre esses dois posicionamentos, pois no primeiro o Estado se 

coloca como subordinado ao mercado, já no segundo o papel do Estado 

caracteriza-se como o grande distribuidor de renda através das Políticas Sociais e 

compõe junto com o capital privado o financiamento de grandes 

empreendimentos extrativistas (SVAMPA, 2011; GUDYNAS, 2011). 

Gudynas (2011), diante do contexto de governos progressistas na América 

Latina, prefere chamar esse modelo de neoextrativista. Esse contexto político 

acarretou em diferenças do modelo extrativista que havia vigorado tempos atrás. 

O autor coloca que os governos progressistas compõem o capital desses grandes 

empreendimentos, incentivam e subsidiam esse modelo. Esse contexto nos 

mostra o Estado mais ativo e intervindo de forma direta e indireta no setor 

extrativista. O autor deixa claro que “el neoxtractivismo es funcional a la 

globalización comercial-financiera y mantiene la inserción internacional 

subordinada de América del Sur.” (GUDYNAS, 2011. p. 80) 

Em contraponto ao neoextrativismo e ao neodesenvolvimentismo, Svampa 

(2011) elenca um posicionamento denominado como pós-desenvolvimentista, que 

abriga uma diversidade de correntes com horizonte descolonizador, como: 

Ambiental integral – Buen Vivir, Indigenista – corte comunitário, ecofeminista, 

ecoterritorial – abriga discussões da Justiça Ambiental, Territorialidade e 

Soberania Alimentar. Em suma problematizam em torno de uma nova 

racionalidade ambiental, bem como o desenvolvimento da economia local com 

uma nova proposta de escala econômica. 

2.3.2 Conflitos Ambientais / Justiça Ambiental / Saúde 

Diante desse contexto, ao analisarmos para onde vai o ônus desse modelo 

de desenvolvimento, ele recai sobre populações perpassadas por processos de 

vulnerabilização. Os impactos são distribuídos de forma desigual, atingindo 



comunidades camponesas e povos originários, o que caracteriza uma 

Desigualdade Ambiental (ACSELRAD, et al, 2012).  

Para que consigamos aprofundar o debate da saúde nesse quadro 

ambiental é importante que compreendamos que, 

A questão ambiental, por sua vez, tal como emergiu no último quarto do 
século XX, relaciona-se tanto à privatização de fato de espaços não 
mercantis – através da chamada poluição – como à expropriação de 
áreas de uso comum e recursos territoriais de camponeses, ribeirinhos, 
povos e comunidades tradicionais com a finalidade de valorizar capitais 
excedentes. (ACSELRAD, et al, 2012. p. 168 

Essa forma de atuação do Mercado e do Estado ameaça a vida das 

pessoas nos territórios, gerando conflitos ambientais e territoriais. Compreender 

esse processo posto pela desigualdade ambiental e pela acumulação por 

espoliação, que gera conflitos ambientais, é compreender o processo saúde-

doença das populações. 

Para compreendermos melhor como se coloca essa desigualdade 

ambiental, Porto et al (2013) afirmam que, 

As situações de injustiça ambiental são compreendidas, nessa 
perspectiva, como consequência de disputas políticas e simbólicas 
envolvendo os distintos projetos e aplicação de recursos nos territórios, 
assim como o uso do poder para impor esses projetos. As injustiças se 
transformam em conflitos à medida que resistências e mobilizações vão 
se instaurando, e, por isso, muitas situações de injustiça permanecem 
invisíveis para a sociedade diante do déficit democrático e das 
assimetrias de poder. (PORTO et al, 2013. p. 17)  

Diante do quadro apresentado nos perguntamos como a saúde se coloca 

diante desse contexto de conflitos ambientais. Isso faz com que seja necessário 

um avanço na problematização da saúde com um enfoque socioambiental crítico 

e transformador. Tornando-se, assim, necessário um breve resgate da 

aproximação entre a Saúde e a Justiça Ambiental para um melhor 

aprofundamento dessa temática.  

Como já afirmamos, o foco da América Latina como exportadora de 

commodities e aliado a isso, o papel que o Estado desenvolve para atender as 

demandas do mercado geram consequências e impactos negativos para a saúde 

e o ambiente. A partir dessa configuração é que o movimento pela Justiça 

Ambiental, os chamados conflitos ambientais e os processos de vulnerabilização 

da população mais pobre passam a fazer parte da pauta da Saúde Coletiva, e de 



forma específica, do grupo que se articula e realiza o debate em torno da corrente 

de pensamento da  saúde e ambiente.  

 Porto et al (2013) afirmam que o termo justiça ambiental surge nos Estados 

Unidos, na década de 1970, quando estudos mostraram que os riscos e impactos 

de indústrias químicas recaiam sobre a população negra, o que remonta o termo 

de racismo ambiental. Segundo os autores esse debate chega ao Brasil a partir 

dos anos 2000 e essa aproximação com a saúde coletiva acontece, 

principalmente, através da saúde do trabalhador e da saúde ambiental. 

 Hoje, há um acirramento das disputas; e os conflitos são colocados à 

mesa. A Saúde Coletiva é problematizada, e a exigência de se estabelecer um 

conceito de saúde que dialogue e venha das expressões territoriais se coloca 

como questão. 

 Essas abordagens teóricas estão presentes na construção de pesquisas e 

grupos críticos no campo da Saúde Coletiva, especificamente, alguns 

pesquisadores da área de Saúde e Ambiente. A relação entre produção, trabalho 

e ambiente é fundamental para compreendermos e elaborarmos estratégias 

diante de conflitos ambientais que põem em risco a saúde de comunidades que 

são obrigadas a conviver com os impactos de grandes empreendimentos que 

violam o direito de vida das pessoas.(CÂMARA et al, 2003; SANTOS E 

RIGOTTO, 2011). 

 É através de processos produtivos que a sociedade se apropria e interage 

com a natureza. E os problemas ambientais estão permeados por questões 

políticas, econômicas e ideológicas, com isso, torna-se imprescindível, antes de 

adentrarmos nos impactos à saúde, deixar claro como compreendemos a saúde 

nesta relação produção-trabalho-ambiente diante de um conflito ambiental 

(RIGOTTO, 2003). 

É da confrontação entre diferentes formas de apropriação e uso da 

natureza e sua materialização nos territórios que emergem os conflitos 

ambientais. Zhouri e Laschefski (2010) caracterizam os conflitos ambientais como 

consequentes às “distintas práticas de apropriação técnica, social e cultural do 

mundo material.” (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010. p. 18). O que nos permite falar 



de conflitos ambientais mesmo quando não há uma concretização da exploração 

de algum “recurso”, como é o caso da mineração de urânio e fosfato em Santa 

Quitéria. 

 Nestes conflitos ambientais, o que está em jogo é o uso da terra, da água, 

do ar, enfim, do modo de vida das comunidades. Esse projeto talhado pelos 

sujeitos que vivem no território, muitas vezes diverge daquele que o 

empreendimento quer impor às comunidades atingidas (ACSELRAD, ) 

  Porto et al (2014) ressaltam que, para avançarmos no enfoque 

socioambiental crítico se faz necessário agregarmos a essa discussão o debate 

de direitos humanos, direitos territoriais, e direitos sociais. E a ideia de que apesar 

de estarmos submetidos a um contexto de expansão da fronteira do capital e da 

intensificação do processo de vulnerabilização é preciso compreender as 

particularidades de cada território; as relações que se estabelecem entre eles; as 

construções históricas de convivência e relação com a terra; as histórias de luta 

daquele território. 

Delineia-se um cenário que permite ao sujeito agir sobre a realidade. 

Segundo os autores, essa questão anteriormente apresentada é chave para 

compreendermos a lacuna da elaboração em torno da DSS - Determinação Social 

da Saúde. As possibilidades e potencialidades dos sujeitos que resistem são 

conformadas diante não só do plano macro-estrutural, mas também, e sobretudo 

a partir das práticas, experiências e processos de construção do conhecimento 

desses sujeitos e do território. 

 Através da discussão de habitus e espaço social de Bourdieu, Porto et al 

(2014) explicitam a mediação necessária entre a dimensão macro e micro; a ideia 

do espaço de protagonismo do sujeito que, entre a estrutura social e a agência, 

consegue realizar uma mediação, onde se opera a resistência. Habitus se coloca 

como uma possibilidade de ponte epistemológica que liga a estrutura social e a 

agência. Os autores utilizam-se de Bourdieu e Paulo Freire para trazer a 

dimensão do cotidiano, dos sujeitos e da luta, para preencher uma lacuna no 

paradigma proposto pela DSS. 



Sinalizando esse pressuposto epistemológico, a categoria território se 

coloca como chave para nos aprofundarmos nesse debate do conceito de saúde. 

Segundo Porto et al (2014) é no território que compreendemos as expressões da 

macroestrutura na vida cotidiana das pessoas. 

O conceito de território na saúde foi apropriado de diferentes formas e em 

diferentes momentos históricos. No período fortemente caracterizado pelo 

“higienismo campanhista” o território é o espaço físico, aquele ambiente que pode 

causar doença e proliferar epidemias. Assim, na década de 60 o território é 

colocado como um ambiente que aglomera fatores de risco à saúde humana 

(OLIVEIRA E FURLAN, 2008). 

 Esse contexto corrobora com diferentes territorialidades, como Haesbaert e 

Limonad (2007) nos colocam, “as territorialidades também são forjadas 

socialmente ao longo do tempo, em um processo de relativo enraizamento 

espacial.” (p. 47). Diferentes territorialidades que são construídas ali opõem o 

chamado território do povo e o território do empreendimento, resguardando a 

relação de assimetria de poder posta. 

Acselrad et al (2012) afirmam que, 

Observamos assim uma transformação na medida dessas 
territorialidades. O território é decomposto, segundo diferentes 
dimensões, medidas, patamares, e os processos conflituosos opõem não 
apenas diferentes agentes, mas também diferentes dimensões, usos, 
possibilidades, significados. (ACSELRAD, et al, 2012. p. 181) 

Territorialidades que são transformadas a partir de empreendimento e projeto 

predatórios e violentos, o modo de vida das populações atingidas por projetos de 

desenvolvimento se transforma e sua saúde é colocada à mercê de grandes 

empreendimentos. 

 Santos (2008) coloca de forma clara dois territórios que são construídos a 

partir dos sujeitos históricos que se colocam em um cenário de conflito. O autor 

apresenta que de um lado o território representa uma dimensão utilitarista, sendo 

utilizado para a obtenção de lucro e riqueza por parte dos grandes grupos 

econômicos, mas também pelo próprio Estado; ao mesmo tempo, por outro lado 

temos grupos, coletividades que se colocam no território numa construção 



identitária; de profundo imbricamento com o mesmo e que buscam estratégias de 

permanência e de sobrevivência no lugar que eles construíram. 

 As diferentes territorialidades se colocam no território devido ser um 

processo de sujeitos e grupos sociais envolvidos por meio de relações de poder e 

das diferentes formas de apropriação daquele espaço (PORTO-GONÇALVES, 

2006). 

 Raffestin (1993) nos traz que não podemos compreender as 

territorialidades construídas sem antes compreender o debate do poder: 

De acordo com a nossa perspectiva, a territorialidade adquire um 
valor bem particular, pois reflete a multidimensionalidade do 
"vivido" territorial pelos membros de uma coletividade, pelas 
sociedades em geral. Os homens "vivem", ao mesmo tempo, o 
processo territorial e o produto territorial por intermédio de um 
sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. Quer se trate 
de relações existenciais ou produtivistas, todas são relações de 
poder, visto que há interação entre os atores que procuram 
modificar tanto as relações com a natureza como as relações 
sociais. Os atores, sem se darem conta disso, se automodificam 
também. O poder é inevitável e, de modo algum, inocente. Enfim, 
é impossível manter uma relação que não seja marcada por ele. 
(...) A territorialidade se manifesta em todas as escalas espaciais 
e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria 
possível dizer que, de certa forma, é a "face vivida" da "face 
agida" do poder. (RAFESTTIN, 1993, p. 16) 

A partir do momento que marcamos o território através de transformações 

propostas por grupos que possuem projetos divergentes estamos colocando no 

cenário territorialidades marcadas por processos históricos que são construídos 

em torno da assimetria de poder posta. 

 Estes projetos divergentes são construídos assim também através do 

elemento de relação afetiva que os sujeitos do território constroem com aquele 

ambiente, com aquelas comunidades. Como Haesbaert (2009) nos coloca a 

dimensão da identificação com o território através da cultura, do pertencimento, 

enfim, dessa amorosidade construída com aquele lugar, 

 o território não se definia por um princípio material de apropriação, mas 
por um princípio cultural de identificação, ou, se preferirmos, de 
pertencimento. Este princípio explica a intensidade da relação ao 
território. Ele não pode ser percebido apenas como uma posse ou como 
uma entidade exterior à sociedade que o habita. É uma parcela de 
identidade, fonte de uma relação de essência afetiva ou mesmo amorosa 
ao espaço”(HAESBAERT, 2009  p. 72) 



 Este conceito de território que dialoga com afetividade supera a 

apropriação no sentido de dominação do território pelos sujeitos, estamos falando 

agora de uma apropriação através da identidade. Essa leitura de uma relação 

afetiva construída com/no território também é ressaltada por Pereira e Penido 

(2010). As autoras trazem importantes elementos que foram observados e 

vivenciados durante esta pesquisa: 

 A relação dos sujeitos com seu território desvela sentimentos, valores e 
preferências transmitidos através de gerações que construíram sua 
própria cultura, seu modo de vida, e atribuíram, para além do valor 
material, um valor simbólico à terra, à mata, ao rio, elementos 
formadores de identidades e alteridades. O território transcende a 
dimensão objetiva da reprodução de necessidades básicas e das 
relações de poder, ao incluir uma outra dimensão — subjetiva e 
simbólica, identitária, afetiva e cultural — fundada pela prática social 
(PEREIRA, PENIDO, 2010. p. ) 

 A identidade com o território e sua relação com a saúde, é um elemento 

que Porto et al (2014) sugerem como relevante para uma maior compreensão da 

saúde dentro da Ecologia Política e que, junto com as demais elaborações teórica 

deste campo, conforma estratégias de resistência e de defesa da saúde e da vida 

daqueles territórios. 

  Outra problematização realizada a partir deste enfoque socioambiental 

crítico diz respeito à categoria de riscos na saúde e seu contraponto a partir do 

processo de vulnerabilização. De acordo com Porto (2012), os riscos não podem 

mais ser entendidos a partir de simples interações biológicas. Quando esses 

riscos recaem sobre populações em processo de vulnerabilização pela ausência 

ou ineficiência do Estado - através de suas políticas públicas -, pela assimetria de 

poder posta nos territórios, estamos nos referindo a uma abordagem presente na 

Ecologia Política e na Justiça Ambiental (PORTO, 2012). 

 A ecologia política e a justiça ambiental trabalham com a perspectiva de 

que a partir da assimetria de poder o ônus do desenvolvimento recai sobre as 

populações menos organizadas e em processo de vulnerabilização (ACSELRAD, 

2006). Nesse sentido, os empreendimentos se justificam utilizando a viabilidade 

econômica, sem levar em conta a realidade das comunidades camponesas que 

vivem na região (ACSELRAD et al, 2009; PORTO, 2005). 



 De forma sistemática, esses elementos compõem em certa medida o 

debate em torno da Ecologia Política e seus desdobramentos no pensamento 

crítico em saúde. Este aporte vem ampliar o conceito de saúde trazendo ao 

cenário o componente da política da vida, que, segundo Porto et al (2014), é um 

elemento que transversaliza esse debate. 

 Inspirando-se nas provocações de Batistella (2007) que traz a necessidade 

de um conceito de saúde que, não apenas dialogue, mas que seja transformado 

pela prática; uma prática que transcenda a institucionalidade e invada as relações 

sociais. Que trago nessa dissertação a necessidade de revisitarmos 

conceitualmente a saúde, admitindo sua transformação e sua importância em 

processos travados no cotidiano de luta e resistência dos povos do campo. 



3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 O modo como conduzimos nossas pesquisas diz respeito a uma escolha 

ético-política pautada na transformação societária, em defesa da construção de 

um conhecimento emancipatório e na opção por um percurso epistemológico que 

questiona a supremacia científica em detrimento de outros saberes. Com isso, 

torna-se necessário para base do nosso pressuposto metodológico, o diálogo 

entre alguns conceitos como: Ecologia de Saberes, Construção Compartilhada de 

Conhecimento, Educação Popular e Tradução. 

Essas elaborações teóricas encontram-se no bojo da transição 

paradigmática (ESCOBAR, 2006) ou o paradigma de um conhecimento prudente 

para uma vida decente (SANTOS, 2006). Nessa tessitura, as rupturas não podem 

ser compreendidas de forma linear, pois a cada mudança de paradigmas 

encontram-se retrocessos e avanços que convivem de forma dialética. 

 Segundo Escobar (2006), o novo paradigma de ciência tem como 

característica a proposta de revalorização das humanidades; se baseia na 

pluralidade metodológica, na dissolução das fronteiras entre ciências sociais e 

naturais; no caráter local e global do conhecimento. E que todo conhecimento 

parte de algum local com história, identidade, memória, experiências, etc.

 Desse ponto de vista, o modelo totalitário da ciência moderna nega e 

invisibiliza outras formas de conhecimento. Nesse sentido, conhecimentos que 

são produzidos fora dos princípios epistemológicos e do arcabouço teórico 

metodológico desse paradigma são subalternizados (MIGNOLO, 2006). 

 Para Mignolo (2006) alguns passos já foram dados para a superação desse 

modelo de ciência. A elaboração teórica em torno da emergência da 

epistemologia feminista e da colonialidade do saber são dois processos de 

lugares diferentes, mas que se encontram na crítica à hegemonia da ciência 

moderna, a crítica ao colocar a ciência em uma posição de superioridade com 

relação a outros saberes. De acordo com o autor,  

A mudança paradigmática não foi, pois, universal, mas regional; 
de fato, tratou-se de uma mudança subparadigmática no âmbito 
da história da Europa e da construção da diferença epistêmica 
colonial em relação a outras genealogias, histórias e práticas 
epistêmicas. (MIGNOLO, 2006. p. 675) 



Para o referido autor, a superação do binômio Modernidade/Colonialidade 

leva à superação desse totalitarismo epistêmico, que provoca extermínio da 

natureza e marginalização/extermínio da humanidade. 

 Corroborando com essa ideia da critica à ciência moderna, Santos (2010) 

parte do pressuposto que, precisamos de outro modelo de racionalidade para dar 

conta da diversidade de experiências sociais. Para a superação da chamada 

monocultura do saber, o autor propõe uma ecologia de saberes, que implica no 

reconhecimento e credibilidade de outras formas de saber.  

  Nesse sentido, a ecologia de saberes nos traz a dimensão prática do 

conhecimento. Na relação que se estabelece entre humanos e destes com a 

natureza que se configuram saberes que se articulam, relacionam-se, mas são 

concebidos de forma autônoma. O saber de um camponês não é menor do que o 

saber construído dentro da Universidade, são saberes diferentes, autônomos e 

que podem dialogar e participar de uma construção compartilhada de 

conhecimento. 

 Em um mundo em que o conhecimento científico ocupa um lugar de poder, 

em que ele não é distribuído equitativamente, gera o que Santos (2010) nomeia 

de injustiça cognitiva. Perspectiva em que os grupos que detêm o conhecimento 

científico ocupam um lugar de poder, opressão e violência, que subjulga os 

saberes que são produzidos para além do domínio hegemônico. Para a 

superação dessa condição, a ecologia de saberes se coloca como uma saída 

para a injustiça cognitiva que se encontra na base da própria injustiça social.    

 Como forma de colaborar no processo de superação da injustiça cognitiva, 

Santos (2006) propõe o trabalho de Tradução. A tradução “visa criar 

inteligibilidade, coerência e articulação num mundo enriquecido por uma tal 

multiplicidade e diversidade” (SANTOS, 2006. p. 807). Da mesma maneira, 

segundo Porto et al (2014) o trabalho de tradução coloca sujeitos dispostos a 

transformar e ressignificar a partir de suas necessidades, onde conhecimentos, 

culturas e valores diferentes, a partir de uma ponte intelectual e política focam na 

emancipação e na superação de injustiças.  



É sob a égide dessas ideias que se baseiam nossas opções metodológicas 

e que delimitam nossa forma de fazer pesquisa a partir da reflexão de que  

El problema que las concepciones academicistas no han logrado 
comprender es que tanto las propias preguntas de investigación, como 
los modos de producción de las investigaciones (lo que usualmente se 
llama métodos) dependen en última instancia de opciones 
epistemológicas que están asociadas a posiciones éticas y políticas que 
dependen, entre otros factores, del tipo de relaciones que se sostiene o 
se aspira a sostener con actores sociales extra académicos. (ROMERO, 
2014. p. 02) 

 A construção metodológica desta pesquisa se estabelece a partir desses 

pressupostos e da produção compartilhada de conhecimento, num processo co-

labor-ativo (PORTO et al, 2014), que se coloca a partir do diálogo contínuo, do 

estabelecimento de laços de confiança e solidariedade entre as comunidades 

envolvidas e nós como pesquisadores/as do Núcleo TRAMAS. 

 

3.1. Tipo de Pesquisa 

 

No que tange ao aspecto metodológico, o processo dessa pesquisa teve 

início a partir da aproximação do Núcleo TRAMAS com a problemática do conflito 

ambiental envolvendo comunidades camponesas no território do sertão central do 

Ceará. Isso se deu em resposta à reivindicação dos movimentos sociais e das 

comunidades envolvidas na problemática da mineração para tentar compreender 

o modelo de desenvolvimento e seus impactos nos territórios camponeses. O que 

nos levou a vivenciar diversas experiências de projetos de pesquisa, formação e 

cooperação social em torno da problemática da mineração. 

Para que pudéssemos descrever os aspectos de saúde neste conflito, 

levando em consideração sua construção histórica ao longo de cinco anos, a 

pesquisa precisou recorrer à documentos, através de uma Pesquisa Documental, 

que retratasse processos distintos durante este período e por fim uma Pesquisa 

de Campo. A pesquisa documental contou com dois materiais de base: o 

Relatório Técnico-Científico e de Atividades do Projeto Territorialização em 

Saúde: estudo das relações produção, ambiente, saúde e cultura na atenção 

primária à saúde (2011) e o Parecer Técnico Análise do Estudo de Impacto 



Ambiental do Projeto Santa Quitéria em suas relações com a Saúde Pública, a 

Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e a Saúde Ambiental (2014), que 

retratam, respectivamente, um processo de aproximação do Núcleo TRAMAS 

com as comunidades mais próximas à mina de Itataia e o início das atividades 

com AACe (Articulação Antinuclear do Ceará); e posteriormente, o intento de 

construção do Painel Acadêmico Popular, um parecer sobre os potenciais riscos e 

impactos do Projeto Santa Quitéria, especificamente, na área da saúde, o qual 

será melhor especificado posteriormente. 

 O Núcleo TRAMAS em diálogo com as necessidades de construção de 

conhecimento no território realiza uma pesquisa de forma coletiva. A partir da 

concepção de justiça ambiental e de ciência emancipatória, o grupo procura 

construir suas pesquisas nesse bojo crítico, que vislumbra uma construção 

compartilhada de conhecimento.  

 Pensando nessa produção coletiva, realizamos um Campo Coletivo de 

Pesquisa que foi planejado e envolveu três pesquisadores do Núcleo TRAMAS16. 

Tendo em comum a vivência da pesquisa em um mesmo território e sua 

complexidade, como tema comum o conflito ambiental envolvendo a exploração 

de urânio e fosfato, a ideia foi posta em prática e os pesquisadores se somaram 

neste intento investigativo e participativo com olhares e programas diferentes, 

mas com o mesmo horizonte: produção de conhecimento para emancipação. 

O território e o conflito se constituíram como centralidade da pesquisa. 

Porém, teve na constituição do problema de pesquisa e da organização do grupo 

de pesquisa a intencionalidade de pensar três eixos específicos de pesquisa. O 

primeiro, o que compõe essa pesquisa, está ligado à temática de Saúde e Conflito 

Ambiental. O segundo eixo com o recorte da vigilância ambiental e análise de 

riscos em torno do conflito ambiental. E o terceiro eixo de pesquisa ligado à 

questão de ameaças do projeto ao acesso e usos da água no contexto de 

possível instalação do complexo mínero-industrial de urânio e fosfato. Três 

dissertações resultarão desse campo coletivo de pesquisa.  

                                                           

16 
  Uma assistente social, estudante do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva e dois 

biólogos, estudantes do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, 
respectivamente.  



 O grupo de pesquisa foi constituído por três pesquisadores do Núcleo 

Tramas, e uma média de 20 representantes das comunidades, assentamentos e 

distritos envolvidos no conflito ambiental. Do município de Santa Quitéria 

participaram representantes dos assentamentos: Morrinhos, Queimadas e Saco 

do Belém; de Itatira, além da sede do município, o distrito de Lagoa do Mato. 

Para que possamos responder à pergunta suleadora17 da pesquisa de 

como a dimensão da saúde se expressa em um contexto de conflito ambiental, 

que envolve a instalação do complexo minero-industrial de urânio e fosfato no 

Sertão Central, na perspectiva das comunidades atingidas alguns métodos de 

pesquisa se mostram mais coerentes e suficientes para atender à demanda da 

pesquisa.  

Nesse intuito, optamos pela pesquisa qualitativa, que segundo Minayo 

(2010) se detêm às relações humanas, a compreender processos que se 

desenvolvem a partir dessas relações, às construções de significados pela 

sociedade, ao longo do tempo e da sua história. Partindo, assim, da intelecção de 

que apesar da pluralidade que contêm o método qualitativo, a subjetividade e o 

simbólico e as dimensões da realidade social permeiam as diferentes correntes 

da pesquisa qualitativa (MINAYO, 2010).  

No caso da nossa pesquisa, além de resguardar o compromisso com uma 

produção de conhecimento que contribua com a emancipação dos sujeitos 

envolvidos - no caso as comunidades camponesas -, também se dispõe a 

descrever um processo social de compreensão coletiva da saúde, dentro de um 

contexto de conflito ambiental. Ou seja, para melhor compreender como a 

categoria saúde se expressa através de uma perspectiva das comunidades, a 

nosso ver, uma abordagem metodológica com recorte qualitativo. 

 Além de ser qualitativa, a presente pesquisa se coloca como uma pesquisa 

participante. A pesquisa participante foi desenvolvida principalmente no Brasil e 

na América Latina em meados da década de 1960. E tem Paulo Freire como o 

autor que influenciou na elaboração teórica a esse respeito (MINAYO, 2010; 

SILVA, 1986; DEMO, 1995). A pesquisa participante tem um forte teor político e 

                                                           

17
 Na perspectiva da descolonialidade do saber e do poder, Boaventura de Sousa Santos, problematiza a 

posição geográfica norte-sul. Levando a cabo essa crítica adotamos o sulear em contraposição ao nortear. 



prático. De acordo com Minayo (2010), nesta modalidade há uma intensa 

participação da população envolvida desde a seleção do problema até o término 

do processo de pesquisa.  

Silva (1986) ainda traz três questões fundamentais para se compreender a 

pesquisa participante: “ação política explícita, superação da dicotomia sujeito-

objeto no processo investigativo e vinculação teoria-prática.” (SILVA, 1986. p. 60). 

A dimensão política se impõe quando falamos de uma produção coletiva de 

conhecimento que se coloca para a transformação social em que grupos, 

comunidades e sujeitos que se envolvem, problematizam, criam e recriam 

possibilidades de mudança e de resistência (SILVA, 1986). 

Demo (1995) faz ainda uma ressalva quanto ao papel do pesquisador 

participante, em que este, ao passo que coloca seu trabalho diante de um 

comprometimento político assume características de um pesquisador participante. 

Percebemos, assim, a dimensão política interferindo nos papéis de todos os 

sujeitos envolvidos na pesquisa, onde o objeto é a própria realidade. Para o autor, 

a superação da dicotomia sujeito-objeto diz respeito, também, à questão de 

poder. Situação que ocorre a nosso ver quando o conhecimento é produzido a 

partir da demanda das comunidades e com elas, o processo lhes confere poder. 

Desse modo, as formas de aquisição de conhecimento e utilização do mesmo 

para a transformação mexem com as estruturas de poder (DEMO, 2005; 

LOEWENSON et al, 2014).  

 Para finalizar este tópico trago um texto de Paulo Freire, o qual 

problematiza o conceito de realidade concreta:  

Para mim a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados 
mais ou menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos esses 
dados e mais a percepção que deles esteja tendo a população envolvida. 
Assim, a realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre 
objetividade e subjetividade. (...) a minha opção é libertadora, se a 
realidade se dá a mim não como algo parado, imobilizado, posto aí, mas 
na relação dinâmica entre objetividade e subjetividade, não posso reduzir 
os grupos populares a meros objetos da minha pesquisa. Simplesmente, 
não posso conhecer a realidade de que participam a não ser com eles, um 
conhecimento do conhecimento anterior (o que se dá ao nível da sua 
experiência cotidiana) se torna um novo conhecimento (FREIRE, 2006. p. 
35) 

Como colocado, esta pesquisa pretende trazer as vozes dos territórios, 

evidenciando o conceito de saúde, na perspectiva das comunidades ameaçadas 



pelo empreendimento minero-industrial de fosfato e urânio. Sendo as 

comunidades sujeitos construtores do conhecimento no caminho de uma práxis 

libertadora.  

3.2 A Construção Coletiva do Campo de Pesquisa 

O processo dessa pesquisa teve início a partir da aproximação do Núcleo 

TRAMAS com a problemática do conflito ambiental envolvendo comunidades 

camponesas no território do sertão central do Ceará com a ameaça de instalação 

de uma mina de exploração de urânio e fosfato no município de Santa Quitéria.  

Em resposta à demanda dos movimentos sociais e das comunidades envolvidas 

no conflito ambiental, nos envolvemos na problemática da mineração para tentar 

compreender o modelo de desenvolvimento e seus impactos nos territórios 

camponeses, bem como do modelo energético brasileiro e na extração de urânio, 

o que nos levou a desenvolver projetos de pesquisa, formação e cooperação 

social em torno da problemática da mineração, conforme já descrevemos 

anteriormente.  

 A pesquisa de campo ocorreu no período de dezembro de 2014 a janeiro 

de 2015 (especificaremos os encontros posteriormente), após a realização das 

três audiências públicas oficiais do processo de licenciamento do Consórcio Santa 

Quitéria. Durante as audiências nos mobilizamos para dialogar com sujeitos a 

respeito da pesquisa e da participação deles nesse processo. Conversamos com 

diversas pessoas, entre jovens, agricultores, presidentes de associações, agentes 

comunitários de saúde (ACS) e professores, no intuito de formarmos o grupo de 

pesquisa. 

Na primeira reunião apresentamos a proposta da pesquisa e realizamos a 

inscrição dos interessados em participar do processo. Nesse diálogo inicial foi 

colocado os objetivos e o caráter da pesquisa, bem como a importância da 

participação em todos, ou na maioria, dos encontros (pré-agendados). 

Nenhuma reunião do grupo de pesquisa acontecia sem antes termos 

momentos de avaliação e planejamento dos encontros. Que apesar de estarem 

planejados foram se reformulando a partir da dinâmica do território e das 

demandas apresentadas pelos sujeitos da pesquisa. 



 

3.3. Instrumentos e técnicas de pesquisa 

 Para que conseguíssemos realizar o processo de pesquisa de campo e 

sistematizar o conhecimento construído coletivamente foram utilizados alguns 

instrumentos e técnicas que pertencem ao âmbito da pesquisa qualitativa. 

 Dentre estes instrumentos, o Diário de Campo, já vem sendo utilizado 

desde o início desse processo, em uma etapa de exploração do Campo. O Diário 

de Campo, segundo Minayo (2010) é um instrumento que visa um registro 

sistemático da pesquisa, o que é fundamental para a compreensão e análise de 

problemas complexos. Além disso, é um instrumento que permite um 

amadurecimento do pesquisador e da análise das questões suscitadas durante o 

processo de pesquisa (MINAYO, 2010). No caso da nossa pesquisa, ele permitiu 

que fôssemos refletindo durante todo o processo e muitas vezes suas análises 

levaram a mudanças na condução do processo de pesquisa no decorrer das 

reuniões. Para nós significou ainda um registro das vivências que permite 

avaliações metodológicas em momentos para além das reuniões do grupo de 

pesquisa. 

 O diário de campo se coloca como um instrumento imprescindível para a 

realização, de forma satisfatória, da técnica da observação participante. A 

observação participante, segundo Minayo (2010), é uma técnica na qual o 

observador, no caso o pesquisador, coloca-se de forma partícipe do processo e 

do cotidiano da pesquisa. Participando da vida das comunidades, mesmo que de 

forma pontual, nos horários de refeições, a conversa na calçada ou na varanda, 

os diálogos que se teciam no caminho para as reuniões permitiram que se 

desenvolvesse uma observação participante profícua.  

 Outra técnica utilizada diz respeito às reuniões do grupo de pesquisa 

colocado anteriormente,  que a partir de perguntas geradoras, construiu um 

dialogo entre si (entre as comunidades) e com a academia, através da relação 

que se estabeleceu com os pesquisadores. 

Como forma de facilitação do diálogo, utilizamos durante os encontros 

vários instrumentos didáticos tais como vídeos, mapas e a construção de mapas e 



Figura 17: Comunidade Queimadas 
– Santa Quitéria – CE (Fonte: Acervo 
Tramas) 

 

Figura 18: Assentamento Morrinhos 
– Escola (Acervo da pesquisa) 

 

cartazes contendo a sistematização das discussões.  O detalhamento dos 

encontros e seus respectivos instrumentos empregados serão detalhados a 

seguir. 

3.4 Locais e sujeitos participantes da Pesquisa  

 A pesquisa foi realizada em dois municípios, Santa Quitéria e Itatira, ambos 

no Estado do Ceará. Segundo dados do IBGE (2010) Santa Quitéria que tem 

tamanho de 4261 Km² fica a, aproximadamente, 221 km de distância de Fortaleza 

e possui 42.763 habitantes, sendo 20.502 habitantes da zona rural do município. 

Ainda segundo dados do IBGE (2010) Santa Quitéria conta com 20 

estabelecimentos de Saúde municipais e 4 estabelecimentos privados. Itatira, 

município vizinho, tinha 18.894 habitantes, sendo 9.372 habitantes da zona rural 

(IBGE 2010), possui área territorial de 783,436 km2, possui 11 estabelecimento do 

SUS e fica distante 184 km de Fortaleza. 

 Do município de Santa Quitéria tivemos a participação de moradores/as 

dos Assentamentos de Morrinhos, Queimadas e Saco do Belém. Morrinhos é um 

Assentamento Federal desde 1995, possui uma área de 1.520.000 hectares e 60 

famílias. Queimadas é um assentamento estadual, com 17 famílias. Saco do 

Belém é um assentamento federal, conta com 220 famílias assentadas. 

              

 

 



  

 

 

Do município de Itatira, além da participação da sede do município, 

contamos com o distrito de Lago do Mato, que foi criado em 1953, e atualmente 

possui 4.800 habitantes. 

                 

 

 

Antes de irmos para a descrição dos encontros do grupo de pesquisa 

trago de forma breve a caracterização da composição do grupo. Como já foi 

colocado anteriormente, apesar do fluxo de entradas e saídas tivemos um grupo 

mais fixo, que comparecia à maioria das reuniões. Esse grupo foi composto por 

aproximadamente vinte e cinco moradores dessas comunidades mencionadas, 

variando as vezes entre 25 e 35. O grupo contava com a presença majoritária de 

sujeitos com idade entre 40 - 70 anos de idade, porém com algumas participações 

de jovens/adulto entre 15 e 30 anos. Com relação ao trabalho, a maioria era 

Figura 20: Casa no Assentamento Saco do 

Belém (Acervo da pesquisa) 

Figura 21: Escola do Assentamento Saco 

do Belém EMEIF Júlia Catunda (Acervo da 

pesquisa) 

Figura 22: Município de Itatira (Acervo 

TRAMAS) 

Figura 23: Associação de Lagoa do Mato 

(Acervo Pesquisa) 



agricultor, contando ainda com um número expressivo de Agentes Comunitários 

de Saúde, além disso integrantes de associações de moradores e do Conselho de 

Saúde. O grupo ainda tinha dois apicultores e quatro estudantes do Ensino Médio 

e uma do Ensino Fundamental.   

O primeiro encontro do grupo de pesquisa ampliado consistiu de visita 

a campo. E entre os dias 06 e 07 de dezembro estivemos no Assentamento Saco 

do Belém, Morrinhos, Queimadas, Lagoa do Mato e Itatira para apresentar a 

pesquisa para alguns moradores, bem como dialogarmos sobre o planejamento 

desses encontros. Na ocasião explicávamos o objetivo da pesquisa e 

convidávamos para o primeiro momento que aconteceria no final de semana 

seguinte, 13 de dezembro. 

 A primeira reunião de mobilização da pesquisa aconteceu no 

Assentamento Saco do Belém.  Vale lembrar que esse foi o primeiro contato do 

Tramas nessa comunidade. Esse contato foi motivado pelo assentamento 

Morrinhos que percebia como prioridade o envolvimento do assentamento no 

debate a respeito da mineração de urânio e fosfato. Pelo tamanho do 

assentamento e o número de pessoas que nele moram; assim como pela sua 

posição geográfica por ser por trás da Serra do Céu, na qual se localizam as 

galerias que foram abertas para o processo de sondagem e pesquisa.  

Saco do Belém passou então a ser a primeira localidade a receber a 

reunião do grupo de pesquisa ampliado. Inicialmente nosso diálogo se deu com a 

associação dos moradores de Saco do Belém a respeito da dinâmica do 

assentamento e sobre a pesquisa. Posteriormente, passamos nas outras 

localidades dialogando com diversos sujeitos, conversas que muitas vezes se 

mostraram como um importante processo da pesquisa, pois no diálogo colocaram 

as avaliações construídas individualmente e coletivamente sobre o processo de 

licenciamento bem como da atuação do consórcio com as comunidades 

envolvidas.   

 A partir desse primeiro momento, organizamos nossa ida a campo em 06 

momentos com as comunidades envolvidas na pesquisa. Nesses encontros 

desenvolvemos o processo de construção coletiva do conhecimento acerca dos 

temas de pesquisa.  



Na primeira reunião com o grupo de pesquisa, nosso objetivo era 

apresentar e problematizar a proposta construída no interior do Núcleo TRAMAS 

através das reflexões advindas de reivindicações das comunidades e movimentos 

sociais. A partir daí, discutimos e pactuamos como seria o processo de pesquisa 

com quem se dispusesse a participar: horários, local, instrumentos, infraestrutura, 

bem como o seu desenrolar diante das dinâmicas particulares de cada 

comunidade. Este primeiro encontro aconteceu no anexo da Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Júlia Catunda, na sede do Assentamento Saco do Belém. 

 No segundo encontro dividimos o tempo em dois momentos. O primeiro 

momento foi denominado de territorialização do empreendimento. O objetivo foi 

lançar um olhar sobre as estruturas do empreendimento de acordo com a 

alternativa locacional escolhida no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

apresentado ao IBAMA, para isso levamos as imagens impressas contidas no 

EIA. Nesse momento trouxemos elementos para que os sujeitos da pesquisa 

pudessem construir uma dimensão de todo o processo minerário e industrial. Ao 

chegarmos no local, em frente ao açude Quixaba, há poucos metros das galerias 

da mina, formamos uma roda de diálogo. Após uma apresentação dos sujeitos da 

pesquisa foi explicitado toda a proposta de estrutura do empreendimento (local de 

extração do minério, lavra, estrutura de beneficiamento, bacia de rejeitos, pilha de 

fosfogesso, pilha de rejeitos) debatendo sobre todas as etapas do processo e 

toda a estrutura necessária, a partir de visita in locu e de fotos retiradas do próprio 

documento do EIA, como podemos observar nas figuras que seguem: 

 

 
Figura 24: Açude Quixaba. (Acervo 

Pesquisa) 

Figura 25: Visita ao Açude Quixaba – 
Territorializando o empreendimento. 
(Acervo Pesquisa) 



 

 No segundo momento, divididos em dois grupos, o objetivo era de 

aprofundarmos alguns aspectos particulares das pesquisas: um grupo tinha o 

objetivo de discutir a saúde de forma mais sistematizada e o outro com o foco 

diretamente na questão ambiental.  

 O grupo que se deteve às discussões da área da saúde, que é foco dessa 

pesquisa, teve como eixo de debate a discussão das transformações territoriais e 

seus impactos na saúde na fase, especificamente, de instalação do 

empreendimento. Na ocasião, para facilitar a discussão foi apresentado o recorte 

de alguns vídeos 18 , que mostrava a fase de instalação de um grande 

empreendimento e os conflitos e impactos a partir disso. Após a apresentação do 

vídeo o subgrupo da saúde debateu em torno dos riscos e impactos que 

envolviam a saúde nesta etapa de instalação do empreendimento.  

Neste momento o subgrupo, responsável pelo debate dos impactos à 

saúde em fase de instalação do empreendimento, organizou um cartaz (como nos 

mostra a figura 27) para ajudar na sistematização das discussões e levar, 

posteriormente, para o grupo maior, os pontos mais importantes que foram 

discutidos.  O debate da saúde aconteceu a partir de três questões, como nosso 

território se encontra e quais suas principais características, quais possíveis 

transformações poderão acontecer com a chegada do empreendimento e a partir 

dessas transformações territoriais, quais os potenciais riscos e impactos à saúde. 

                                                           

18 
 Vídeo - Especial Belo Monte da TV Folha #97, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sR0rTLLsRtY 

Figura 26: Visita ao Açude Quixaba – 
Territorializando o empreendimento. 
(Acervo Pesquisa) 



   

Figura 27: Cartaz feito no segundo encontro pelo grupo da Saúde. (Acervo da pesquisa) 

  No terceiro encontro do grupo de pesquisa, tínhamos planejado 

dividir nos subgrupos, onde o subgrupo da saúde iria se deter nas discussões dos 

riscos e impactos na fase de operação. O subgrupo do ambiente tinha ficado de 

mapear o caminho das águas e dos rios, bem como identificar o uso e acesso à 

água das comunidades. Porém, fomos surpreendidos com pessoas que estavam 

participando pela primeira vez da pesquisa. Reavaliamos a proposta para o dia, 

colocamos a problemática e o desfio da pesquisa aos sujeitos envolvidos e 

prosseguimos com exposição dos riscos e impactos à saúde de uma Mineração 

de Urânio e Fosfato. Após a apresentação fizemos um debate de como esses 

riscos poderiam se expressar a partir da dinâmica daquele território. 

 No quarto encontro, com o subgrupo da saúde tivemos duas perguntas 

suleadoras do debate: Pergunta 1: Como se configura a saúde do território hoje? 

Pergunta 2: De que forma imaginamos como estará a saúde quando a mina 

estiver em operação?  

O intuito deste momento era desenhar um panorama da saúde daquele 

território com e sem a mineração. Pois, apesar de alguns riscos serem previstos 

na literatura cientifica, consideramos pertinente que com a participação das 



comunidades podemos compreender a dimensão real de como se darão as 

transformações no âmbito da saúde naquele território. 

 No quinto encontro realizamos o esforço de compreender os atores 

envolvidos no conflito ambiental e traçarmos ações diante do mapeamento de 

atores. Primeiro colocamos centralidade no Projeto Santa Quitéria e os atores 

envolvidos, como nos mostra a figura 28.  

Após o mapeamento dos atores que estão direta e indiretamente ligados ao 

Projeto Santa Quitéria, passamos para uma segunda etapa, quando mapeamos a 

rede de apoio a partir das três dimensões: Saúde, Água e Trabalho. Sabemos que 

estas dimensões estão imbricadas e acontecem de forma relacional no nosso 

cotidiano, mas para que pudéssemos conseguir traçar a Rede de Apoio que 

envolve o conflito, precisaríamos focar o debate em cada dimensão. Vale lembrar 

que essas dimensões foram escolhidas a partir do processo de pesquisa de 

campo. 

 

   

     

 

Figura 28. Cartazes - Atores envolvidos 

no conflito. (Acervo da pesquisa) 
Figura 29. Cartazes – Rede de Apoio. 

(Acervo da pesquisa) 



No sexto e último encontro pretendíamos sistematizar e avaliar todo o 

conhecimento produzido em diálogo com as comunidades. Para isso fizemos uma 

trilha de retrospectiva da inserção no Núcleo TRAMAS no território, trazendo uma 

cronologia do conflito. Os sujeitos da pesquisa foram convidados a passar por 

essa trilha e depois colocar o momento que mais marcou cada um. Após essa 

retrospectiva passamos para o debate sobre os significados desse processo de 

pesquisa e depois, como avaliação, elencando os pontos positivos e pontos 

negativos nesse processo.  

Após esse momento de sistematização e avaliação do processo passamos 

para a construção de agendas, ações e constituição do Comitê Antinuclear19.  

 

     

 

 

  

Vale ressaltar alguns momentos e construções necessárias para que 

essas atividades acontecessem durante o processo da pesquisa de campo.  Um 

                                                           

19 
 A necessidade do Comitê surgiu durante o processo de pesquisa e sua constituição faz parte de 

um processo autônomo das comunidades. Esse processo será analisado com mais cautela no capítulo de 
resultados. 

Figura 30. Cartaz - Avaliação do 

Processo. Acervo da Pesquisa                        
Figura 31:Cartaz com os Pontos 
positivos e negativos da 
Avaliação do processo de 
pesquisa (Acervo da Pesquisa) 



primeiro aspecto diz respeito às vivências do antes e depois dos encontros. 

Realizamos reuniões permanentes para avaliar e planejar o próximo encontro. E 

essas reuniões auxiliaram no processo de apreensão e compreensão das 

dimensões do processo de pesquisa, bem como os demais instrumentos, dentre 

eles o Diário de Campo.  

Outra questão diz respeito aos caminhos trilhados nas vivências e 

acolhimentos que antecediam os encontros. Durante a pesquisa fomos acolhidos 

por um casal da comunidade de Saco do Belém, onde chegávamos no dia 

anterior, trocávamos experiências, vivências, histórias, memórias e afeto. Essa 

troca também ocorria no caminho até o local marcado para acontecer o encontro, 

a análise a partir desses momentos se dava a partir da Observação Participante.  

Todos os encontros aconteceram em lugares diferentes, que 

contemplavam os locais de moradia dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Nesse 

trajeto, ao buscarmos as pessoas para o encontro, se forjaram os mais diversos e 

ricos diálogos entre os sujeitos das comunidades e nós, os quais, muitos foram 

relatados nos diários de campo. 

Memórias e histórias se revelavam, especialmente no que se 

configurava a relação com o ambiente há anos atrás, das dificuldades que 

passavam em momentos de seca, das construções familiares que se colocavam 

para aquelas comunidades, despedidas e reencontros de filhos e netos; a 

diferenciação de espécies de cactus (facheiro e cardeiro) etc. Toda essa 

experiência e vivência se impõem quando discutimos os resultados dessa 

pesquisa, mas também vão para além dos limites dessa dissertação como 

aprendizados para a vida. 

Resumindo, a pesquisa descreverá as expressões da saúde diante de 

três processos e momentos do conflito ambiental, sendo cada qual 

correspondente a um documento ou material específico. Além da vivência da 

pesquisa de campo coletiva, definimos como base de análise da nossa pesquisa 

os seguintes documentos, tendo como eixo central os olhares sobre a as 

expressões da saúde naquele dado contexto:  



1. Relatório técnico-científico e de atividades referente ao Projeto 

“Territorialização em saúde: estudo das relações produção, ambiente, 

saúde e cultura na Atenção Primária à saúde”. O projeto corresponde ao 

Edital 2010 do Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a 

Participação de Recém-Doutores (PRODOC). 

2. Parecer Técnico da Saúde de Análise do EIA/RIMA, bem como relatorias 

de reuniões do Painel Acadêmico Popular.  

3. Transcrição dos grupos de pesquisa ampliado. 

 

3.4 Aspectos éticos 

 Esta pesquisa respeitou os preceitos éticos da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisa que envolve seres humanos, 

e foi submetida ao Comitê de Ética na Pesquisa (COMEP) da Universidade 

Federal do Ceará com o CAAE número 42933315.7.0000.5054. Após a 

aprovação pelo Comitê de Ética da Instituição Proponente prosseguimos a 

pesquisa de campo. 

 Os sujeitos da pesquisa foram convidados a participar da pesquisa, onde 

explicamos minuciosamente sobre a natureza do estudo, seus objetivos, métodos, 

riscos e benefícios. Após a aceitação, pedimos a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 Foram esclarecidos sobre a participação voluntária e o direito de retirar-se 

da pesquisa no momento em que desejassem, sendo garantida confidencialidade 

e sigilo.  A pesquisa ofereceu o mínimo de riscos à saúde dos participantes, nem 

constrangimentos em quaisquer momentos de sua realização. 

 

 

  



4 DESVENDANDO AS EXPRESSÕES DA SAÚDE EM UM CONTEXTO DE 

POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO DA MINERAÇÃO DE URÂNIO E FOSFATO EM 

SANTA QUITÉRIA, CE. 

 

Olhar para as expressões da saúde, que se desenvolvem a partir de 

um contexto de conflito ambiental é desafiador por termos um cenário que 

resguarda uma diversificada, complexa teia de expressões advindas de diferentes 

lugares. A forma como os conflitos ambientais se desenvolvem nos territórios 

desencadeia processos que rebatem no processo saúde-doença das 

comunidades atingidas. Quando olhamos para o adoecer e o morrer de algumas 

comunidades atingidas por grandes empreendimentos, para que tenhamos uma 

compreensão da totalidade precisamos colocar esse processo no pano de fundo 

das injustiças ambientais e suas expressões tecidas nas relações conflituosas 

entre a territorialidade exercida pelas comunidades e a territorialidade imposta 

pelo empreendimento. 

Segundo Zhouri e Laschefsky (2010) os conflitos ambientais ocorrem 

da divergência de diferentes territorialidades, na divergência de formas de 

apropriação simbólica, cultural, técnica, social e material do território, da natureza 

e seus bens naturais. De forma geral, o conceito de conflito ambiental resguarda 

essa característica, mas alguns apresentam particularidades que os autores 

classificam como: conflitos ambientais distributivos, espaciais e territoriais. Os 

conflitos de caráter distributivo, resumidamente, envolvem a forma desigual de 

acesso aos bens naturais, já o de caráter espacial diz respeito às transformações 

territoriais que degradam o ambiente e prejudicam a saúde e a vida daqueles que 

são atingidos por tal degradação, o conflito territorial acontece quando temos no 

mesmo espaço forma de exercer a territorialidade de forma diferenciada (ZHOURI 

E LASCHEFSKY, 2010).  

Quando compreendemos as questões que direcionam os conflitos 

ambientais percebemos que no território temos em curso processos que 

vulnerabilizam. Porto (2011) e Acselrad (2006), nessa perspectiva, trazem o 

conceito de processo de vulnerabilização, que politiza o termo vulnerabilidade, 

permite vermos os sujeitos se constituírem enquanto sujeitos coletivos que 



resistem e olhamos para os processos, desencadeados pelo Estado e pelo 

empreendimento, que vulnerabilizam as comunidades atingidas. 

Nesse embate, o arsenal utilizado pelo empreendimento e pelo Estado 

conta com uma estratégia de dominação simbólica que vai desde a 

desqualificação do modo de vida local, até a des-informação e com isso uma 

limitação da participação dos sujeitos em tomadas de decisão. A figura 32 e 33 a 

seguir demonstram como isso ocorre neste conflito ambiental.    

 

Figura 32: Como o empreendimento caracteriza as comunidades. (EIA, vol I) 

 



 Figura 33: Jornal Daqui feito pelo Consórcio 

Santa Quitéria. (Disponível em: http://www.consorciosantaquiteria.com.br/arquivos/Daqui.pdf) 

Na primeira figura temos um trecho do EIA onde o empreendedor 

caracteriza as comunidades como “já bastante impactadas”, desqualificando os 

sujeitos daquele território ao descrever um cenário de miséria, que pouco lembra 

os modos de vida delas. Não traz ao contexto as estratégias de convivência com 

o semiárido e ainda transfere um papel ao Estado, de garantidor de direitos, para 

os programas que serão desenvolvidos pelo empreendimento. Já na figura 33 

temos um exemplar do Jornal Daqui, feito pelo Consórcio Santa Quitéria, onde 

veicula a des-informação a respeito dos impactos da radiação na saúde. 

Este cenário é necessário para compreendermos qual local se situa o 

processo saúde-doença dessas comunidades e como a dimensão da saúde se 

coloca em um contexto de conflito ambiental. Diante do processo de disputa 

simbólica em curso, a possibilidade de comprometimento de acesso aos bens 

naturais (principalmente a água), os processos de migração decorrente da 



implantação de um grande empreendimento e os processos produtivos 

mencionados no capítulo 1, a saúde se impõe enquanto uma dimensão 

importante para as comunidades. Com isso, vamos compreender um pouco mais 

como isso se dá a partir das vozes do território. 

Para que possamos identificar as expressões da saúde em contexto de 

conflito ambiental, a partir do conceito de saúde explorado durante todo este 

trabalho, o capítulo que segue propõe uma descrição de três processos deste 

conflito ambiental, a partir da lente da saúde. A escolha destes três processos foi 

com base na disposição de material de análise, bem como a relação e a 

centralidade que os três exercem neste contexto: 

1. Terriorialização em Saúde: estudo das relações de 

produção, ambiente, saúde e cultura na Atenção 

Primária à Saúde.  Este processo teve como registro 

principal o Relatório técnico-científico e de atividades 

consolidado por um período de um, que teve início em 

dezembro de 2011. 

2. Licenciamento Ambiental através da Análise crítica do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de 

Impacto ao Meio Ambiente (RIMA). O segundo 

processo diz respeito à construção do Painel 

Acadêmico Popular, que ocorreu em um período de 

2012 a 2014. Esse processo também conta com 

diversas reuniões, atividades nas comunidades e uma 

produção técnica e cientifica em torno do processo de 

licenciamento.  

3. O processo que se desenvolveu através da realização 

de uma pesquisa de campo envolvendo três 

pesquisadores, que teve como objetivo construir 

estratégias de vigilância da saúde e do ambiente a 

partir da construção compartilhada de conhecimento. 

Esses três processos são marcados por construção de conhecimento a 

partir do diálogo entre saberes diferentes, envolvendo sujeitos da Universidade, 

das comunidades e movimentos sociais. Com isso iremos apresentar uma breve 



descrição do cenário de cada processo, para posteriormente aprofundarmos no 

objetivo deste trabalho.  

 

4.1 Projeto – Territorialização em Saúde: estudo das relações produção, 

ambiente, saúde e cultura na Atenção Primária à Saúde 

Esse processo diz respeito aos elementos que compuseram o Relatório 

técnico-científico e de atividades referente ao Projeto “Territorialização em saúde: 

estudo das relações produção, ambiente, saúde e cultura na Atenção Primária à 

saúde”. O projeto corresponde ao Edital 2010 do Programa de Apoio a Projetos 

Institucionais com a Participação de Recém-Doutores (PRODOC). 

O referido projeto foi elaborado a partir de uma reivindicação das 

comunidades, movimentos sociais e organizações envolvidas com o conflito da 

mineração de urânio e fosfato no Ceará. Eles apontaram à Universidade a 

necessidade de produção do conhecimento e de informação a respeito dos 

impactos à saúde para o território e os riscos que envolviam esse tipo de 

atividades. 

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

Movimentos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) 

buscaram o Núcleo TRAMAS com o objetivo de obter informações seguras sobre 

os impactos socioambientais e assim colocar essa informação a serviço das 

comunidades que problematizam o empreendimento. 

A partir disso temos o envolvimento do TRAMAS à luz da Justiça 

Ambiental, da determinação socioambiental do processo saúde-doença e da 

Ciência Engajada. Princípios que nortearam a construção e o processo da 

pesquisa.  

Além da base teórica construída com esses princípios, temos também 

algumas atividades que orientaram o projeto, no sentido de aproximação com a 

temática, como também com as comunidades. Dentre essas atividades tivemos a 

realização da disciplina Tópicos Avançados em Saúde Ambiental e Saúde do 

Trabalhador (TASAST) no segundo semestre de 2010. Essa disciplina foi ofertada 



pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública do Departamento de Saúde 

Comunitária da Universidade Federal do Ceará (UFC), a mesma tinha como 

coordenadores a Professora Doutora Raquel Maria Rigotto e o Professor Doutor 

Jeovah Meireles. 

O envolvimento do Núcleo TRAMAS com a temática e com as 

comunidades se intensifica em 2011, quando integramos a Articulação 

Antinuclear do Ceará (AACe) com as mesmas entidades e movimentos que, 

anteriormente, demandaram produção de conhecimento. Compreendendo o papel 

de uma Ciência Emancipadora o grupo integra atividades de reuniões da AACe, 

Seminários, Audiências Públicas e Encontros. 

Esse processo de aproximação e consolidação da relação com as 

comunidades através das pesquisas possibilitou uma maior compreensão da 

dinâmica social, econômica e cultural. Aproximando-nos do “modo de fazer, criar 

e viver dos sujeitos coletivos” (O’DWYER, 2014. p. 12 – grifo da autora). 

Diante desse contexto o Projeto teve como pergunta de partida: quais 

os elementos/dimensões que ameaçam e os que promovem a vida, a saúde e os 

modos de vida de comunidades situadas no entorno da mina de urânio em Itataia, 

Santa Quitéria, CE na perspectiva das comunidades? Para responder à pergunta 

elenca como Objetivo Geral e Específicos: 

Geral: Contribuir, por meio de processo participativo de territorialização 
em saúde incorporando as relações Produção, Ambiente e Saúde, para 
a elaboração de um plano de ação que identifique os meios políticos, 
sociais, econômicos e técnicos para o fortalecimento dos elementos que 
promovem a vida, a saúde e os modos de vida das comunidades e para 
o enfrentamento dos elementos que ameaçam a vida, a saúde, os 
modos de vida comunidades situadas no entorno da mina de urânio em 
Itataia, Santa Quitéria, CE; 

Específicos: descrever os elementos/dimensões que ameaçam e os que 
promovem a vida, saúde, os modos de vida de comunidades situadas no 
entorno da mina de urânio e fosfato em Itataia, Santa Quitéria, CE na 
perspectiva das comunidades; caracterizar aspectos dos modos de vida 
das comunidades do território de influência da mineração; compreender 
a percepção das comunidades quanto aos possíveis riscos e danos 
socioambientais, para a saúde e o trabalho oriundos da mineração de 
urânio e fosfato; analisar as necessidades sociais e de saúde das 
comunidades que vivem nos territórios de abrangência da Unidade de 
Saúde da Família situada no entorno da mina de urânio em Santa 
Quitéria-CE; contribuir, na perspectiva da avaliação de equidade 
ambiental, para que as dimensões da saúde, da cultura, do modo de vida 
e de trabalho sejam incorporadas na análise de impacto ambiental da 
mineração de urânio; subsidiar o SUS no âmbito da atenção primária à 



saúde para a efetivação das ações e estratégias que tenham como 
finalidade a reorientação do modelo de atenção à saúde na perspectiva 
da vigilância e da promoção da saúde. (RELATÓRIO PRODOC, 2012. p. 
4) 

Diante de tais objetivos foi traçado um percurso metodológico coerente 

com a proposta e que atendesse às reivindicações das comunidades e 

movimentos quanto à produção de conhecimento e informações. A Oficina de 

Comunicação de Riscos, que aconteceu em dezembro de 2010, além de ter sido 

uma atividade prática da disciplina da TASAST, compôs também a fase 

exploratório da pesquisa. Essa Oficina aconteceu na Comunidade de Riacho das 

Pedras, mas também se fizeram presentes as comunidades de Quixaba, Irapuá, 

Belém, Xique Xique, Altamira e Sapucaíba. 

Após essa fase exploratória ocorreram as Oficinas de Trabalho da 

Pesquisa, que aconteceram de julho a outubro de 2012. Umas das técnicas 

utilizadas na Oficina foi a Cartografia Social, que permite aos sujeitos 

representarem a sua forma de ver e ser no território. Todo exercício de 

construção de um mapa traz em si as relações de poder daquele território, a partir 

do olhar do “cartografante”, por isso é um importante instrumento na luta e 

resistência em um contexto de conflito ambiental, onde as comunidades são o 

tempo todo retratadas por mapas dos empreendedores, que desqualificam e 

invisibilizam seus modos de vida (ACSELRAD E VIEGAS, 2013) . 

Após essa breve apresentação do contexto de constituição de tal 

projeto, aprofundaremos neste momento nos elementos, presentes no Relatório 

do projeto, que nos ajudam a compreender como a saúde se configura naquele 

território. Para isso dividimos em três dimensões (1) a relação que os sujeitos 

constroem com o território e as formas de apropriação do mesmo; (2) como se 

tece o diálogo de saberes entre os sujeitos (Universidade, movimentos sociais e 

comunidades); (3) e por último como a dimensão da saúde é construída pelos 

sujeitos em um contexto do conflito. 

- Apropriação e relação dos sujeitos com o território 

Desde a Oficina de Comunicação de Riscos até as Oficinas de 

Trabalho da Pesquisa “Territorialização em Saúde: estudo das relações produção, 

ambiente, saúde e cultura na Atenção Primária à Saúde” ocorreram diversos 



momentos em que as comunidades apresentaram e elaboraram mapas dos seus 

territórios. Momentos em que nos apropriávamos do que é aquele território, mas 

também em que os sujeitos conseguiam fazer leituras e releituras de seu próprio 

lugar. 

A descrição dos territórios por meio dos mapas nos permite 

compreender melhor as várias dimensões do território: ambiental, através das 

descrições de curso dos rios, do solo, da vegetação; a dimensão social e 

econômica através dos espaços sociais e institucionais, da produção, as estradas 

e caminhos (fluxo entre as comunidades), que eles afirmam conhecer porque 

andam muito por eles. 

Além da descrição dos territórios, feita pelos sujeitos, através de seu 

saber construído através do vivido, de sua história, da memória, da experiência, 

das relações tecidas, no relatório percebemos como essa relação com o território 

é construída e como eles constroem seu modo de vida através dessa relação. 

Nesse sentido, evidenciamos as falas a seguir: 

- Pessoal, é o seguinte, eu desenhei aqui, apesar de não saber escrever, 
isso aqui é a terra, nós vivemos da terra, nós nascemos e viemos da 
terra, todo fruto com que nós nos alimentamos vem da terra. 

- (...) porque eu acredito muito no desenvolvimento desta comunidade. 
Segundo, porque é onde eu praticamente nasci e me criei, terceiro, 
porque é onde eu vivo feliz com a minha família. 

- Eu cheguei a Morrinhos alguns anos atrás e quando terminava o 
inverno, ficavam os rios e os poços quase até o final do ano com os 
meninos tomando banho, pulando dentro. (RELATÓRIO, p. 57-58) 

Nas falas podemos observar a forma como eles se relacionam com sua 

comunidade. Relatam uma relação com a terra de vida, de ondem tiram seu 

alimento, constroem sua casa e suas famílias, e, para além disso, uma relação 

que é construída a partir da interação com os elementos constitutivos deste 

território (rios, poços). Essas falas nos ajudam a compor um cenário de vida que 

foi tecido pela relação daqueles sujeitos com a terra, com o lugar, entre os 

próprios sujeitos. 

Além dos Mapas, o Relatório traz a história das comunidades de 

Riacho das Pedras, Queimadas, Alegre-Tatajuba e Morrinhos. As histórias 

possuem muitos elementos que se encontram, afinal fazem parte de um mesmo 



cenário geopolítico da região: ocupação de terras do Sertão Central. A maioria 

das famílias viviam em fazendas, com o regime de servidão, onde a maior parte 

da produção ia para o dono da fazenda. Entre as décadas de 70 e 80 houve o 

processo de desapropriação e criação dos assentamentos, especificamente, isso 

ocorreu com Morrinhos, Queimadas e Alegre-Tatajuba. Toda essa trajetória de 

luta pela terra configura como importante elemento que constitui não só o 

território, mas a identidade coletiva, influenciando em suas formas de 

organização. 

A relação que se tem com o território e os laços de solidariedade que 

são construídos fazem parte de um processo de construção histórica. Por isso a 

forma como se sucedeu a apropriação da terra, as produções que ali foram e são 

feitas, as formas de organização, as relações de poder postas, são todas 

dimensões essenciais para que possamos compreender a trama que há por trás 

da constituição da dimensão da saúde na história dessas comunidades. 

Nos trechos que se seguem podemos observar como são relatados 

esses elementos supracitados: 

Eram terras por conta de vaqueiros ruins, os moradores não podiam criar 
nada onde os familiares estavam situados, em Tatajuba. Tinha um pouco 
de criação para tirar leite para seus filhos, mas quando o patrão 
chegava, não faltava história do vaqueiro para o patrão dos moradores. 
Aqui vou mudando de assunto, tenho muito para contar, Tatajuba é terra 
rica e é fértil, se plantar, de tudo dá. (...) Mas ninguém podia melhorar de 
vida, pois o vaqueiro logo crescia os olhos e começava as suas 
maldades que só atrapalhavam a vida dos moradores. p. 57 

Foi isso, cada qual comprou sua parte e dos anos 80 pra cá foi que 
eles começaram a vender terra. Tio Gonçalo vendeu a terra pra fazer a 
igreja, isso em 81 ou 82. E foi vendendo as terras, hoje tem faixa de 100 
famílias e a preocupação a gente tem, porque eles pensaram muito no 
desenvolvimento do Riacho, em aumentar a comunidade. Mas pra isso 
acabou muita coisa, naqueles tempos que eles chegaram tinha terra pra 
produzir, hoje a gente ver mais é baixa, não gosta de aradar porque não 
tem mais aquela terra fértil que tinha no ano que eles chegaram. Água 
também tá difícil pra o pessoal, porque é muita gente e a gente não tem 
água suficiente pra toda comunidade. p. 67 

Ao relatarem a história de constituição das comunidades, os sujeitos já 

fazem sua avaliação com relação a situação que se encontram , os limites que 

encontram com relação à produção e a vida nas comunidades que dependem de 

água no sertão. As falas evidenciam as relações de poder constitutivas do campo, 

da construção do interior do Ceará, relação entre patrões e vaqueiros. As formas 



de poss da terra e de sua produção, como se caracterizava em dado momentos e 

como as transformações temporais e históricas teciam mudanças nessas relações 

no território.  

A história de luta pela terra é retratada nas falas que o relatório traz, 

como nos trechos que seguem: 

Os primeiros moradores lutaram para conseguir ter terras para 

morar e hoje temos tudo o que queremos, mais vida. O assentamento 

começou em 1995 e até hoje nós estamos aqui muito bem, graças a 

Deus. p. 64 

Porque nada ninguém oferece se não existir luta: „vocês querem aquela 

terra pra morar e trabalhar?‟ Foi através de muita luta. p. 65 

Nosso assentamento começou com 54 famílias, hoje temos 80 famílias, 

mas recebemos muitos projetos, como custeio agrícola para comprar 

gado, criação de bode, fazemos muita desmatação, cercas pro curral, 

cacimbão, estábulo, campineira, cerca de arame, plantamos palma, 

trabalhamos muito coletivo e individual. Hoje não tem mais coletivo, 

somente quando precisa. Recebemos cisternas de placas, fizemos 

muitos outros serviços, recebemos trator com todo o equipamento e 5 

(cinco) motores a disco e um motor mais velho que já morreu. Mas ainda 

vai bem, temos cisternas, assistência técnica para acompanhar, mas a 

terra é muito boa, tudo que se planta dá, como milho, feijão, mamona, 

todos os assentados são amigos, se respeitam e se ajudam na hora que 

precisa. p. 64 

Nosso assentamento aqui é compra e venda de terras, estadual. E nós 

continuamos nossos trabalhos aí, são dezessete famílias, 70 e tantas 

pessoas. Nós trabalhamos até um tempo desse todo mundo 

comunitário e ainda hoje trabalha comunitário, as criações de gado, 

essas coisas eram comunitárias, nós ficamos individual por causa 

das secas que tinha, ninguém podia se sustentar. Nós fomos 

dividindo e hoje estamos lutando também sobre o regulamento das 

famílias cadastradas aí no assentamento. p. 66 

Moravam mais ou menos umas 20 famílias até os anos 90, quando em 

92 começou a virar gagau, tomaram a terra dele e começaram a 

história da luta. Eu tava fora, conheço a luta, mas o Ivo que tava dentro 

tem melhores condições de contar. Tem a história completa, ele contaria, 

porque participou mais da luta. p . 68 

Começamos a trabalhar no coletivo, nós todos juntos, aí quando 

começamos a receber os projetos, no primeiro ano trabalhamos coletivo. 

Quando foi um tempo aí, viram que não dava certo e fizemos uma parte 

coletiva, outra individual e hoje tá tudo individual, recebendo 

projetos, FNR. p. 70 

O histórico de luta pela terra e a apropriação coletiva deram o tom na 

conformação atual dos territórios. Apesar de muitos limites, de tentativas de se ter 



uma trabalho coletivo nos assentamentos, compreendemos que as contradições 

que permeiam esse campo não impedem a construção de resistência a partir de 

uma identidade coletiva. 

Outra questão que as falas trazem diz respeito aos projetos do 

Governo Federal que contemplam a convivência com o semiárido, através de 

projetos envolvendo a construção de cisternas, incentivo à produção e criação de 

animais, envolvimento de acompanhamento técnico nas comunidades.  

 O processo de construção do Projeto de Territorialização em Saúde 

ocorre no início dessa aproximação do Núcleo TRAMAS com as comunidades e 

movimentos sociais envolvidos no conflito da mineração na região de Santa 

Quitéria, o que foi importante para que possamos compreender um pouco mais 

sobre aquele território e construir um diálogo a partir do local que ocupamos.  

- Diálogo entre Universidade, Comunidades e Movimentos Sociais 

O conceito de diálogo de saberes advém da crítica que exista apenas 

uma forma de conhecer e de saber. Admitir que os saberes são originados a partir 

de lugares diferentes e que precisamos relacioná-los é fundamental para que 

compreendamos a proposta deste trabalho. A construção cultural, social e 

histórica da monocultura do saber (SANTOS, 2003) requer que possamos 

superar a colonialidade do saber e do poder para que aconteça o diálogo de 

saberes (PORTO-GONÇALVES, 2002) 

A partir dessa compreensão do que estamos nomeando de diálogo de 

saberes iremos descrever como essa dimensão se apresentou no Relatório. Vale 

ressaltar que esse processo ocorreu com a colaboração de sujeitos do campo 

científico, dos movimentos sociais e sujeitos que constroem os territórios. Com 

isso os saberes que são construídos a partir de lugares diferentes entram em 

contato e constroem em torno de suas necessidades e expectativas. 

No momento da Oficina de Comunicação de Riscos, após a 

apresentação dos Mapas construídos pelos participantes ocorreu um debate 

sobre os riscos e impactos advindos a partir desse processo de mineração 

envolvendo um elemento radioativo, no caso o urânio. Esse debate envolvendo 



todos os sujeitos aconteceu a partir do contexto apresentado através da 

construção dos mapas pelas comunidades.  

A construção teórica a respeito dos riscos e impactos de uma 

mineração de urânio ao ambiente e à saúde pode ser encontrada em diversas 

referências, artigos científicos, relatórios técnicos, livros, porém a compreensão 

construída de como esses riscos ocorrem nessas comunidades vem do diálogo 

de saberes entre os sujeitos envolvidos. As formas de manifestação desses riscos 

variam de acordo não só com a caracterização ambiental dos territórios (curso de 

água, ventos, constituição do solo), mas a forma como aquele território se 

encontra organizado social, econômico e politicamente vai determinar como esses 

riscos se expressão naquele território. 

Apesar de restringir esse debate a um tópico, o diálogo de saberes 

perpassa a constituição das pesquisas do Núcleo TRAMAS, com isso permeia 

todo o processo de diálogo com as comunidades desde o início, vigorando essa 

tentativa até o momento atual.   

O relatório além de trazer a descrição das atividades apresenta 

também as motivações e as expectativas que os sujeitos apresentaram no ato da 

constituição do grupo de pesquisa, logo na primeira reunião das Oficinas de 

Trabalho do Projeto. Na descrição das motivações que o grupo tinha para realizar 

a pesquisa eles descrevem alguns aspectos importantes para que possamos 

compreender o papel da Universidade nesse processo construído através do 

diálogo de saberes. 

Nas motivações os sujeitos colocam seus anseios a respeito da 

obtenção de informações com relação à mineração de urânio e fosfato. No trecho 

que segue, retirado do Relatório, o grupo coloca que, participa “Para obter 

conhecimento para melhor repassar a minha comunidade, com mais clareza (...)” 

p. 57. A Universidade, pelo seu capital simbólico, ocupa um lugar que produz e 

transmite conhecimento, onde os sujeitos são utilizados tanto como objetos de 

estudo como possíveis pessoas que vão receber esse conhecimento e repassar. 

Mesmo partindo de lugares diferentes, o relatório nos mostra a 

construção dos papéis dos sujeitos e suas contribuições na construção de um 



saber para garantir justiça ambiental. A partir das expectativas descritas pelo 

grupo, bem como o processo de confecção dos mapas pelos sujeitos da pesquisa 

compreendemos que se reconhecem os lugares diferentes, mas admite-se que 

esse diálogo é importante para a constituição de um saber ou conhecimento do 

grupo que fortaleça a resistência.  

- Construção da dimensão da saúde pelos sujeitos 

Apesar de separar um tópico para observarmos os elementos 

constitutivos do conceito de saúde, compreendemos que as relações entre os 

sujeitos dos territórios, camponeses, representantes dos movimentos sociais e 

universidade; a relação com a terra e com a produção de alimentos, fazem parte 

deste conceito de saúde que é produzido a partir da compreensão do que vive e 

experencia e produz o campo.  

Para finalizar a descrição dos elementos, após um debate sobre a 

dimensão do território e do diálogo de saberes, na perspectiva de compreender a 

conformação da saúde naquele território a partir do referido Relatório. A saúde 

constitui o fio condutor do processo de pesquisa e esteve presente de forma 

direta e indireta nos tópicos acima. Porém, elucidar a forma como essa dimensão 

foi trazida no relatório proporciona uma maior compreensão da construção 

histórica da saúde diante desse conflito. 

Durante a pesquisa foram elaborados mapas pelas comunidades, que 

contemplaram a dimensão ambiental, social e do processo de produção/trabalho. 

A confecção dos mapas acontecia a partir da pergunta sobre os elementos que 

ameaçavam e que promoviam da vida/modo de vida/saúde das comunidades. Ou 

seja, a partir da construção do mapa ambiental da comunidade eles elencavam os 

elementos ou as dimensões do ambiente que ameaçavam ou 

promoviam/favoreciam a vida dos que ali viviam e assim sucessivamente com o 

mapa social e o de produção/trabalho. 

A partir da compreensão de saúde abordada neste trabalho, onde o 

contexto social, ambiental e de produção/trabalho são dimensões que compõem o 

processo saúde-doença, irei apresentar os elementos que promovem e ameaçam 

a saúde a partir do debate no processo de pesquisa. A partir da descrição desses 



elementos poderemos compreender as necessidades de saúde também 

levantadas pelo grupo de pesquisa. 

Sistematizando as discussões das oficinas de trabalho, apontamos os 

elementos que promovem a saúde daquelas comunidades: água de boa 

qualidade, alimentação saudável, paz e união, preservação ambiental, destino 

para o lixo, educação de qualidade, esporte e lazer, festas populares, organização 

entorno da associação/trabalhos comunitários, atendimento médico/acesso ao 

SUS, saneamento básico, infraestrutura (estradas, adutora, cacimbas, cisternas, 

serviços institucionais), açudes e rios, estratégias de convivência com o 

semiárido, a moradia/vida no campo, energia, serras e serrotes, vegetação e 

animais, trabalhos como: agricultura, apicultura, piscicultura, hortaliças, pecuária e 

artesanato. 

Dentre esses pontos descritos a água se mostra um importante 

elemento que aparece tanto no consumo como para o trabalho das comunidades. 

Como é uma região que sofre com o déficit hídrico, com as formas de acesso; a 

qualidade e sua disponibilidade para as atividades são sempre pautas 

importantes levantadas pelas comunidades. 

A questão da alimentação foi colocada por eles no sentido de garantir a 

Soberania Alimentar a partir da autonomia na produção, como vemos nessa fala: 

“E o consumo alimentar da galinha, uma criação, um porco. Tudo isso aí a gente 

já sabe de onde vem e o que a gente tá consumindo. Pra mim, também, isso é 

uma alimentação saudável.” (RELATÓRIO, p. 79). Produzir o próprio alimento e 

garantir que saiba a origem dele é um elemento que promove a saúde. Nessa 

perspectiva a dimensão de produção/trabalho dialoga com o elemento colocado 

da alimentação, como podemos observar na fala que segue:  

Porque, realmente, se não existisse a produção, ninguém poderia viver 
uma vida boa na comunidade, mas como todo mundo planta, colhe e de 
tudo que se planta colhe e também do que a gente cria, a carne da gente 
a gente não compra, isso é muito importante, ajuda muito a vida da 
comunidade. Na comunidade todos criam, a gente cria galinha, porco, 
peru, gado, bode, outros criam ovelha, pato, capote e é muito importante. 
A mandioca também. Muita gente não planta, mas muitos plantam 
macaxeira, um alimento que não precisa de muita coisa, só descascou e 
cozinhou, já serve pra se alimentar. (RELATÓRIO, p. 109) 



Outro elemento promotor da vida e da saúde das comunidades é a 

organização comunitária, a vida organizada na coletividade é uma dimensão 

importante para o grupo de pesquisa. No relatório a organização comunitária é 

apresentada de diversas formas, tanto como algo que é um potencial para 

promover saúde no território, mas também como algo que precisa ser trabalhado. 

Segundo os relatos a organização comunitária proporciona a conquista de 

direitos, pois através das Associações e seus representantes as comunidades 

reconhecem que houve conquistas e melhorias no que tange os serviços, 

programas e projetos sociais. 

O que o campo científico debate exaustivamente há anos, a partir da 

determinação social do processo saúde-doença as comunidades nos mostrou que 

essa compreensão se expressa em seu cotidiano e na construção histórica das 

comunidades. Mostram-nos que a forma como se vive e se relaciona com o 

ambiente e com a sociedade interfere no nosso processo de adoecer, viver e 

morrer. Através da descrição desses elementos podemos compeender a 

concepção de saúde que se expressa naquele território, o que também deixa 

claro como as transformações sociais podem afetar a saúde daquelas 

comunidades e participam do processo saúde-doença das pessoas que ali vivem. 

As discussões do grupo de pesquisa nas oficinas de trabalho 

colocaram também aqueles elementos que ameaçavam a vida e a saúde das 

comunidades. Os elementos são: a exploração da mina, seca, o lixo a céu aberto, 

falta de saneamento básico, desmatamento e queimadas, drogas e violência, 

desigualdade social, epidemias, êxodo rural, desorganização ou desunião na 

comunidade, poluição sonora, animais peçonhentos e a falta de acompanhamento 

médico. Trago aqui a descrição a partir do que foi coletado pelo grupo de 

pesquisa, mas em alguns pontos a discussão se desenvolveu e se torna 

necessário aprofundar em alguns deles. 

A exploração da mina, o que eles denominam de êxodo rural e a seca 

são elementos que dialogam e que são pertinentes aos objetivos dessa pesquisa. 

Compreender as dimensões da saúde nesse conflito ambiental perpassa o debate 

desses elementos de forma dialogada entre eles e entre os elementos 

anteriormente descritos. 



O êxodo rural e a migração são descritos no relatório como: 

O êxodo rural é quando saem as pessoas da comunidade para conseguir 
emprego lá fora. Aqui acontece muito, principalmente com os nossos 
jovens. 

O êxodo rural, modo de falar também, é a desistência do jovem do meio 
da gente. Quando eles desistem da nossa atividade, da nossa 
agricultura, eles estão defasando o nosso conviver onde vivemos. 

E como é que eles danificam o meio rural, deixando a desejar, deixando 
de cumprir com a agricultura? É indo buscar um ganho lá fora, deixando 
os pais com saudade, deixando o próprio lugar em que vive. 

É a falta mesmo de um emprego aqui dentro, que não tem. 

A gente sabe que é um dos grandes problemas em nossa comunidade. 
Por exemplo, esse primeiro tema aqui – a seca – é o que afeta mais no 
êxodo rural, porque aqueles pais de família que não tem como tirar o 
sustento da família, o que acontece? Deixa a sua localidade pra procurar 
emprego nas cidades. 

 

Inúmeros são os fatores que estão ligados a essa saída dos sujeitos, 

sejam jovens, pais, mães de famílias que saem do campo. Podemos chamar de 

saída quando faz parte de uma escolha, mas quando não temos alternativa a 

melhor palavra seria expulsão. Nos relatos encontramos a falta de emprego, falta 

de investimento do Estado em políticas para o campo, conflitos geracionais, 

problemas na sucessão do trabalho no campo. A tensão campo-cidade sempre foi 

algo presente na história do desenvolvimento capitalista, mas na década de 60 

essas tensões se intensificam, a falta de estrutura que possibilite a permanência 

do homem e da mulher no campo leva milhares de pessoas a ocuparem as 

periferias das grandes cidades. 

Nesse debate sobre o êxodo rural, uma das causas apontadas foi a 

seca. Em muitos relatos ela é colocada como um dos grandes inimigos da vida no 

campo. Mas, em muitos relatos, o grupo de pesquisa coloca que com a seca eles 

conviveram todo esse tempo, mas com os riscos e impactos que envolvem uma 

mineração eles não sabem e não querem conviver. Por isso elegem a exploração 

da mina como a maior ameaça à vida e à saúde daquela região. 

Com relação à exploração da mina, o grupo de pesquisa coloca a 

preocupação com relação aos riscos à saúde e ao ambiente que este tipo de 

empreendimento provoca, outra questão são as incertezas e falta de informações 



do projeto em si, falta de diálogo do empreendimento com as comunidades. O 

grupo de pesquisa reivindica em muitos relatos o acesso às pesquisas que são 

feitas nas comunidades pelo Consórcio, os moradores reclamam que eles 

chegam nas comunidades coletam os dados e não retornam com as informações 

produzidas a partir de tal contato.  

A conformação da exploração da mina de urânio e fosfato ser um 

elemento que ameaça à vida diz respeito às diversas questões já referidas, mas 

há também a construção dessa relação entre empreendedor e comunidades. O 

relatório traz algumas questões que nos ajudam a configurar como se tece essa 

relação e como isso vai constituir uma ameaça à saúde. 

Algumas obras relacionadas à mineração já foram feitas – abertura de 

galerias, construção da barragem, pesquisas, construção do “acampamento” – e o 

empreendedor empregou mão de obra das comunidades. A partir dessa relação 

de trabalho, das experiências de trabalho, as comunidades começaram a 

construir a identidade do empreendedor. 

Essa relação se configurou a partir de trocas de informações, como a 

fala nos evidencia: “Quando estavam trabalhando lá [na mina de Itataia], o 

engenheiro da obra explicou pra ele que quando isso tivesse em atividade tinha-

se um risco de morrer até três pessoas diariamente.” (Relatório, p. 116). Ainda 

com relação à informação, os moradores reclamam que o empreendimento não 

fornece as informações produzidas a partir das pesquisas realizadas na região. 

Além da questão de trocas de informação temos riscos e agravos do 

próprio processo de trabalho que antecede a instalação de fato do 

empreendimento, muitos acidentes são relatados pelos moradores, 

Ali um tempo desses eles estavam cavando e já morreu o irmão do 
Pedro, foi aquele cunhado do Zé Paulo, tiraram o couro dele do pé, a 
máquina tirou. Teve outro que quase morre dentro da galeria também. 
Quase tiraram ele como morto pra Lagoa do Mato, pra Canindé foi que 
ele imediatamente retornou. (Relatório, 116) 

É diante desse cenário, dessa relação construída – com informações 

perversas, desinformações, acidentes – que as comunidades constroem de forma 

coletiva a identidade dos atores que representam o empreendimento. Diante 

dessas experiências e do contexto apresentado compomos o cenário para que 



pudéssemos compreender como as comunidades se organizaram e se organizam 

para defender seu território, utilizando-se de uma bandeira da saúde. A dimensão 

da saúde vem à tona quando uma transformação no território ameaça o modo de 

vida das comunidades. A saúde se mostra como um potencial mobilizador e 

ganha forma nesse conflito a partir das atividades que compuseram o projeto de 

pesquisa de Territorialização e Saúde e vai ganhando forma com o decorrer do 

processo.  

 

4.2 Painel Acadêmico Popular 

A construção do Painel Acadêmico Popular faz parte de um processo 

iniciado com essa aproximação com a temática com as comunidades descritas 

anteriormente. Como supracitado a demanda por informações sobre o projeto e 

os riscos que envolviam tal atividade era uma reinvindicação sempre presente nas 

falas das comunidades. Diante disso e com o desenrolar do processo de 

licenciamento do empreendimento tornou-se necessária uma proposta que 

produzisse conhecimento técnico-científico sobre os riscos e impactos a partir das 

informações do Estudo de Impacto Ambiental. 

Diante do contexto de assimetria de poder, que impõem um cenário no 

qual a produção dos sabres pelas comunidades são inferiorizadas ou mesmo 

invisibilizadas, no qual informações do projetos são negadas, omitidas ou 

produzidas de uma forma que não colaboram para que as comunidades se 

apropriem dos riscos e impactos desse tipo de empreendimento, o Painel 

Acadêmico Popular surge como uma resposta às expressões da injustiça 

cognitiva (SANTOS, 2006; RIGOTTO, 2015). 

Diante de tal necessidade e inspirados na metodologia do Painel de 

Especialistas composto para Análise Crítica do Estudo de Impacto Ambiental do 

Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte 20 , reuniram-se professores, 
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 A proposta metodológica do Painel de especialistas, para analisar de forma crítica o Estudo de Impacto 

Ambiental do Projeto de Belo Monte tem centralidade na diversidade de áreas envolvidas (geografia, 
antropologia, zootecnia, energia, ciências biológicas, ciências sociais, saúde pública, engenharia, economia 
e ecologia), que a partir da sua área específica analisaram as lacunas e emitiram parecer críticos às questões 
pertinenetes. 



movimentos sociais e comunidades para produzir conhecimento que pudesse 

subsidiar a tomada de decisão das comunidades, bem como um saber que fosse 

instrumento de luta em defesa do território. Inspirados nas reivindicações dos 

territórios e em metodologias semelhantes se desenvolvem as bases de 

construção do Painel Acadêmico Popular. 

Em maio de 2013 aconteceu a primeira reunião com um grupo mais 

ampliado de professores das áreas de Ciências Sociais, Economia, Direito, 

Geografia e Saúde. Na ocasião o Estudo de Impacto Ambiental ainda não tinha 

sido concluído pelo Consórcio Santa Quitéria, mas o debate aconteceu para que 

pudéssemos criar uma metodologia de trabalho que subsidiasse a produção de 

conhecimento técnico-científico que dialogasse com os saberes oriundos dos 

territórios. Uma parte do grupo que ali estava presente não conhecia as 

comunidades e apresentou essa necessidade para que pudessem compor o 

Painel.  

 

 (Figura 34: Reunião Painel Acadêmico Popular na FEAAC – Acervo da pesquisa) 

No segundo semestre de 2013 são realizadas duas idas às 

comunidades para que os professores que compõem o Painel pudessem 

conhecer o território e iniciar um diálogo para essa produção de saber. Na 

ocasião além de reunião com moradores, foram realizadas visitas aos quintais 

produtivos da comunidade. Essa atividade compôs a realização de uma seção do 



Figura 35: Visita a quintal 

produtivo em Morrinhos       

 

Tribunal Popular21 em Morrinhos. A outra ida à campo contou com pesquisadores 

da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) do Rio de Janeiro, o Professor Dr. 

Marcelo Firpo Porto e Renan Finamore, momento importante para que a 

comunidade se apropriasse do que vem sendo produzido a respeito dos riscos e 

agravos à saúde provenientes da exploração de urânio em Caetité na Bahia. 

  

 

 

Foram realizadas duas oficinas de construção do Painel Acadêmico-

Popular, nas quais participaram pesquisadores das áreas de Geografia, Física, 

Biologia, Direito, Economia e Saúde, com o objetivo de elaborar um material 

crítico, de forma interdisciplinar, sobre o EIA do projeto. Após a construção do 

Parecer Técnico, foram realizados dois encontros com os sujeitos dos territórios 

potencialmente impactados após a implantação do empreendimento e os 

pesquisadores envolvidos no painel. 

Na esfera jurídica, a elaboração do Parecer Técnico possibilitou uma 

Representação Judicial junto ao Ministério Público Federal de Sobral (CE), além 

da entrega desse material ao IBAMA nas Audiências Públicas do Processo de 

Licenciamento Ambiental; na esfera da construção de uma Ciência 
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 O Tribunal Popular foi uma iniciativa das Pastorais Sociais da Igreja Católica, que reuniram diversos 

sujeitos (Universidade, Movimentos Sociais, comunidades, associações) envolvidos em diferentes conflitos 
ambientais no Estado do Ceará, com o intuito de visibilizar essas lutas e pressionar o Estado para a garantia 
de direito à saúde, à terra, ao território, ao trabalho, à educação, dentre outros. 

Figura 36: Reunião entre pesquisadores e 

moradores do Assentamento Morrinhos    



Emancipadora, esse processo de construção compartilhada do conhecimento 

possibilitou um importante diálogo entre os sujeitos da academia, movimentos 

sociais e comunidades atingidas. 

Diante da centralidade da saúde neste trabalho, nós nos deteremos ao 

Parecer Técnico - Análise do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Santa 

Quitéria em suas relações com a Saúde Pública, a Saúde dos Trabalhadores e 

das Trabalhadoras e a Saúde Ambiental, elaborado pelo Núcleo TRAMAS22 em 

parceria com a Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

A construção do Parecer Técnico foi fundamental para disponibilizar 

para as comunidades que podem ser atingidas pelo empreendimento o 

conhecimento acadêmico que o painel tem sistematizado sobre o Projeto Santa 

Quitéria, em uma perspectiva de Ecologia de Saberes, pois muitas informações 

sobre a região, centrais para a elaboração do parecer, foram compartilhadas por 

moradores das comunidades e por movimentos sociais atuantes na região. 

O parecer se divide em três partes, onde a primeira traz elementos 

para pensarmos sobre a insuficiência técnico-científica e metodológica do EIA 

apresentado ao IBAMA; na parte dois temos uma avaliação do empreendimento 

do ponto de vista da Saúde Pública, da Saúde dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras e da Saúde Ambiental; no ponto três temos a problematização 

sobre a inviabilidade da aplicação do paradigma da gestão ambiental de risco na 

mineração de urânio e por fim uma lista com os pontos centrais de 

questionamentos e denuncias sobre o EIA. 

Na primeira parte, deste Parecer Técnico, trazemos sistematicamente 

as principais insuficiências do Estudo no que tange a saúde. O EIA afirma em seu 

texto que a maior preocupação das comunidades que vivem no entorno da Mina 

de Itataia está relacionada aos riscos à saúde ocasionados pela exposição à 

radiação ionizante. Contraditoriamente e confrontando a legislação23, o EIA do 

projeto não apresenta de forma suficiente os dados radiológicos e a relação dessa 
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 Núcleo TRAMAS: Raquel Maria Rigotto; Ada Cristina Pontes Aguiar; UEVA: Professor Emerson Ferreira de 

Almeida 
23

 O Decreto Lei nº 227/67 nos diz que o licenciamento mineral e nuclear precisam compor a totalidade do 
licenciamento ambiental.  



radiação com as doenças exaustivamente relatadas na literatura científica, como 

as neoplasias. O parecer técnico sobre a saúde denunciou essas insuficiências de 

análise de saúde contida no EIA/RIMA e sistematizou, com base em estudos d 

relação entre mineração de saúde e seus impactos à saúde. 

No ponto, especificamente das insuficiências das informações com 

relação à radiação e os impactos à saúde e ao ambiente, destaco alguns trechos 

do documento: 

Ressalte-se que, entre os radionuclídeos que compõem a cadeia de 
decaimento do urânio, merece destaque o elemento radônio que, nas 
condições ambientes é um gás inodoro, incolor e radiativo, por sua 
elevada nocividade, comprovada carcinogenicidade e difícil controle. 
Entretanto, o EIA (V.I, seção 3.3.5, p. 70) não apresenta os níveis 
previstos de emissão deste gás, mas arrisca antecipar que suas 
concentrações serão “baixíssimas”. Este importante risco, emissor alfa e 
gama, é ignorado ou minimizado ao longo de todo o estudo de impacto 
ambiental (...) p. 5 

O Diagnóstico Radiológico Ambiental (EIA, V. IV, p. 325-330), analisa a 
transferência dos radionuclídeos no meio ambiente predominantemente 
focada na Unidade de Processamento de Urânio, mas desconsidera o 
ambiente da mina, toda a Unidade de Processamento de Fosfato e a 
barragem de rejeitos, a pilha de estéril e a pilha de fosfogesso como 
locais de presença e de elementos radioativos, logo com presença de 
radiação. 

Cabe também enfatizar que na parte destinada à análise sobre saúde no 
documento (volume III), não é feita qualquer menção à radiação 
ionizante, urânio ou sua série de decaimento(o que implica na presença 
de outros elementos radiativos no ambiente da mina, como o já citado 
radônio) 

Nesses trechos trazemos a falta de subsídios do EIA no que diz 

respeito ao elemento de decaimento do urânio, o radônio, elemento que envolve 

riscos à saúde humana, os quais aprofundaremos mais adiante. A outra denuncia 

se coloca no sentido de desconsiderar as demais áreas e unidades do 

empreendimento ao se tratar dos riscos relacionados à radiação. Além do 

ocultamento dessas informações os autores do parecer demonstram preocupação 

com o perfil epidemiológico traçado no EIA, o perfil apresentado não dialoga com 

os riscos que do empreendimento à saúde.  

Outra denuncia ainda relacionada à insuficiência das informações que 

o EIA traz diz respeito ao Transporte de Material Radioativo. O Parecer evidencia 

a ausência do Plano de Segurança para o transporte do produto final (Yelow 

Cake), que fará o percurso da Unidade de Processamento do Urânio até o Porto 



do Mucuripe, passando por cidades do Sertão cearense e chegando à capital, 

passando pelas ruas de Fortaleza até chegar ao porto. 

Na segunda parte do Parecer Técnico, os autores trazem de forma 

sistematizada as principais fontes potencialmente geradoras de riscos (remoção 

da cama de solo da jazida, desmonte das rochas, operações de transporte, 

operações de britagem, operações de homogeneização/estocagem, chaminés, 

formação da pilha de fosfogesso, pilha de estéril) à saúde com base nos estudos 

realizados, nos processos de trabalho contidos em uma mineração (lavra e 

beneficiamento), adotando uma perspectiva de observação da contaminação do 

solo, do ar, e das águas: 

contaminação atmosférica e, por extensão, dos solos, geradas pelo 
empreendimento, a partir dos volumes de poeira radioativa e de gás 
radônio, contendo radionuclídeos e outros agentes nocivos à saúde (...) 
Por seu turno, a contaminação dos solos, e consequentemente dos 
alimentos, decorre especialmente da deposição dos poluentes 
atmosféricos acima mencionados, além dos vazamentos, 
derramamentos e desastres. Ela se relaciona também com a 
contaminação das águas, especialmente através dos fluxos naturais de 
águas superficiais e do escoamento das chuvas. Do ponto de vista da 
segurança alimentar, é importante levar em conta que raízes e 
tubérculos, como a cenoura e a mandioca, bastante cultivadas e 
consumidas nas comunidades agrícolas do entorno, podem absorver e 
concentrar radionuclídeos presentes no solo, levando à ingestão de 
alimentos contaminados. 

No que diz respeito à água, é importante considerar o elevado consumo 
deste bem natural pelo empreendimento, em região semiárida. A 
previsão é de consumo de cerca de 1 milhão de litros de água por hora – 
o que corresponderia a 115 carros-pipa, quando a região convive com o 
pior período de seca dos últimos anos. A título de comparação, registre-
se que as comunidades do entorno recebem entre 26 e 36 carros-pipa 
de água por mês para sua sobrevivência.  Já a contaminação das águas 
será resultante da dispersão e deposição ou carreamento pela chuva dos 
poluentes atmosféricos emitidos; da infiltração pelo solo dos materiais 
presentes na pilha de estéril, na pilha de fosfogesso e na barragem de 
rejeitos - o que alcança o lençol freático e assim se dissemina pelos 
riachos, rios, açudes e poços de abastecimento doméstico. 

Merece especial atenção o depósito de poeira radioativa e tóxica sobre 
os telhados das casas da região e nos solos, se consideramos todos os 
esforços de governos, organizações não-governamentais e comunidades 
na construção de tecnologias de convivência com o semiárido, através 
de cisternas de placa, barragens de calçadão, etc 

Diante dessa conformação dos riscos que envolvem essa atividade os 

autores trazem as implicações à saúde da população que vive próximo ao 

empreendimento. Os agravos à saúde relatados no parecer são baseados em 

estudos internacionais e nacionais que foram realizados em áreas de mineração 



de urânio pelo mundo. Os principais agravos estão relacionados à neoplasias. O 

Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social, através da 

Portaria Interministerial Nº 9, de 7 de Outubro de 2014, assim como o INCA 

(Instituto Nacional do Câncer) reconhecem a radiação ionizante como agente 

cancerígeno. Além da legislação, estudos (Brugge &Gobble, 2002; Lemos et al., 

2007; Grosche et al, 2006; Kreuzer et al, 2008; Mészáros et al, 2004) também 

comprovam a relação de radiação ionizante e ocorrência de casos de câncer em 

trabalhadores e moradores da região próxima à mina. 

 Para finalizar o parecer os autores questionam a gestão ambiental de 

risco na mineração de urânio com base nos diversos acidentes que ocorreram em 

Caetité, os quais já foram relatados no início deste trabalho. Diante desses 

elementos o parecer exige a atenção especial da gestão municipal, estadual e 

federal para os riscos que envolvem tal empreendimento e a recomendação da 

adoção de uma atitude precaucionária. 

A elaboração do Parecer Técnico foi o esforço de sistematizar 

informações para subsidiar movimentos sociais e comunidades na tomada de 

decisões. As informações produzidas foram imprescindíveis nas audiências 

públicas do Processo de Licenciamento do Projeto Santa Quitéria. 

Após esse processo em torno da compreensão, análise e construção 

dos pareceres ocorreram, em novembro de 2015, as Audiências Públicas do 

Processo de Licenciamento Ambiental do Projeto Santa Quitéria. Foram três 

audiências, uma na sede de Santa Quitéria, outras duas em Itatira, sendo uma na 

sede e outra no distrito de Lagoa do Mato. 

Logo após esse processo da Construção do Painel Acadêmico Popular 

e da participação nas Audiências Públicas aconteceram as reuniões da pesquisa 

de campo desta pesquisa, processo o qual será detalhado a seguir.  

  

4.3 Pesquisa de Campo: expressões de saúde nos territórios em conflito 

As expressões da saúde são caracterizadas aqui a partir da nossa 

inserção em um momento mais recente e que nos traz reflexões sobre como esse 



processo vem sendo construído e vem criando significados e ações nas 

comunidades envolvidas na pesquisa. Nosso foco é a descrição do processo que 

aconteceu entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, nos seis encontros do 

grupo de pesquisa sobre vigilância da saúde, conforme descrevemos na 

metodologia.  

O Grupo de pesquisa tinha como objetivo definir estratégias de 

vigilância do território. Nas seis reuniões do grupo de pesquisa foi 

discutido/debatido sobre o Projeto Santa Quitéria: impactos das transformações 

territoriais na vida das comunidades, os riscos envolvidos nas etapas de 

instalação e operação do empreendimento. Além de construir ações e estratégias 

que protegessem a vida e o território diante da ameaça da realização de tal 

projeto.  

Para que possamos evidenciar as várias expressões da saúde no 

decorrer dessas reuniões nos concentraremos em elucidar essa questão à luz das 

formas expressas de relação com a natureza e com o território, a forma como se 

constrói a noção de riscos a partir do conhecimento do território, do projeto e 

através do diálogo com outras comunidades que já vivem convivem com o 

empreendimento. 

As primeiras expectativas da realização da pesquisa na região giraram 

em torno, principalmente, das dúvidas com relação aos impactos dessa 

exploração mineral. Para os participantes a expectativa era de que íamos 

“informar o bem e o mal” (Grupo de Pesquisa) do empreendimento. Essa ideia foi 

alimentada por membros que já participaram de pesquisas anteriores. Além disso, 

o grupo percebia a pesquisa como a possibilidade de ser um espaço de diálogos 

e troca de informações para serem repassadas e discutidas entre todos e todas 

das comunidades e nas articulações com movimentos e entidades envolvidas e 

interessadas na problemática da mineração.  

No decorrer da pesquisa percebemos o amadurecimento do grupo em 

reconhecer seus potenciais, seus saberes; a valorização do seu território e de 

suas conquistas. Assim, percebemos que as informações produzidas, 

principalmente, para a confecção do Parecer e Representação ao Ministério 



Público 24  foram fundamentais para que pudéssemos trocar esses saberes e 

vivenciar um processo de ampliação dos olhares para afirmação dos modos de 

vida, defesa do território, das relações camponesas ameaçadas pelo 

empreendimento.  

Conforme os depoimentos abaixo, os encontros de pesquisa foram 

caracterizados pelos participantes como um lugar da fala, como um espaço 

possível de expressão das dúvidas, dos questionamentos e trocas de 

conhecimento e experiências. 

Eu acho que a presença de vocês nas comunidades é bem mais 
importante, porque tá dando oportunidade pra gente que mora aqui, que 
nas audiências públicas a gente não tem tempo, porque as pessoas 
reclamam de três minuto, mas também tem que dizer que é muita gente 
pra falar. E aqui, mesmo tendo poucas pessoas aqui presentes, mas 
aqui a gente já tem um tempo pra opinar, pra dizer o que pensa. 

Porque foi um conhecimento que mais foi disputado ao longo desse 
projeto e foi bom porque houve trocas de opiniões. Opiniões que jamais 
poderiam ser, que a gente imaginasse que poderia sair, que foi uma 
troca de conhecimento. Por isso que eu digo que esse encontro que nós 
tivemos foi uma troca de experiência e conhecimentos. 

Além de ser um espaço de fala, a pesquisa se mostrou um potencial 

organizativo, ao reconhecerem os papeis desempenhados enquanto sujeitos 

capazes de modificar sua realidade, de produzir conhecimento e um sujeito que 

quer ser reconhecido enquanto coletivo. O grupo coloca que através de uma 

experiência de organização com o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra) a identificação do grupo tem que ser feita através de um sujeito 

coletivo. Com isso, as referências das falas serão feitas a partir do grupo, não 

como indivíduo ou mesmo nome fictício. 

Nós, grupo, nós não podemos parar e ficar esperando só que eles 
venham dar a reunião. Nós grupo temos que se reunir, os grupos né, e 
nós partir, arregaçar as mangas e partir pras comunidades, convidando, 
fazendo reunião. Explicando isso também como é que pode acontecer 
essa participação, porque se nós for ficar toda vida só esperando que 
vocês venham, faz aquela reunião, vão embora, pronto, fica todo mundo 
empalhado. 
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Enquanto pesquisadores, observamos o potencial de diálogo desse 

espaço da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, percebemos algumas dificuldades 

que perpassaram esses momentos com relação à compreensão do espaço de 

pesquisa. Os espaços tinham uma característica marcada pelo diálogo e pela 

construção compartilhada do saber e do fazer. Por conta dessa forma de fazer 

pesquisa, diferente de outros espaços onde muitos pesquisadores adentram as 

comunidades para coletar informações, percebemos por diversos momentos que 

os sujeitos envolvidos queriam construir estratégias de como agregar cada vez 

mais pessoas no debate sobre a mineração na região.  

Por muitas vezes fizemos falas na tentativa de caracterizar o espaço da 

pesquisa, da importância desse momento em delimitar a participação para 

garantir o espaço da pesquisa. Diante de tal impasse, compreendendo que os 

sujeitos colocavam a necessidade de organização em torno dessa questão 

tentamos construir uma mediação nas propostas. Uma delas foi a realização do 

último encontro contar com a participação de outras comunidades, inclusive 

representantes institucionais da política de saúde e câmera de vereadores, onde 

eles iriam organizar uma apresentação do que foi produzido durante esses 

encontros. Outra estratégia foi colocar o diálogo com as comunidades e a 

construção de um mapa, onde pudéssemos georreferenciar todas as 

comunidades situadas próximas à Mina Itataia após o processo de pesquisa, 

como uma atividade do grupo que se denominou como “Comitê anti-nuclear”. 

Tal compreensão do espaço de pesquisa não foi construída apenas 

pelos pesquisadores, mas os sujeitos que se envolveram nas pesquisas 

anteriores e protagonizaram diversos momento na tentativa de tornar aquele 

espaço compreensível. 

Pronto, já chegou. O grupo chegou aqui, vocês vão participar dessas 
cinco reunião, cinco né, 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, etc., mas só que o 
trabalho é da comunidade, nós é que vamos fazer esse trabalho. debater 
o que a comunidade quer com esse trabalho, aí é que eles vão entender, 
vão ver. 

Reconhecendo esse protagonismo dos sujeitos, vale lembrar que a 

pesquisa envolveu três pesquisadores, três problemas de estudos, três olhares 

diferentes, mas com o objetivo de construir uma compreensão sobre o mesmo 



problema: como se expressam os riscos da mineração de urânio e fosfato no 

território do sertão central e a partir disso construir estratégias de vigilância desse 

território para a defesa da vida, do ambiente e da saúde. É nessa diversidade que 

escolhemos a lente das expressões da saúde diante do conflito ambiental e é com 

essa lente que iremos aprofundar o debate. 

 

Concepção de saúde construída a partir dos modos de vida no campo 

A partir da composição desse grupo realizamos os encontros com 

debates sobre as transformações territoriais e os possíveis impactos na saúde. A 

motivação para a discussão e aprofundamento foi feito a partir de perguntas 

como: como está nossa saúde hoje? Como a projetamos? De que forma os riscos 

relacionados ao período de instalação do empreendimento pode afetar nossas 

vidas? De que forma os riscos relacionados ao período de operação do 

empreendimento pode afetar nossa saúde?  

Esses elementos deram suporte para o aprofundamento dos principais 

pontos que nos permitem configurar as expressões da saúde neste conflito a 

partir do processo desse grupo de pesquisa. 

Para o grupo de pesquisa, a concepção de saúde está relacionada com 

a relação que se estabelece com o ambiente, com a forma de produzir, os modos 

de viver nesse território, que segundo Porto-Gonçalves (2006), “é espaço 

apropriado, espaço feito coisa própria, enfim, o território é instituído por sujeitos e 

grupos sociais que se afirmam por meio dele.” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 

46). É diante desse território que é, também, a constituição das expressões da 

saúde, e que se mostra a partir dos sujeitos que o instituem.  

Estamos falando de um território camponês, que se relaciona com a 

terra e com os demais bens da natureza a partir da ótica do campesinato. O 

conceito de saúde é sempre relacionado ao viver, produzir, criar e fazer no 

campo, como evidencia essa fala: 

Falando em saúde inclui tudo. Eu doente, eu crio gado? Eu doente eu 
trabalho de roçado, eu faço cerca? Eu doente eu faço nada! Se 
prejudicar a minha saúde prejudicou tudo, então prejudicou a saúde 
prejudica criar tudo, tudo, tudo. Só tem que defender a saúde através do 



que? Através da água. E se eu não criar galinha eu num tenho carne pra 
comer, então se eu não tiver água boa, então vamos defender essas 
coisa, mas o foco é a saúde. O que vai acarretar em nossa saúde? Sem 
a saúde acaba a água, acaba criar, acaba produção, acaba tudo. 

A falta de saúde está relacionada a não conseguir criar animais, plantar 

o seu próprio alimento, ou seja, o modo de vida no campo determinar para aquele 

território o que eles constroem em torno da saúde. Uma transformação territorial 

que impeça as atividades e o modo de viver naquele território é considerada como 

uma ameaça à vida e à saúde das pessoas que ali vivem. A forma como o 

território vive foi sendo construído ao longo do tempo e sendo passado através 

das gerações. 

Eu sou agricultor, meu pai é agricultor e já vive tudo da agricultura, né? 
O meu bisavó com a minha bisavó, depois vieram os meus pais, e nunca 
precisou do empreendimento pra sobreviver, né? Então hoje a gente vive 
da agricultura que a gente tira o nosso alimento. E depende oitenta por 
cento dessa terra que a gente vive, a gente sabe que alí na região onde 
vai acontecer o empreendimento. 

Essa fala evidencia a percepção do grupo de que o projeto disputa a 

terra em que eles constroem suas formas de vida e dela dependem para 

continuarem existindo, assim como o reconhecimento de que alí já se construiu 

formas de viver e produzir que garantiram a reprodução de diversas gerações.  

A relação que se estabelece com a terra, a água, com os sujeitos que 

compartilham dessa vivência conforma ao nosso ver, como se expressa a saúde 

e como ela pode ser defendida. A defesa da saúde está ligada a uma defesa da 

natureza e do território, como eles nos mostram: 

Nós devemos ter cuidado com a nossa saúde, com a nossa vida e 
principalmente com a natureza, porque a natureza precisa das defesas 
de cada um de nós. Cada um de nós que moramos em cima da terra 
precisamos cuidar da vida, não só da nossa vida, mas da vida da 
natureza também porque vai depois até um animal que a gente vai se 
servir dele mais tarde, esse animal também poderá eu ter perdido 
também. 

Nessa ideia de cuidar da saúde, para além de uma saúde individual, o 

grupo deixa claro que a defesa da natureza está ligada, de forma intrínseca, com 

a forma como eles concebem saúde.  

Quando questionados sobre como está a saúde, o grupo coloca que 

apesar das doenças que acometem alguns, como câncer, pedras nos rins e na 

vesícula, viroses, dengue (relatadas como as mais frequentes e que mais 



preocupam o território), nada se compara ao impacto de uma mineração que 

poderá prejudicar/impactar/contaminar a terra, a água e o ar. Há uma 

compreensão que esses elementos determinam o processo saúde-doença. 

A forma como eles conseguem fazer uma leitura do território, do 

ambiente, dos movimentos das águas (rio, chuva, seca), dos ventos, da 

agricultura e da criação de animais se impõe durante a pesquisa e nos possibilita 

compreender como aquele território receberá e reagirá com relação aos impactos 

da mineração. A relação íntima que muitos têm com a terra provoca uma leitura 

muito apropriada dos movimentos que o ambiente tem, qualquer mudança nesse 

ritmo é percebida por eles e logo conseguem associar ao problema que pode tá 

gerando tal mudança ou transformação em seu ambiente.  

Durante a pesquisa, ao pensar nos impactos dessa mineração, os 

sujeitos da pesquisa trouxeram uma reflexão sobre o projeto do território em que 

eles identificaram que o empreendimento representava um projeto de fora, um 

projeto que não era do território, mas do governo, do grande capital, das 

empresas. Com isso percebemos um território vivo, dinâmico, em que o campo se 

reinventa a afirma sua identidade diante de tantas mudanças; pessoas que 

acreditam que aquele território será ocupado por seus filhos, e neto e que eles 

poderão cuidar de algo que foi construído, conquistado por eles. 

Além dessa compreensão outra questão trazida nas falas é o respeito 

que se tem aos fluxos e formas de expressão da natureza. Diretamente 

relacionada à forma como se relaciona com esses bens, a relação de respeito e 

reconhecimento dos limites de intervenção humana nos ajudam a entender como 

aquele território concebe a saúde. 

Que tamanho, vamos dizer, falta de conhecimento ou inocência desse 
cristão porque nós não pudemos desafiar a natureza. Veja bem, em 
Caetité o que foi feito, cavaram sete poços, quando foram fazer o exame 
na água seis estava contaminado, um não fizeram o exame, 
possivelmente eles acham que ele tá contaminado. Mesmo assim estava 
sendo usado, quer dizer, isso é um desafio à natureza, não tem água, 
mas eu vou fazer, vou cavar poço, vai ter que ter. Não tem. Não se vai 
contra a natureza porque é contra Deus, também nem a mina dá porque 
num vai resolver nada. 

A concepção de saúde construída pelo território, evidenciada nessas 

reuniões perpassam a forma como o sujeito se relaciona com o território e com a 



natureza e os conhecimentos que vão sendo tecidos a partir daí. A relação e as 

formas de apropriação da natureza interferem na forma como o território se coloca 

para proteger sua saúde, bem como nos diz muito da concepção que eles 

possuem da saúde. A partir de elementos da natureza aquelas pessoas buscam 

diversas formas de se cuidar, a partir da compreensão da interação entre os 

elementos do ambiente há uma percepção de transformações territoriais que são 

potenciais ameaças à vida.  

Concepção de saúde construída através da luta pelo território e pelos laços 

de solidariedade 

O processo de luta pela terra e em defesa dos modos de vida no 

campo foi vivenciado e construído pelas comunidades envolvidas na pesquisa. 

Muitos processos de luta são exemplificados pelos sujeitos durante a pesquisa, 

trazendo um resgate histórico de luta pela terra, das formas de organização, da 

luta pelos direitos a saúde, educação, trabalho, recursos hídricos, etc.  

Precisando de cada um de nós que se corrija e veja que se for coisa aqui 
de fora vão pedir a justiça, autoridade, pra deixar isso lá, não mexer com 
nós. Porque nós sofremos aqui [se referindo a luta para conquistar a 
terra]. Essa daqui [apontando para uma mulher], ela lutou pra ganhar o 
Saco do Belém [Assentamento], o lugar dela aqui. Nós também lutemos 
pelo Morrinhos [Assentamento], e chegando a hora de nós poder tá ali 
tranquilo, nós dizemos que ela vai morrer envenenada. 

Morrinhos e Saco do Belém são as duas comunidades que possuem 

historicamente uma luta pela terra e formas de organização a partir de um sujeito 

coletivo, um modo de viver, fazer e criar no território. Suas lutas trouxeram 

conquistas importantes a partir do acesso a terra. O trabalho, a escola, a moradia, 

a infraestrutura e as relações sociais garantem a permanência das famílias no 

campo. No entanto, todas as conquistas agora passam a sofrer ameaças e 

processos de adoecimento que se colocam entre o viver bem e a antecipação dos 

riscos que correm com o empreendimento tanto as pessoas como a terra e o 

território que vivem. E é importante, ao nosso ver, essas questão porque dialoga 

com o conceito de saúde de forma ampla.  



O MST em sua cartilha de saúde nº 5 25 nos ajuda a compreender 

como essa questão da luta e organização em torno da conquista por direitos faz 

parte das expressões da saúde. Pois nela eles afirmam que, “uma sociedade com 

saúde é onde os homens e as mulheres vivem com liberdade para participar e ter 

seus direitos conquistados” (MST, 2000). O movimento além de relacionar o 

conceito de saúde à organização e à luta ele coloca a relação que se estabelece 

com a natureza um componente da constituição da saúde. 

Porque nós vemos que tudo isso que está vindo não é coisa pra 
favorecer a vocês aqui, dessa região, de Morrinhos, nem Lagoa do Mato, 
nem Itatira e nem Saco do Belém e Santa Quitéria, o estado do Ceará. 
Isso aí é pra favorecer quem já tava lá em cima. Nós precisamos olhar 
para a nossa natureza que Deus fez, porque se ela estiver respirando, a 
nossa vida, é dela que tiramos todo ar para nós andar, conversar. 

A saúde se expressa a partir da defesa da natureza. Os sujeitos da 

pesquisa reconhecem na defesa da natureza a defesa de sua saúde, pois 

colocam a natureza como algo que prescinde o processo saúde-doença. A ideia 

de respeito e cuidado com a natureza está intimamente relacionada ao cuidado 

com a saúde. 

Nós devemos ter cuidado com a nossa saúde, com a nossa vida e 
principalmente com a natureza, porque a natureza precisa das defesas 
de cada um de nós, cada um de nós que moramos em cima da terra. 
Precisamos cuidar da vida, não só da nossa vida, mas da vida da 
natureza também porque vai depois até um animal que a gente vai se 
servir dele mais tarde, esse animal também poderá eu ter perdido 
também. 

A defesa de uma natureza que não se encontra estática e alheia aos 

processos que se desenvolvem no território, as relações sociais que se 

estabelecem são influenciadas pela forma como o homem e a mulher do campo 

se apropriam da natureza. Por isso, quando falamos de uma defesa da natureza 

não estamos falando de uma natureza intocável, no sentido preservacionista, mas 

de uma natureza que tece relações e determina relações no processo de 

construção do viver no campo. 

A saúde, a partir do conceito que trabalhamos e dialogando com a 

construção feita durante o trabalho de campo, nos leva a descrever com ela se 

expressa a partir das lutas e das relações que se estabelecem no território e com 

                                                           

25
 Cartilha de Saúde Número 5. “Construindo o Conceito de Saúde do MST”. Autoria do Setor Nacional de 

Saúde do MST, 2000 



a natureza. Bem como nas relações que são estabelecidas a partir do trabalho 

organizativo, do exercício da coletividade a partir dos laços de solidariedade.  

Esse aspecto foi vivenciado também na compreensão dos sujeitos a 

partir das experiências construídas entre as comunidades do Ceará e da Bahia, 

que vivenciam o conflito ambiental que envolve uma exploração mineral de urânio 

e que trocaram saberes e informações. Os camponeses do CE motivados pela 

busca de informações sobre a exploração e os de Caitité já com muitos anos de 

experiência e já sentindo no seu cotidiano e na saúde, os impactos da mineração. 

E os relatos que foram socializados durante o processo de pesquisa perpassam 

ideias como esses espaços de articulação entre os trabalhadores são importantes 

para entender o problema.  

Porque antes a gente só pensava nos pontos positivos. Negativos 
ninguém tinha, né? Graças a Deus que vocês apareceram e agradeço 
também o pessoal de Morrinhos, das Queimadas, Riacho das Pedras, 
todo mundo que lembrou de Saco do Belém. 

Ao se colocarem de frente, querendo entender o conflito - com a 

dimensão de uma grande transformação territorial que ameaça a vida daquelas 

comunidades -, as práticas de solidariedade entre eles é suscitado, inclusive a 

partir da troca de experiências realizada com Caetité, um exemplo que eles 

identificam como uma prática de solidariedade.  

A prática de solidariedade, observada em diversos momentos das 

reuniões do grupo de pesquisa tem seu ponto forte na questão do que eles 

chamam de “lembrança de Saco do Belém”. Nas pesquisas e atividades 

realizadas desde 2010 até então, foram envolvidas as comunidades e 

assentamentos como Morrinhos, Queimadas, Lagoa do Mato, Itatira Sede, Riacho 

das Pedras e a sede do município de Santa Quitéria. Os sujeitos dessas 

comunidades reivindicaram aproximar o debate sobre a mineração com o 

Assentamento Saco do Belém alegando ser um grande assentamento também 

muito próximo do projeto da mina, localizado por trás da Serra do Céu. 

Agradecer mesmo o pessoal, essa força que tá dando e mais ao pessoal 
do Saco do Belém que se encontra nesse grupo. Agradecer de coração 
a eles e dizer que nós estamos de mão dada e vamos a frente. [...] Ah! 
Quem fosse nós pra chegar e dizer: “negada, corre tudo daqui, a partir 
de agora essa mina não vai explorar”. Nós já estamos lutando pra não 
acontecer o que aconteceu com o pessoal de Caetité, nós estamos 
tendo a experiência. 



Percebemos que os laços de solidariedade se expressam através da 

preocupação de envolver outras comunidades no debate, no cuidado e 

protagonismo em explicar a configuração daqueles espaços e das relações 

estabelecidas entre o núcleo TRAMAS e as comunidades. Tecendo assim, a 

construção de um sujeito coletivo, de uma ecologia de saberes que reconhece os 

riscos que os envolvem, que compreende o contexto em que se inserem e 

constroem em conjunto estratégias para garantir uma vida justa e saudável. 

Nesse sentido, a necessidade de mobilização em torno da defesa do 

território, da saúde foi assentada a partir da constituição de laços de solidariedade 

tanto com Caetité, como entre as comunidades de Santa Quitéria e Itatira e os 

movimentos e academia. 

A gente já viu pelo vídeo mostrando tudo isso em Caetité. Porque a 
água, o poço profundo é distante vinte quilômetros, a água tudo 
contaminada, durante vinte quilômetros, tudo contaminada, ele tira a 
água do poço e mostra, é essa água velha que vocês usam? A 
população diz “É, é essa água aqui que nós usamos”. Mas é feita uma 
análise, é feita uma análise, só que a análise que é feita eles não voltam 
pra mostrar lá pra o pessoal. 

O pessoal de Caetité que não teve a experiência que nós estamos tendo 
hoje de tá aqui reunidos, conversando. Eles chegaram lá de uma vez, 
prometeram emprego, deu emprego para o pessoal, depois o pessoal 
começou a morrer de câncer e tudo por causa do minério. Então nós 
estamos tendo conhecimento dela [mineração] para nós barrar.  

Percebemos assim a resistência sendo construída a partir da 

construção de estratégias de defesa do território e da saúde, que tem como base 

a relação que se estabelece entre as comunidades; ressaltando a importância de 

agregar o assentamento Saco do Belém à discussão, fator que foi colocado pelo 

grupo como um potencial para a organização coletiva. 

Achei muito importante vim aqui e ver essa empresa, o que fez a 
barragem, e o pessoal de Saco do Belém, ter pessoas que nem o seu 
Elias, uma pessoa lutadora. Isso é muito importante para dar mais 
reforço, junto com Saco do Belém pra nós ver que nós temos força. Ver 
que nós estamos unido, não é isso, seu Elias? 

É essa união das forças que permitem o fortalecimento das 

comunidades para entender o processo que envolve a mina e que vai dando 

elementos para a construção coletiva de conhecimentos dos sujeitos em relação 

ao futuros problemas que se apontam com o empreendimento.  



O depoimento abaixo elucida melhor essa questão da defesa do 

território e nos permite compreender melhor essa interrelação 

luta/saúde/território/sujeito coletivo: 

eu vou comparar aqui o Saco do Belém com o coração de todos os 
assentamentos porque é o assentamento maior que tem é esse aqui. Se 
não me engano aqui tem trezentos e sessenta famílias aqui. E acho que 
Saco do Belém é o maior. Então a minha parte é só falando, eu não 
tenho leitura, nunca estudei, não tive leitura não, mas eu entendo que a 
nossa saúde é a coisa mais importante que nós devemos ter. E essa 
saúde ela sai do nosso país aqui, que ele renasce todos os ano no 
meio de nós, no coração de cada um de nós. (...) Eu quero que seja 
uma verdade nossa, nós queremos o nosso bem, e o nosso bem quem 
tem que fazer é nós. Nós queremos saúde, nós queremos vida. 

Eles identificam a luta como uma forma de garantir o direito à saúde, 

mas também como uma expressão da mesma. O grupo reconhece no 

Assentamento Saco do Belém um potencial para a mobilização e para a luta, por 

isso o identificam com o coração, como algo que precisa pulsar para alimentar os 

demais “órgãos”, mantendo assim o corpo saudável. Entendendo o corpo físico e 

social.  

Eu sempre dizia “Olha, o pessoal tá tudo dormindo, quando forem 
acordar será tarde”. Então eu achava o movimento pouco, pouca gente 
pra tá ouvindo aquelas falas que eram a nosso favor. Era falado tudo da 
nossa luta. Agradeço muito as suas palavra, que o senhor falou é uma 
verdade, porque eu sempre disse assim: “vamos dar as mãos e vamos 
realizar o sonho nosso, que é nossa moradia, nossa vida, nossa saúde”. 

Quando o coração pára é sinal de um processo de adoecimento, assim 

eles identificam o processo de não luta e não organização como um processo de 

morte e adoecimento do território. Por isso sentem a necessidade de defender as 

conquistas que tiveram a partir da luta e a necessidade de permanecer em 

movimento constante para garantia e defesa dos seus direitos e de seus 

territórios. E o tema da saúde mobiliza para essa questão. Por isso, na 

perspectiva das comunidades, a saúde está ameaçada com o empreendimento e 

consequentemente a vida no território.  

Para compreender melhor de que forma isso se dá, a pesquisa foi um 

espaço para discussão também sobre como as comunidades percebem os riscos 

da mineração e seus impactos à saúde.  

Construção da compreensão dos riscos 



Diante de todos os elementos já suscitados até o momento, este 

subitem deixa muito evidente uma construção compartilhada do conhecimento, a 

partir do momento que a compreensão dos riscos deste empreendimento durante 

o processo de pesquisa se deu a partir do diálogo da construção teórica entre a 

universidade, através do Núcleo TRAMAS, e os saberes dos sujeitos da pesquisa. 

A compreensão dos riscos do Projeto Santa Quitéria, só ganha materialidade 

através do encontro entre o conhecimento científico e o saber produzido a partir 

da vivência e experiência com o território. A compreensão dos riscos de uma pilha 

de fosfogesso à saúde daquele território, só acontece quando compreendemos os 

riscos inerentes à sua composição química e física – conhecimento científico – 

mas também como esses elementos podem interagir com o ambiente e com 

aquele território – saber construído pelos camponeses a partir da sua vivência 

com o lugar. 

Como já foi sinalizado na descrição dos encontros, tivemos dois 

encontros que permitiram um debate aprofundado com relação aos riscos e 

impactos que envolvem a atividade industrial de extração de minérios, os sujeitos 

do território, o ambiente e os trabalhadores.  

Nesse sentido, o processo desencadeado durante o Painel Acadêmico 

Popular se mostrou imprescindível para amadurecer a percepção dos riscos 

envolvendo a atividade de mineração. O esforço em estruturar uma leitura crítica 

e analítica do EIA/RIMA do Projeto Santa Quitéria trouxe uma compreensão do 

desenvolvimento do projeto que foi utilizada na metodologia durante os encontros 

da nossa pesquisa no que tange a vigilância de saúde e ambiental. Isso se deu 

através do diálogo entre pesquisadores e pessoas das comunidades que dos 

seus diferentes lugares e olhares contribuíram para a análise do projeto.  

A visita ao local da mina posteriormente avaliado como um dia 

importante para a pesquisa pelas comunidades, o momento denominado 

territorialização do empreendimento foi necessário para que pudéssemos 

espacializar as estruturas propostas no projeto Santa Quitéria e definir com maior 

nitidez os riscos envolvidos. 

A questão dos riscos e impactos da implantação de um 

empreendimento mínero-industrial naquele território foi uma questão que, apesar 



de encontrar-se condensado em dois encontros, permeou toda a discussão 

durante o grupo de pesquisa, bem como durante todo esse processo do conflito 

ambiental, como podemos perceber com a descrição dos processos anteriores, 

na Pesquisa de Territorialização em Saúde e na construção do Painel Acadêmico 

Popular. Descrever esse processo de construção da compreensão dos riscos nos 

instiga e nos leva a compreender como a saúde se expressa no conflito ambiental 

da mineração de urânio e fosfato de Itataia. Pensando sobre isso, o grupo 

descreve essa construção da compreensão de risco pautada na no conhecimento 

das relações do ambiente imposta, bem como realizam a leitura desse risco 

diante do seu modo de viver como vemos nesse depoimento:  

Vocês podem observar, se você colocar uma água aqui e jogar uma 
água aqui ela vai correr no rumo da água também [apontando o percurso 
natural dos rios]. Vocês estão desse lado de cá, você pode ter certeza, a 
água que vem de lá também vai vim pra cá. Aí vem o do subsolo, aí 
desse subsolo a gente planta o milho, a gente planta o feijão, planta o 
capim pra alimentar o nosso gado, pra alimentar a nossa carne e nosso 
peixe. Então de qualquer jeito o alimento que a gente vai tirar dessa terra 
vai ser de qualquer jeito tirado. Se acontecer algum vazamento ou 
outras coisas nessas pilhas de dejetos, você também vai entrar no 
solo com a água, a ação da chuva, com o vento, com os riachos. Sei 
que vai acontecer de trazer para os nossos roçados. Que a maioria, 
a maioria, oitenta por cento daqui da nossa região é da agricultura, então 
a gente tira a maioria do nosso sustento daqui. 

A noção construída de risco tem intrínseca relação com as formas de 

expressão de saúde (já colocadas anteriormente), com os modos de vida no 

campo, a agricultura, a criação, a produção, a preocupação com a natureza, bem 

como sua defesa. Esses elementos que compõe o quadro da saúde auxiliam na 

compreensão de riscos. Pois além da questão da defesa do território e da 

natureza, o saber construído a partir da vivência, experiência e trabalho naquele 

território, os sujeitos constroem um arsenal de conhecimento daquele ambiente e 

de suas interrelações.  

É interessante perceber essa compreensão de risco que foi construído 

pelo grupo, como um risco que eles acreditam que atinge muitas pessoas. Porém 

eles compreendem que é um risco gerado com determinados interesses 

econômicos e que esses riscos também atingem as pessoas de forma 

diferenciada. Nos relatos eles colocam que o risco que envolve as comunidades 

do entorno, para além da proximidade, também conta com um cenário colocado 

pelo processo de vulnerabilização.  



É o que ocorre, por exemplo, com o risco relacionado à água. Nos 

depoimentos, os trabalhadores não se prendem só à possível contaminação, mas 

também ao problema de escassez e acesso a água. Ao se darem conta do 

processo produtivo e da espacialização do empreendimento fica evidente para as 

pessoas o quanto o empreendimento se apresenta como uma ameaça para a 

disponibilidade de água para consumo e para a agricultura.  

Há ainda muitas dúvidas com relação as formas de contaminação 

possíveis, mas através do conhecimento de regime de secas/inverno no território 

e das formas de acesso à água, da direção dos ventos, há uma compreensão que 

a estrutura proposta pelo empreendimento através do EIA apresentado pelo 

Consórcio Santa Quitéria se mostra como uma grande ameaça ao território. Eles 

citam principalmente vazamentos da barragem de rejeitos, a falta de viabilidade 

hídrica do empreendimento e a contaminação do ar, a poeira, a partir da estrutura 

que se tem hoje. 

Aqui chamamos um período invernoso quando se a chuva tivesse vindo 
do lado poente, né? Já chama a chuva do poente. Então o vento está 
todo voltando tudo pra cima dessas localidades aqui que eu coloquei 
[aponta o mapa]. Então tudo isso a gente tem que ver, vê as 
experiências como é a natureza também. 

E eu quero dizer assim, pessoal. Do Morrinhos [assentamento], eles 
falaram: o Morrinhos é bem pertinho, a Queimada, a gente tá aqui”. Meu 
amigo, perigoso é Saco do Belém que se você soprar uma coisa acolá 
pra cima ela vem é pra cá, não é pra lá não, vem é pra cá! A poeira que 
subir, aquela poeirinha que cai em riba da casa, cai aqui aí fora, cai aí 
fora. Pois é, nós é que vamos morrer ‘tudim’, porque ela vai soprar pra 
cá. 

E se você tiver bem aqui na cabeça de um alto desse e explodir uma 
pedra acolá, você não vê, não! Mas se você tiver bem aqui e explodir 
bem alí, você vê o palmo de poeira que sobe. Fumaça com poeira e com 
tudo. Então nas explosões com certeza ela vai dá uma... Não é pouca 
coisa, não! Mas muita vai trazer com certeza! 

A apropriação do Projeto Santa Quitéria por parte dos sujeitos da 

pesquisa permitiu também a percepção da existência de dois projetos diferentes 

para aquele território. Quando o grupo de pesquisa coloca seu projeto eles 

caminham no sentido de fortalecimento de estratégias de convivência com o 

semiárido, o qual há uma compreensão que se encontra ameaçado pelo processo 

de produção existente no projeto do empreendimento. A partir do domínio do 

processo de exploração e beneficiamento de urânio e fosfato os sujeitos 

confrontam o contexto em que essa realidade se coloca: “porque quanto mais 



explosões, vão jogar o que? Vai jogar o pó em cima dos telhados, e os telhado, 

quando vai vim água vai vim pra dentro da nossa cisterna contaminando a nossa 

cisterna” 

Quando falamos de risco ou mesmo sobre a compreensão das relações 

ambientais consideramos que existe uma construção teórica dentro dos padrões 

de uma ciência moderna que nos diz quais são os riscos de uma mineração de 

urânio à saúde e ao ambiente e que isso é importante para ser levado em conta. 

Contudo, esses conhecimentos precisam dialogar com a experiência, com os 

sujeitos e os lugares onde foram construídos esses saberes.  

Essa questão é relevante para nossa pesquisa porque o diálogo tecido 

com os saberes dos sujeitos, com seu modo de fazer e criar, foram elementos 

fundantes para a construção de uma compreensão, no grupo de pesquisa, sobre 

os riscos do empreendimento naquele território. E a construção compartilhada de 

conhecimentos entre os sujeitos da universidade e os sujeitos do território, se deu 

em um profundo respeito aos seus saberes.  

Esse processo de construção da compreensão dos riscos no grupo de 

pesquisa, além de contar com o diálogo de saberes, da vivência e experiência 

construídas a partir da relação que se estabelecem com o ambiente, outros 

elementos veio à tona para o debate, especialmente no que tange a relação com 

empreendimento. 

Na experiência das comunidades com o empreendimento em si, os relatos 

demonstram que o consórcio está presente no território e se relaciona com os 

sujeitos de diversas formas, a partir das instalações da mina. Mas também 

através da estratégia de gestão de conflitos feito a partir do exercício e do papel 

do mediador contratado pela empresa para ser o contato do consórcio com as 

comunidades. 

O grupo de pesquisa relata essa experiência com uma empresa 

anterior ao Consórcio Santa Quitéria: “Porque no tempo que funcionava alí, que 

tinha uma Gutierre, alí perto, menina pelo amor de Deus, aqui em Morrinhos era 

direto o pó, nessa estrada que não parava um instante, transitando pra cima e pra 

baixo, uma coisa fora de série”. 



Esse relato demonstra que as comunidades já conhecem os impactos 

quando empresas se instalam e são externas à vida da comunidade. E isso 

também é apresentado com o consórcio Santa Quitéria, trazendo novos 

elementos:  

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. 

O pessoal da INB, que não são bobos, quer dizer, eles não quiseram 
aqui em Itatira, na Lagoa do Mato principalmente, dá nenhuma resposta 
a respeito nem da água e nem da saúde. Porque eles sabem, eles têm 
é certeza que vai dá problema. Mas pra eles não se comprometerem. E 
tem que alguém se comprometer. E teve esse inocente antes de nós: 
correu, tomou a frente e resolveu tudo, achando que tava fazendo uma 
coisa boa. Quer dizer, ou por inocência ou por ignorância ele tomou a 
resposta e a coisa bem ‘facim’, enquanto não tem nada fácil. 

Não, mas é porque quando eles querem entrar, eles não vão nem 
saber com o povo da comunidade nem nada, eles entraram. Fizeram 
uma entrada, uns caminho, quer dizer, se aboletaram lá em cima da 
serra, né? Foram embora, ninguém sabe nem o que ele vieram fazer 
aqui. 

Como a pesquisa aconteceu logo após o momento das audiências do 

processo de Licenciamento Ambiental do Projeto Santa Quitéria, onde muitos que 

participaram das audiências também participaram da pesquisa, em muitos 

encontros podemos perceber uma caracterização e avaliação da participação e 

das falas nas audiências.  

As audiências se mostraram como um potencial para que os sujeitos 

pudessem compreender o papel dos atores envolvidos no processo: Ibama, 

CNEN, Consórcio, Governo Federal, Municipal e Estadual. Com as audiências 

ficou muito clara a assimetria de poder existente e muitos começaram a fazer uma 

correlação com outros fatores relacionados à luta pela terra e por melhorias nos 

assentamentos.  

Nesse sentido, o grupo de pesquisa pode expressar a experiência com 

ambientes de organização, de resistências, de lutas por direitos. E essa vivência 

provocou leituras dos papeis que empresas, Estado e população exercem em 

situações de conflitos. Os relatos dissertam bem sobre isso: 



As audiências públicas são feitas pra que as empresas envolvidas 
elas mostrem a proposta delas, o que está sendo dito no estudo. E aí 
a gente tem aqueles poucos minutos pra debater, como alguém já 
colocou aí, três minutos. Por quê? Eles têm financeiramente muito mais 
estrutura, eles conseguem organizar uma estrutura, anunciam na rádio 
que vai ter o que, quarenta minutos pra cada, ou uma hora e meia, eles 
mostrarem que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso. 

Muitos deles lá passaram dos três minutos porque realmente tinha que 
passar mesmo, aquilo lá se é período, esse período de três minuto, aí 
eles queria achar ruim porque nós dissemos:  “como é que nós pode 
decidir em três minuto?”, uma coisa que eles ficaram lá quatro, cinco 
ano, nós temos três minuto, dá tempo de decidir? Aí que eu acho que 
pode tá o que, nós mesmos temos que levar mesmo, temos que 
empurrar mesmo porque se nós formos esperar só por eles, a vontade 
deles!.. 

Além de audiências, rádios, palestras, que são espaços onde a relação 

com o empreendimento alcança um maior número de pessoas, existem 

experiências de adoecimento e exposição à riscos com o empreendimento a partir 

das relações de trabalho estabelecidas na construção de galerias e do açude 

Quixaba: 

Mas eu posso citar um exemplo bem próximo, meu pai, que a gente 
nasceu e se criou-se aqui próximo. Meu pai e meu avô trabalharam aqui 
na época que houve a abertura dessas galerias, né? E meu pai faleceu, 
faleceu em dois mil e cinco. Ele tinha quarenta e nove anos, câncer do 
fígado. E meu avô, um ano depois o meu avô também faleceu do mesmo 
câncer. Então, assim, são pessoas que não consumiam álcool, eles 
nunca consumiram bebida alcoólica, nem nunca fumaram, então assim 
eu não posso afirmar que foi por conta deles terem tido contato 
aqui, mas, é como o senhor está falando, pode ser um dos fracos que 
tocam. 

Há uma desconfiança quanto algumas atividades realizadas pelo 

Consórcio por conta de falta de esclarecimento para a população de todas as 

etapas do empreendimento (desde a abertura de galerias até a fase de 

descomicionamento). Essa relação que o empreendimento tece com as 

comunidades, através de des-informação provoca desconfiança e mobiliza nos 

sujeitos o ato de observação atenta aos movimentos que o consórcio tem no 

território. 

Como esse pessoal que está chegando agora pra fazer, eu não sei se 
é nova pesquisa, que não é do meu conhecimento, isso aí. Vão 
preservar a autorização também disso? Porque não tá em 
funcionamento, mas vão trabalhar com material radioativo. Uma 
equipe - pode chegar ao conhecimento das pessoas - sem autorização 
de tá fazendo aquele trabalho alí. Como é que ele pode fazer se a terra 
não é dele? Se eles têm autorização do Ibama pra tá fazendo aquela 
pesquisa lá? Não sei se é pesquisa, mas estão tirando material. 



Porque eu conversando ontem com o rapaz, por conta que eles pediram 
pra contratar as pessoas. Ele dizendo que vão recolher aquele material 
lá, recolher de uma vez. Vão tirar os cinco mil, e esse material vai pra 
Poços de Caldas. Que vão fazer esse moinho de lá, que vieram colher, 
que alí ela está moída. Mas não está moída mesmo que nem é pra fazer 
o yelow cake eles mói. Vão moer várias vezes, passar no moinho que 
eles já tem lá, agora vão moer mesmo pra ficar massento. Eles vão levar 
pra Poços de Caldas. Aí com certeza tem que ter alguma autorização, 
que vão transportar ele né? Esse material. 

Além da dúvida e dos questionamentos, um palavra recorrente quando 

os sujeitos se pronunciam a respeito de sua relação com a mina é o medo. Medo 

de como o empreendimento vai gerar impactos em seus modos de vida; medo 

que eles precisem sair daquele território; medo do câncer e outras formas de 

adoecimento, etc. Mas diante das falas e do que foi construído ao longo do grupo 

de pesquisa podemos compreender que esse medo relatado em muitas falas não 

os paralisa, mas possibilita uma ressignificação da resistência: “Antes de morrer 

tem que espernear né?” 

Outro ponto importante da relação que se estabelece com a mina é 

através dos pesquisadores contratados pelas empresas que já foram 

responsáveis pela exploração da mina, e hoje, pelo consórcio. Muitos relatam que 

eles vieram perguntar sobre as comunidades e assentamentos, quantidade de 

pessoas que moravam alí, sobre a agricultura e a criação, coletaram amostras de 

solo, água, vegetação, mas não realizaram uma devolutiva para as comunidades. 

Os resultados encontrados não foram compartilhados pelo consórcio com a 

população. Sabe-se que muitas dessas informações estão no EIA, mas os dados 

que mais geram preocupação nas comunidades, sobre radiação, não foram 

colocados de forma explícita (como já foi colocado no item anterior sobre o 

Processo do Painel Acadêmico Popular). 

A vontade de intervir, de ser sujeito e poder participar dos momentos 

decisórios que envolvem o território extrapola o momento das audiências e 

permeiam os momentos do grupo de pesquisa. Eles exigem muitas vezes que 

essa pesquisa se torne um instrumento de luta para a resistência à mineração. 

Eles identificam que, com a pesquisa há possibilidades diversas de organização 

das estratégias de resistência. “Isso aí não é só pra gente se se prevenir, não. É 

só quando eles forem mexer, e depois também para o futuro.” 



Como podemos perceber, há uma complexificação da teia que envolve 

as expressões da saúde no território. Pois ela se expressa neste conflito a partir 

de diversos lugares e da relação entre sujeitos diferentes. O diálogo com o grupo 

de pesquisa trouxe elementos para compreendermos como as comunidades 

trilham um caminho de defesa de sua saúde através da compreensão dos riscos 

que ameaçam esse modo de vida.  

Mas também diante de todos esses elementos o grupo de pesquisa ao 

ser questionado e provocado quanto a reflexão da saúde no território evoca por 

muitas vezes como a Política de Saúde se expressa naquele contexto. Por isso a 

importância de nos debruçar e descrever alguns aspectos levantados sobre a 

Política de Saúde naquele território. 

Relação com a política de saúde 

Diante da compreensão do grupo com relação aos riscos e impactos na 

saúde desse empreendimento há uma reivindicação do direito à saúde a partir da 

cobrança de atuação da Política de Saúde, para que a mesma garanta 

prevenção, recuperação e proteção da saúde. Além da atuação mais direta, o 

grupo reivindica a participação dos agentes locais da política nos momentos de 

debate sobre a mineração no local. 

Os esclarecimentos e a participação do poder público, que representa a 
saúde, no caso o município, no caso de Santa Quitéria, em Itatira que 
fica os dois municípios mais ligados, Canindé também, poderia ser um 
também que entrasse. 

Lembrando que nosso grupo de pesquisa contava com a participação 

das ACS - Agentes Comunitários de Saúde de todas as comunidades envolvidas 

na pesquisa, além de conselheiros do Conselho de Saúde de Santa Quitéria e de 

Itatira. Apesar da exigência dessa participação o grupo de pesquisa reconhece os 

limites da atuação desses agentes e realizam uma leitura das expressões das 

relações de poder que permeiam as secretarias de saúde, bem como instâncias 

de participação, como os conselhos de saúde. 

Porque eu faço parte do conselho e se você abrir a boca lá é uma 
patrulha de gente. É assim: tantas é do prefeito, tantas pessoas é da 
comunidade. Aí o prefeito sempre tem um a mais, tem um jeitinho pra 
degolar para o lado do prefeito. Então tudo que você se levanta, o 
pessoal quer logo, querem logo... qualquer um secretário do lado do 
prefeito, o segundo secretário é do lado do prefeito. Então, logo que você 



se levanta eles logo corta. Tá com umas vinte vezes que eu vou 
participar com o conselho de saúde do município, agora eles tão pra me 
excluir, que eu sou linguarudo, lá só entende ignorância mesmo. Mas 
quando você abre uma coisa em defesa do povo a maioria ganha. Se 
você morar aqui no município de Santa Quitéria, se você for falar de 
saúde com o pessoal do conselho você sai fora. Então eu colocO assim, 
porque eu faço parte do conselho, num é um ano aí não. É quatro, cinco 
mandato. E ele, o conselho de saúde, os outros eu não sei, só que 
ele é manobrado, monopolizado e imunizado pelo prefeito. 

Diante do contexto caracterizado pelo próprio grupo, com relação à 

forma como a Política de Saúde se expressa naquele território, os sujeitos 

buscam mapear parceria a partir da atuação dos agentes de saúde e dos agentes 

de endemias, que são vistos como sujeitos estratégicos para compreender como 

o processo saúde-doença se desenvolve nas comunidades e potenciais para 

fortalecer e ampliar o diálogo sobre as transformações territoriais provocadas pela 

implantação de tal empreendimento. 

As agentes de saúde de Santa Quitéria, moça, no Saco do Belém local, 
no Saco do Belém distrito, parece que são onze. A gente pode contar 
com nove. São pessoas que quando tá dentro briga contra o prefeito, 
num tem medo do prefeito, não. Agora, o prefeito também procura elas 
lá, né? Mas elas são ‘brigadeiras. No Saco do Belém eu garanto. 

Tem as outras pessoas que eu acredito muito que nos ajude que era o 
pessoal das endemias.(...) Aquele pessoal é um pessoal bacana, que 
a gente podia pegar muita informação, principalmente na pessoa do 
João que trabalha há dezessete, dezoito anos, tem uma vasta 
experiência de como podia ser feito. Então a gente podia conversar com 
ele, com eles lá, com ele também, e podia também a gente vim em 
conjunto, se quiser eu vou estar à disposição qualquer hora do dia ou da 
noite. 

Como podemos perceber há uma leitura sobre os papeis 

desempenhados pelos sujeitos envolvidos com a Política de Saúde, seja através 

do controle social, ou da atuação enquanto trabalhador da saúde. Além desse 

mapeamento dos atores envolvidos, o grupo de pesquisa realiza uma crítica na 

instância da assistência à saúde da população. O grupo se preocupa com a 

defasagem atual dessa assistência e teme como a mesma ficaria diante da 

implantação de tal empreendimento, como elucida essa fala: “eu acho assim, em 

termo de saúde, nós já não tem muita assistência agora, antes da mina. Depois 

da mina será que vamos ter assistência pra poder enfrentar?”. E o grupo reforça 

essa ideia apontando as seguintes questões:  

Hoje o problema que acontece em Santa Quitéria é uma vergonha você 
ir pro hospital com um paciente. Se Deus o livre acontecer uma epidemia 
de doença, alguma coisa, Santa Quitéria vai fazer o que? Nada. Porque 
não está fazendo nem com as coisa pequenas. O que é a assistência 



que a gente tem: médico a gente tem, eu digo semana, né? Aí tem o 
médico, aí as vezes tem o médico, mas não tem o medicamento, aí já 
fica complicado. Eu acho que em termos de saúde a gente não tem 
muitas, muita coisa não. 

Aí eu pedi para as meninas lá, que quando iniciasse o ano botar o 
médico lá pelo menos logo nesse mês, que se chover pronto! Isolou 
tudo, nós ficamos lá, faz de conta que nós estamos numa ilha. Aí se nós 
precisarmos do médico, ou é em Lagoa do Mato, ou é lá em Riacho das 
Pedras, que são 19, 18 quilômetros. Ou em Santa Quitéria que é 60 
quilômetros. E a dificuldade de transporte também, aí vai se complicando 
cada vez mais. 

O grupo de pesquisa caracteriza as deficiências da assistência em 

saúde a partir das suas vivências enquanto usuários do SUS, seja através da 

relação que se estabelece com a Atenção Primária à Saúde, ou com a Atenção 

Secundária. Compreendemos que a implantação de um empreendimento desse 

porte, que agrega diversos riscos ao território demanda à Política de Saúde 

diversas providências que percorre todas as suas instâncias.  

De que forma a Vigilância em Saúde do município e do estado estão 

atuando quanto ao preparo de um plano de vigilância que resguarde o direito à 

saúde daquelas comunidades? De que forma a Atenção Primária, Secundária e 

Terciária se prepara para receber os impactos que recaem sobre o perfil 

epidemiológico da região? São dúvidas que pertinentes diante da atuação do 

Estado em outros conflitos ambientais, casos de incompatibilidade entre o que o 

território de fato demanda e as ações da política de saúde.  

Estratégias de defesa do território e vigilância que foram construídas a 

partir dessa compreensão  

Diante das discussões e debate sobre a concepção de saúde, os riscos 

e também com relação à Política de Saúde o grupo de pesquisa tece estratégias 

de luta e defesa. A saúde se mostra como potencial mobilizador para a resistência 

ao ser uma bandeira de luta contra a mineração e/ou quaisquer ameaça ao 

território e à vida. É o que demostra as falas do grupo: 

Eu acho que tem que chegar ao conhecimento da Dilma que nós somos 
um pessoal que mora, nós não podemos ser impactados pela uma 
mina dessas que os senhores criaram, nós temos, criamos filhos, e 
nunca precisou de um empreendimento desse pra nós, de mina, pra 
depender pra criar. Foi com a força, a agricultura, os trabalhador 
sofrendo esses três ano de seca e nós estamos aqui, tá todo mundo 
vivo, bem ‘bonitim’, tudo com o bucho cheio, e não precisou de uma 



mina dessa pra nós ganhar dinheiro, pra vim agora pra impactar 
nossa vida. 

Eu queria também dá uma palavrinha sobre esse movimento que a gente 
se engajou nele. É uma coisa que a gente está não só pela defesa de 
que essa mina não seja explorada. Mas sim em favor da própria vida 
de cada um, porque é o mais importante que Deus quer, é a vida de 
cada um, porque nós sabemos que nós passamos por muitas 
dificuldades sempre em cima da saúde. 

 A nosso ver, a defesa da vida, da agricultura, do direito de viver e 

permanecer no campo se coloca como o grande potencial de engajamento na luta 

contra o empreendimento que vem ameaçar seus modos de vida. E 

consequentemente, pela amplitude em que eles percebem as ameaças, a defesa 

da saúde se expressa - nesse contexto de conflito -, exatamente a partir da luta 

pelo território, pela sua forma de ser e de viver.  E isso fortalece a criticidade 

sobre projetos que não dialogam com a realidade vivida.  

Sob essa ótica, isso ocorre quando surgem elementos que são utilizados 

pela empresa, como as promessas de emprego, por exemplo, que passam a ser 

questionadas pelos moradores: 

Aí no Morrinhos sempre eu dizia: “olha, a gente tá dormindo. Quando a 
gente for acordar vai ver que é tarde”. Porque nós estamos num abismo 
aqui, morando dentro de um abismo, esse abismo também tá incluído 
Saco do Belém, é aquela mina que tem alí. Muita gente diz assim: “ah!.. 
porque vou trabalhar, porque vou ganhar dinheiro”. Não, deixa o 
dinheiro lá, deixa isso lá, vamos cuidar da nossa saúde que Deus 
preparou pra cada um de nós. 

A partir desses elementos acima citados e diante dos fundamentos 

colocados anteriormente, ao longo dos encontros do grupo de pesquisa foram 

elaboradas diversas estratégias no âmbito da saúde no penúltimo encontro, 

discutimos de forma mais orgânica, estratégias de vigilância da saúde e do 

ambiente que pudessem ser protagonizadas pelas comunidades ou reivindicadas 

no âmbito do Estado. As estratégias construídas pelo grupo são: 

 Parcerias com instituições ambientais; 

 Divulgação dos produtos dessa pesquisa; 

 Utilização da mídia para circular informações; 

 Articulação com Agentes de Saúde; 

 Dialogar com outras comunidades próximas 



 Levantamento dos casos de câncer (Construção da linha de 

base epidemiológica). 

O grupo, ao longo dos encontros, amadurecia algumas propostas que 

já eram colocadas desde o início das reuniões, como também ia amadurecendo a 

construção do papel de cada um diante dessas estratégias.  

Divulgar os produtos das pesquisas. A gente quer divulgar os produtos 
das pesquisas às pessoas que estiverem interessadas. Como? Através 
das redes sociais, de rádio, que usem elementos de pesquisa. (...) A 
gente vai fazer um monitoramento em relação à saúde, exemplo, se 
um agente de saúde detectou que numa determinada comunidade o 
problema respiratório cresceu, a gente anota, pega outro agente de outra 
comunidade, aconteceu alguma coisa lá, o índice de diarréia subiu nesse 
período aqui, a gente junta, faz uma reivindicação para um órgão da 
saúde ou um órgão ambiental e vê quais são as possíveis medidas que a 
gente pode tomar, é isso. 

O grupo nos aponta que a defesa da saúde perpassa também o 

acompanhamento/monitoramento das novas necessidades de saúde que surjam 

com o empreendimento. Bem como exige da comunidade um permanente 

movimento de olhar as transformações em curso no território. 

Caracterização dos sujeitos envolvidos no conflito sob o olhar das 

comunidades: 

No quinto encontro fizemos o esforço de mapear os sujeitos envolvidos no conflito 

e caracterizá-los. Dentre os vários sujeitos como Consórcio Santa Quitéria e o 

Estado, o grupo coloca as comunidades como sujeito desse processo, 

reconhecendo limitações postas diante da assimetria de poder, mas ponderando 

a importância desse protagonismo. como nos mostra na figura 39: 



 

(Figura 39: Mapeamento dos sujeitos envolvidos no Projeto Santa Quitéria) 

 Após esse mapeamento fizemos um esforço em levantar as 

questões que mais apareceram como preocupantes para as comunidades e a 

partir delas realizar um levantamento de sujeitos que pudesses potencializar a 

defesa da saúde e do ambiente, como nos mostra a figura 40: 



  

(Figura 40: Mapeado sujeitos a partir de categorias temáticas) 

Como podemos observar, além da responsabilidade das secretarias e 

trabalhadores da saúde, como Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Endemias, os próprios moradores colocam-se como um agente para a ação das 

estratégias de vigilância da saúde. Diversos são os fatores que levam às 

comunidades a protagonizarem ações que defendem sua saúde, ou como eles 

colocam: a defesa da vida. Dentre esses fatores exploramos a forma como eles 

se relacionam com a natureza e com o território, como eles se organizam de 

forma coletiva, como eles se relacionam com o consórcio empreendedor e como 

eles compreendem as ameaças à saúde. 



O intuito de debater e construir estratégias de defesa da saúde nos 

permite identificar como a saúde se expressa em contexto de conflito ambiental 

estabelecer uma ponte entre a saúde, compreendida direito do povo e dever do 

Estado, com a forma que ela é vivenciada nos territórios. 

Diante de tantos elementos apresentados, podemos compreender 

como as expressões da saúde em territórios que vivenciam conflitos ambientais 

tornam-se complexas. Compreender como as comunidades constroem sua 

relação com o território e de que forma isso vai intervir na sua relação com a 

saúde, tem haver com os diálogos de uma saúde que se expressa através do 

sujeito coletivo e como este se coloca diante do conflito. Para além disso, a saúde 

carrega em si um potencial mobilizador, desencadeado pela forma como os 

sujeitos se relacionam e como grandes empreendimentos tem se mostrado como 

ameaças à vida, ao modo de fazer, criar e ser nos territórios. 

 

  



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Reconhecemos, nesse estudo, que o conflito ambiental envolvendo a 

mineração de urânio e fosfato em Santa Quitéria trouxe à tona várias questões 

que repercutem na saúde das comunidades atingidas, que, trazem através de 

suas vivencias e experiências, um conceito de saúde baseado nas relações 

tecidas no território, a partir das formas de apropriação dos bens naturais alí 

presentes.  

 A implicação que o conflito ambiental traz à saúde vai para além do 

adoecimento, ou mesmo do processo saúde-doença das comunidades. A 

resistência não se concretiza apenas pela exigência de saúde, como ausência de 

doença, a luta por um território saudável e pela vida está presente nas falas e nas 

formas de organização. Além de reivindicarem o “não à mina”, as comunidades 

reivindicam pela vida, pela agricultura, pela água, por terra e por políticas 

públicas. 

Diante das análises realizadas e a partir do diálogo com a literatura 

científica podemos compreender como o processo saúde-doença e a construção 

da compreensão de saúde perpassa a relação que se estabelece naquele 

território e com as transformações territoriais. 

A partir disso é importante destacar o comprometimento do acesso aos 

bens naturais que sustentam a vida. Todas as etapas do empreendimento 

apresentam risco aos bens naturais, o que compromete a segurança alimentar 

dos sujeitos que ali vivem. Além do comprometimento de todo modo de 

vida/produção/trabalho. 

Além dos riscos inerentes ao processo de trabalho e sua relação com o 

ambiente, há um processo de captura da subjetividade produzida naquele 

território a partir do fortalecimento da ideia do atraso – desqualificação do modo 

de vida, captura das subjetividades para o emprego.  

 Nesse sentido, a Saúde Coletiva precisa tecer um processo de 

reaproximação com as necessidades de saúde das comunidades e de uma 

construção da saúde com os sujeitos dos territórios, das comunidades ou 

movimentos sociais. Processo que antes, no período de luta pela Reforma 



Sanitária, do movimentos das CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base) vinha se 

desenvolvendo até sofrer um retrocesso com o avanço neoliberal. 

 O território se impõe à Política de Saúde ao criar estratégias que subsidiam 

um processo de vigilância do e para o território, com o protagonismo dos sujeitos 

das comunidades. 

 Muitos relatos que aconteceram na pesquisa, seja relacionado a outros 

fenômenos, mas também relacionados à mineração de urânio e fosfato eles já 

tem uma “atitude vigilante”, eles observam, percebem, preocupam-se, mas 

também agem a partir dessa observação, essa ação não envolve somente 

comunidade, mas conseguem articular uma rede (movimentos sociais e 

universidade) de apoio para sanar dúvidas com relação à potenciais riscos que 

envolvam à comunidade. 

 A Compreensão da dinâmica do território, como ele se encontra hoje em 

diálogo com uma compreensão do empreendimento (Territorialização do 

empreendimento) amplia as formas de apreensão das transformações territoriais 

e como isso vai impactar a saúde e o modo de vidas pessoas que ali e dali vivem. 

 As experiências de luta e resistência em torno da propriedade da terra, do 

trabalho nela, da educação, saúde, enfim, diversas bandeiras históricas dos 

camponeses se colocam como uma ferramenta para a construção de processos 

de vigilância disparados nas comunidades atingidas por grandes 

empreendimentos. A história de luta de Saco do Belém me ajudou a compreender 

a forma de envolvimento deles na pesquisa bem como as estratégias construídas 

ao longo do grupo de pesquisa. Traçar essas estratégias foi um passeio pelo 

histórico de lutas, mas também passa por uma compreensão da atual forma de 

organização das comunidades, compreensão dos limites das resistências tecidas 

naquele território. 

 Olhar para a saúde através das relações (materiais, simbólicas, afetivas e 

socias) e das lutas tecidas no território permite-nos enxergar o potencial 

mobilizador que a bandeira da saúde possui diante de contextos de injustiça 

ambiental. Os sujeitos coletivos protagonizam lutas pelo seu território a partir das 

expressões da questão da saúde colocadas a partir desses conflitos. Trazendo-



nos a ideia de que a saúde ocorre no fluir, no movimento nas transformações 

diárias ou não. 
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