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O projeto “Educação Antinuclear: pela vida, 
pela paz!” apresenta uma abordagem crítica 
sobre problemas da indústria nuclear que não 

são esclarecidos nos meios de comunicação e nos 
espaços educacionais populares. A construção deste 
material de apoio pedagógico para professores(as) 
e líderes comunitários surgiu de uma demanda da 
Articulação Antinuclear Brasileira (AAB) e dos edu-
cadores engajados. Esta cartilha vem expor os temas 
geradores da luta antinuclear, guiando e propondo 
atividades diferenciadas sobre a temática.

“A educação possui o poder de 
transformar pessoas e estas pessoas, 
quando conscientes de seu papel, 
constroem o mundo melhor.” 
Paulo Freire

Como facilitar que a 
educação antinuclear 

estabeleça vínculos 
necessários com as escolas 

públicas, comunidades e 
movimentos sociais?

A P R E S E N T A Ç Ã O
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Os angrenses começaram a organizar 
reuniões abertas ao público, com a 
predominância de profissionais liberais, 
estudantes, artistas e representantes 
de movimentos sociais. Foi quando 
se originou a Sociedade Angrense de 
Proteção Ecológica (SAPÊ), em 1983. 

No Brasil,  a pesquisa sobre energia nuclear 
teve início na Universidade de São Paulo 
(USP), no final da década de 1930, forne-

cendo minérios radioativos para o projeto bélico de 
desenvolvimento de bombas atômicas dos EUA. 

Em julho de 1945, no deserto do Novo México, a 
primeira bomba atômica foi testada. Nos dias 6 e 
9 de agosto do mesmo ano, as cidades japonesas 
de Hiroshima e Nagasaki foram o terreno do teste 
atômico mais cruel da humanidade. Os efeitos 
agudos das explosões mataram aproximadamente 
400 mil pessoas, e cerca de metade das mortes em 
cada cidade ocorreu logo após o ataque, marcando 
o poder destrutivo da energia nuclear no mundo.

Como podemos evitar que essa catástrofe 
se repita?

Movimentos antinucleares globais e locais lutam 
para que os países se comprometam a tomar me-
didas concretas que proíbam, de fato, os arsenais 
atômicos. A Jornada Ciclística Antinuclear foi 
o primeiro protesto nacional contra as usinas 
nucleares, em 1977, no trecho da BR-101 que liga a 
cidade do Rio de Janeiro a Angra dos Reis. Cercado 
por militares durante todo o percurso, um grupo 
de ciclistas diziam em palavras de ordem: “vamos 
pedalar contra a energia nuclear”. Este evento 
marcou o início dos movimentos antinucleares no 
Brasil e, especialmente, em Angra dos Reis.

Fonte: Acervo Sapê, protesto Hiroshima Nunca Mais, década de 1980.

Como isto 
aconteceu?

A geração de energia elétrica através 
de usinas atômicas é a principal 
aplicação civil da indústria nuclear, 
porém seu uso também atende a 
interesses militares (produção de 
armamentos nucleares).

O que é 
preciso saber?
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Fonte: Acervo Sapê. Cine-debate sobre o filme “Fukushima 5 dias que abalaram o Japão”, com a presença do 
diretor-executivo Tamiyoshi Tachibana, que teve público de 80 pessoas entre estudantes, educadores e ativistas.

Os primeiros protestos locais   contra as usinas 
nucleares, durante a década de 1980, possuíam amplo 
apoio popular.  Esses protestos foram batizados com 
o nome “Hiroshima Nunca Mais: pela vida, pela paz!”, 
em homenagem às vítimas das bombas atômicas. 
Centenas de jovens se manifestavam, alertando sobre 
os riscos nucleares, entre shows musicais, teatro de 
rua e palestras com especialistas que abordavam o 
perigo nuclear e a defesa do meio ambiente.

De que maneira a Sapê organizava o mo-
vimento Hiroshima Nunca Mais, e como se 
deu essa continuidade?
A luta por uma sociedade plena de poder popular se 
organizava em todo o Brasil e, em Angra, um grupo 
de pessoas unidas na SAPÊ com o apoio de ativistas 
do Rio de Janeiro, se articulavam através de abai-
xo-assinados e de ações culturais contra as usinas 
nucleares, visando propiciar elementos libertadores 
para a juventude angrense, oprimida pela ditadura 

militar. Angra, na época, ainda era governada por um 
prefeito indicado pelo governo militar, por ser área 
de segurança nacional, devido à implantação das 
usinas nucleares. 

Ogivas nucleares no mundo
No século XXI, a vida do planeta ainda é 
ameaçada por milhares de ogivas nucleares 
(armas radioativas encapsuladas em mís-
seis). EUA, Rússia, França, China e Ingla-
terra são os países detentores de bombas 
atômicas que fazem parte do Tratado de 
Não Proliferação, conhecido como TNP. 
É um tratado polêmico, pois permite que 
esses países possuam armas atômicas 
legalizadas.Outros países que possuem 
ogivas nucleares, mas não fazem parte do 
TNP, são: Paquistão, Índia, Israel e Coréia do 
Norte. Além disso, diversos países possuem 
projetos nucleares para interesses militares 
sigilosos. A Marinha do Brasil desenvolve a 
criação do submarino movido a energia nu-
clear, que utiliza o mesmo combustível das               
usinas de Angra I e II: o urânio.

Centenas de jovens 
se manifestavam, 
alertando sobre os 
riscos nucleares

Em 2020, a SAPÊ continua resistindo. São 37 anos 
de muita luta contra governos autoritários que 
atendem a interesses empresariais e militares 
ao construir usinas nucleares. O cenário político 
atual segue desrespeitando o meio ambiente. A 
construção de projetos culturais, eventos, ações 
públicas sobre a luta antinuclear é a principal 
forma da SAPÊ lutar nos dias de hoje contra o 
avanço das indústrias nucleares no Brasil. 
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formas de ondas ou partículas. A energia produzi-
da pelo urânio é chamada de energia nuclear, pois 
é uma energia vinda diretamente do núcleo de seu 
átomo. E, devido ao acúmulo de estudos científicos 
sobre a produção deste tipo de energia, desenvol-
veu-se o aumento e a concentração da radiação do 
urânio através de processos industriais, o chama-
do “enriquecimento do urânio”. Um termo ques-
tionável e irônico, pois esse enriquecimento, na 
verdade, o torna tóxico e perigoso ao extremo. 

O que o enriquecimento gera?
O processo de enriquecimento do urânio resul-
ta em diversos subprodutos radioativos, como o 

plutônio, que não ocorre espontaneamente na 
natureza e é uma das substâncias mais radiotó-
xicas conhecidas. Um único micrograma, menor 
que uma partícula de poeira, pode causar câncer 
se inalado ou ingerido. Uma esfera de plutônio 
menor que uma bola de tênis pode produzir 
uma bomba nuclear com capacidade de matar 
milhões de pessoas.

Movimentos antinucleares  em todo o mundo 
alertam que não existe solução segura para o lixo 
nuclear. A herança dos rejeitos radioativos é mais 
um motivo para lutar e se posicionar contra a ins-
talação de minas de urânio e usinas nucleares.

1.1 - URÂNIO: O QUE É?

O urânio é um metal flexível, denso e ra-
dioativo, ou seja, com elevada capacidade 
de emitir energia em forma de raios. Com 

nome em homenagem ao planeta Urano, seu áto-
mo possui núcleos instáveis, liberando energia em 

O INÍCIO 
SEM FIM

Minas de urânio, usinas e indústrias nucleares geram 
grandes quantidades de lixo atômico, que precisam 
ficar sob vigilância por milhares de anos.

Enriquecimento do 
urânio. Um termo 
questionável e irônico

1
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Essas etapas demandam transportes longos do 
urânio entre diversos países, através de navios 
e rodovias. O transporte do combustível nuclear 
é um risco permanente e motivo de protestos 
no mundo. Durante esses trajetos há emissão 
de gases poluentes, como o dióxido de carbono 
emitido pelos veículos que transportam o urânio. 
Esses transportes podem ocasionar significativos 
vazamentos radioativos, contaminando, por conse-
quência, o meio ambiente.

A mineração, primeira etapa do ciclo, é uma 
atividade que provoca diversos problemas 
ambientais e humanos.

Na extração do urânio, toneladas de outros miné-
rios, que ficam na mesma área da mina, são conta-
minados; os gases e partículas liberados durante 
o processo alteram a qualidade do ar, do solo e da 
água, atingindo a cadeia alimentar. Os lixos atômi-
cos que ficam estocados na área da mina também 
são altamente contaminantes.

E no Brasil, de onde se extrai o urânio?
O Brasil tem a única mineração de urânio em ativi-
dade na América Latina. É beneficiado na Unidade 
de Concentração de Urânio, em Caetité (BA). Nesta 
cidade, houve intensa contaminação radioativa no 
meio ambiente, com a extração sendo feita a céu 

O ciclo do urânio para seu uso industrial compreende três etapas principais:

1.2 - DE ONDE VEM E SEUS DESTINOS

A mineração e 
transformação do 

urânio em combustível

A geração de energia
nas centrais nucleares

O armazenamento 
dos lixos atômicos

aberto. Depois de extraído, o urânio é convertido 
em um pó amarelo, e segue com destino ao Porto de 
Aratu (BA), atravessando mais de 700 km de estra-
das movimentadas, situadas ao longo de 40 municí-
pios e povoados.

Depois é transportado para a Europa, onde se faz a 
conversão do urânio para o estado gasoso. Após esta 
etapa, o gás volta pro Brasil para ser enriquecido e 
reconvertido em seu estado sólido, na Fábrica de 
Combustível Nuclear da INB, em Resende (RJ). Lá 
são fabricadas as pastilhas de urânio, o  combustí-
veI das usinas nucleares de Angra I e II. 

A empresa Indústria Nuclear 
Brasileira (INB) não divulga 
o destino final deste ciclo, 

que é o armazenamento do lixo 
nuclear e a produção do plutônio a 
partir da geração de energia elétri-
ca. Em todas as etapas há geração 
de lixo nuclear.  Por que a indústria 
nuclear não expõe o lixo atômico 
neste ciclo? Porque toda propagan-
da oficial do setor divulga apenas 
que a energia nuclear é limpa, e 
divulgar que o processo produz lixo 
tóxico destruiria essa falácia.

1 2 3
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Com a ativação da usina, o combustível 
gera as explosões controladas no núcleo do 
reator, que esquenta a água de seus siste-
mas internos:
Sistema primário e secundário: feito por tubulações 
específicas que armazenam água tanto para gerar vapor 
quanto para resfriar o núcleo das usinas. A partir da 
troca de temperatura entre estes dois sistemas, a água do 
sistema secundário evapora e segue pro gerador de vapor, 
movimentando as turbinas e produzindo energia elétrica. 

Sistema de refrigeração: o vapor gerado, depois de 
movimentar as turbinas, volta para o estado líqui-
do através de um sistema interno de condensação. 
Após esse ciclo, os sistemas são resfriados pela 
troca de temperatura com a água do mar. Regular-
mente há utilização direta do mar para reabastecer 
o tanque de água de alimentação, pois há escape 
de vapor para atmosfera. Entre as tubulações des-
ses sistemas há riscos de fissuras e vazamentos 
para o mar. É fato que há ferrugem em partes do 
reator, em pleno ano de 2020, e vazamento radioa-
tivo não divulgado é um problema histórico das 
usinas.

O cotidiano nuclear
É importante lembrar que ocorrem contami-
nações “controladas” em todos os setores que 
envolvem radiação e não há níveis completa-
mente seguros quando se há exposição ex-
cessiva a este tipo de energia. Além do uso de 
urânio para combustíveis de usinas nucleares, 
existe o uso direcionado para a fabricação de 
aparelhos médicos. A medicina nuclear utiliza 

Como as pastilhas e os equipamentos ne-
cessários ao funcionamento das usinas 
chegam até Angra dos Reis?
Através do trecho rodoviário específico entre as 
cidades de Barra Mansa e Angra dos Reis, por uma 
estrada sinuosa e pequena. O comboio nuclear des-
ce a Serra do Mar ocupando parte da mão contrária 
de sua pista, gerando a paralisação de trechos da 
estrada para seu trânsito. Os veículos são proibidos 
de ultrapassá-lo enquanto ele se movimenta, e de-
vem manter distância controlada pela Polícia Rodo-
viária Federal. Pouco antes de chegar nas usinas, o 
comboio passa pelo Frade, bairro de Angra dos Reis. 
Foi onde um tiroteio, em 2019, colocou em risco um 
carregamento nuclear que passava pelo local.

A usina nuclear é um risco quando está em 
operação e também quando está fazendo 
suas paradas regulares para a troca do 
combustível. Quais são esses riscos?
O combustível é armazenado no núcleo do reator 
(motor) das usinas, para gerar explosões nucleares 
controladas por sistemas mecânicos de segurança 
e por técnicos da engenharia nuclear. Estes siste-
mas de segurança são passíveis de falhas mecâni-
cas e humanas. A usina nuclear obedece ao ciclo 
de validade do combustível, parando para trocá-lo 
a cada 18 meses em média.

Este momento é delicado porque, caso haja alguma 
quebra das pastilhas de urânio substituídas, então 
os níveis de dose de contaminação dos trabalha-
dores serão muito altos, constituindo um acidente 
grave. Durante a troca dos combustíveis, áreas 
que não podem ser alcançadas com o reator em 
funcionamento também são vistoriadas. O vaso do 
combustível (reator) é aberto, aumentando o risco 
de dose de contaminação pelo aumento de quanti-
dade de trabalhadores se movimentando no local.

a radioatividade com níveis controlados em 
diversos tratamentos, como tomografia, radio-
terapia, raios-X e etc. Outro uso controlado é a 
irradiação nos alimentos e em objetos valiosos 
de museus e acervos – para mantê-los protegi-
dos de microorganismos, como fungos e bacté-
rias. Os riscos de acidentes graves nas insta-
lações industriais com urânio, assim como no 
destino final dos materiais radioativos, fazem 
parte do cotidiano nuclear.

1.3 - LIXO ATÔMICO: LEGADO ETERNO 

Fonte: Acervo SAPÊ. Manifestação em 
repúdio ao acidente de Fukushima, 2011.

Vazamento radioativo não 
divulgado é um problema 
histórico das usinas

12



13

Após sua validade, o combustível das 
usinas é armazenado em piscinas espe-
cializadas no interior das usinas. Vira lixo 

atômico de alta radioatividade que perdura por 
milhares de anos no planeta. Não existe, no mun-
do, uma solução definitiva para este tipo de lixo, 
assim como não existe solução para os rejeitos 
de outras áreas de uso da energia nuclear. Mes-
mo que este lixo seja reprocessado e reutilizado, 
continuaria tendo altos níveis de radiação, sendo 
nocivo ao meio ambiente por milênios. O ciclo do 
urânio não tem fim.

Organizar rodas de conversas que construam a consciência crítica dos alunos a partir 
dos temas geradores de debates presentes no capítulo. Trabalhando com imagens 
para depois decodificar as palavras, entre outros, o importante é sempre explicar 
bem o que se deseja com a atividade. Exemplos de perguntas para o debate:

Como a energia nuclear se apresentou ao mundo? Porque os movimentos antinucleares surgiram?

Quais contaminações ocorrem na mineração do urânio? 

Podemos perceber que o urânio, desde a sua extração, tem um destino longo, arriscado, sujo 
(emissão de gases poluentes) e perigoso. Quais são os riscos nesse trajeto do ciclo do urânio?

Durante a parada das usinas, o quê pode causar um grave acidente?             

Considerando que a água do mar é usada para resfriar o reator,  qual o risco de contaminação 
grave no meio ambiente?

Porque o lixo atômico é um dos principais problemas para o mundo?  

Atividades Propostas

O que é preciso saber sobre a Unidade de Armaze-
namento a Seco do lixo atômico? 
A Unidade de Armazenamento a Seco (UAS) não deve 
ser considerada como um depósito definitivo, pois 
propicia a retirada dos combustíveis de alta radioati-
vidade para futuros reprocessamentos. Esses com-
bustíveis, vindos da piscina, não são considerados 
rejeitos, pois ainda servem, principalmente, para a in-
dústria atômica bélica. Nos EUA, país que concentra 
milhares de ogivas nucleares legalizadas, há cerca 
de 80 UAS. O lixo radioativo, que contém plutônio e 
demais subprodutos nucleares, é combustível para 
bombas atômicas.

5

6

1

2

3

4

13

Quanto maior a produção de energia nuclear, maior 
será a quantidade de rejeitos radioativos gerados.  
Em Angra dos Reis, os rejeitos de baixa e média ra-
dioatividade são guardados em tambores e armaze-
nados em depósitos provisórios. Angra I já produziu 
7.602 tambores e caixas metálicas de rejeitos. Angra 
II mantém em sua piscina 888 elementos combus-
tíveis altamente radioativos usados. As piscinas de 
ambas as usinas estão chegando ao seu limite de 
carga: assim, a Eletronuclear está tentando cons-
truir um depósito seco, formado pelas Unidades de 
Armazenamento a Seco (UAS), complementares às 
piscinas. Porém, ações judiciais, a princípio, proibi-
ram a conclusão deste empreendimento.

APRENDER FAZENDO!

Experiência simples para simular o 
funcionamento das turbinas da usina. 
Através da observação do funciona-
mento da panela de pressão com um 
cata-vento posicionado ao lado, simule 
a geração da energia e questione ao 
grupo se vale a pena arriscarmos o uso 
do urânio para tal fim.

Fonte de filmes sobre os temas geradores: 
www.uraniumfilmfestival.org

Conexão Xô Nuclear – You Tube



2.1 - ANGRA: REIS ATÔMICOS

A construção de usinas nucleares no Brasil 
se deu unicamente na cidade de Angra 
dos Reis (RJ). Como isto aconteceu? O 

projeto para a implantação das usinas nucleares 
foi impulsionado pela Marinha do Brasil. Um fato 
que influenciou a escolha dessa cidade para sediar 
usinas nucleares foi a presença do Colégio Naval, 
instituição nacional de formação militar, que está 
localizado próximo ao centro de Angra. Domi-
nar o ciclo nuclear no Brasil é interesse militar. 
A presença das usinas Angra I e II garante que o 
Brasil possua produção permanente de plutônio. O 

PROBLEMAS 
NUCLEARES 
NO BRASIL

Diferentes cidades brasileiras são afetadas 
pela indústria nuclear e apresentam problemas 
em comum, razão pela qual os movimentos 
antinucleares fazem trocas de relatos, ex-
periências e estratégias de luta para que se 
fortaleçam contra as políticas irresponsáveis 
do setor nuclear.

projeto legalizado da criação do submarino nuclear 
da Marinha, para “defesa” da costa brasileira, prova 
o interesse militar pelo poderio atômico. 

Por que a central nuclear recebeu o nome 
de Almirante Álvaro Alberto?
A central nuclear brasileira recebeu esse nome 
em homenagem ao “pai” dos estudos nucleares no 
Brasil, Almirante Álvaro Alberto. Sua família veio 
ao Brasil após a 2ª Guerra Mundial, de origem ita-
liana, especializada na indústria de armamentos 
e pólvora. Esta família criou a empresa Rupturita 
S/A Explosivos, no final da década de 1940, em 
Nova Iguaçu (RJ). Esta empresa foi adquirida pela 

empresa Condor S/A Indústria Química em 1994, 
focada na produção de armamentos.

A geração de energia nuclear que oculta o 
interesse militar
Não havia e nem há necessidade de se construir 
usinas nucleares no Brasil. Angra dos Reis foi 
escolhida estrategicamente por estar entre as duas 
capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, em meio 
a um cenário paradisíaco, que ostenta a Baía da 
Ilha Grande. A escolha de uma área de natureza 
exuberante e preservada reforça a lógica militar de 
esconder os aspectos tóxicos da indústria nuclear. 
A radioatividade liberada em doses tecnicamente 

2



permitidas ao meio ambiente é invisível à população 
angrense. Esta radioatividade é permitida nos esca-
pes cotidianos das usinas, num litoral exuberante, e 
é maquiada naturalmente.

O contexto político predeterminou a escolha da praia 
de Itaorna para sediar as usinas, no distrito de Mam-
bucaba. Na década de 1950, durante o governo de 
Juscelino Kubitscheck, foi criada a Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear (CNEN), em 10 de outubro de 
1956. A CNEN foi criada pelo interesse na construção 
do Programa Nuclear Brasileiro da época, promo-

vendo a auto-fiscalização de todas as atividades 
referentes ao setor nuclear nacional, tudo sob sigilo.        
Este caráter sigiloso facilitou, posteriormente, 
todos os processos de implantação das usinas, jus-
tificando os sigilos como interesse da União. Uma 
das lutas empreendidas pelo movimento antinu-
clear é a criação de um órgão público independen-
te, para fiscalizar verdadeiramente o setor. 

As construções atômicas impostas aos  
pelos angrenses:

As usinas de Angra I e II não tiveram um licencia-
mento ambiental democrático, foram, na verdade, 
impostas e apoiadas pelo projeto político do golpe 
de Estado de 1964, quando ações participativas da 
comunidade eram excluídas pela ditadura empre-
sarial militar. Em 1970, o governo ditador decidiu 
pela escolha da praia de Itaorna para sediar as 
usinas atômicas.

Como reagiu a comunidade tradicional 
caiçara de Itaorna ao receber a notícia?
Muitos remanescentes relatam os sentimentos de 
impotência de seus familiares, na época, porque toda a 
comunidade caiçara tradicional desta área foi expulsa 
de seu território, sem nenhum tipo de cuidado, sem 
respeito aos direitos humanos e jurídicos que tinham 
sobre suas terras. Eram herdeiros da antiga fazenda 
de café que ali existira, a Fazenda Itaorna, que abran-
gia também a praia de Itaorninha - área prevista para 
a construção de Angra III.

  A região desapropriada compreende aproximada-
mente 10 km de litoral, onde cerca de 1200 pessoas 
viviam da pesca e agricultura local. Foi um trauma 
coletivo. Perderam suas terras para um grande inves-
timento avassalador. Em conjunto com esse trauma, 
gerou-se uma ocultação da memória social de Itaorna.

Angra I, prejuízo nacional
Em 1971 é iniciada a construção de Angra I. A em-
presa norte-americana Westinghouse vendeu os 
equipamentos da usina, sem o repasse das instru-
ções tecnológicas e com materiais defeituosos, que 
tinham tecnologia da década de 1950. Após o prejuízo 
da parceria com os EUA, o Brasil assina um acordo 
de cooperação com a Alemanha, no ano de 1975, que 
estabeleceu a construção de Angra II e III. Em 1976, 
as obras da usina Angra II foram iniciadas. Ao longo 
do processo de construção da central nuclear – até 
o período de finalização das duas usinas – atrasos 
significativos e pequenos acidentes ocorreram.

A corrupção no setor nuclear para o desen-
volvimento de projetos militares sigilosos.
Aliado à construção problemática de Angra I e II, o 
Programa Nuclear Paralelo atendia aos interesses 
bélicos da indústria nuclear brasileira, com projetos do 
submarino nuclear e testes sigilosos de bombas atômi-
cas. Esse programa aumentou os atrasos de construção 
das usinas, pois realizava desvios de verbas das obras 
(corrupção) para seus projetos confidenciais.

O Programa Paralelo foi legalizado e unificado ao 
Programa Nuclear Brasileiro oficial com a Consti-
tuição de 1988. A junção dos programas civil e mi-
litar tinha por objetivo mudar a imagem da Central 
Nuclear como “símbolo da ditadura”.

 Com os atrasos das obras (devido à corrupção), os 
custos públicos aumentaram e a falta de infra-es-
trutura era preocupante. Operários não tinham 
sanitários, nem mesmo local adequado para reali-
zar suas refeições. Sem fiscalização eficaz, faziam 
fogo em lugares improvisados dentro dos edifícios 
em construção. Angra II teve sua obra concluída 23 
anos depois de iniciada, entrando em operação co-

A radioatividade liberada 
em doses tecnicamente 
permitidas ao meio 
ambiente é invisível à 
população angrense

O Programa Nuclear Paralelo 
atendia aos interesses bélicos 
da indústria nuclear brasileira
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mercial no ano de 2000. Angra III até os dias atuais 
não está concluída, teve suas obras retomadas pelo 
governo Lula em 2002.

As obras de Angra III foram paralisadas pela 
operação “Lava-Jato”, da Polícia Federal em 2015, 
que identificou amplos esquemas milionários de 
corrupção entre a Eletronuclear e as empreiteiras 
contratadas. A prisão de dirigentes do alto esca-
lão militar das usinas foi realizada com êxito de 
provas. A participação do então vice-presidente da 
república Michel Temer nestes esquemas corrup-
tos também foi divulgada anos depois. 

Quem paga a conta?
As obras das usinas, como um todo, não trouxe-
ram empregos fixos para a cidade; pelo contrário, 

geraram um número de desempregos acima do 
normal, se comparado às cidades vizinhas. Após 
as obras de Angra I e II, muitos trabalhadores se 
instalaram na cidade, mesmo desempregados, 
criando um aumento populacional desenfreado 
nos bairros vizinhos. Não existe desenvolvimen-
to social no entorno das usinas.  

Em 2018, técnicos da Eletronuclear foram impe-
didos pelos traficantes de realizar a manutenção 
de sirenes, que existem para alertar o bairro em 
caso de emergência nuclear e são testadas todo 
mês, sempre no dia 10. Além das usinas trazerem 
o risco de acidente nuclear ao município, os pro-
blemas sociais gerados impactam com elevada 
gravidade no meio ambiente como um todo.

Resistência das comunidades!
Os povos tradicionais próximos à central nuclear 
são comunidades caiçaras, indígenas e quilombo-
las de Angra e Paraty, amplamente excluídos de 
políticas públicas para suas realidades culturais. 
Diante de todos os impactos sofridos com a vinda 
das usinas (perda de territórios, preconceito social, 
poluição e risco nuclear), essas comunidades 
deveriam ter contrapartidas básicas, como escolas 
e postos de saúde com qualidade diferenciada e o 
reconhecimento público da real dimensão de seus 
territórios. Há uma luta contínua pela preservação 
de suas culturas, ainda perseguidas por diversos 
setores da sociedade.

A negligência histórica dos governos com os 
povos tradicionais por todo o Brasil se repete 
com as comunidades localizadas no entorno da 
central nuclear, já que estão em área de risco. O 
curta-metragem “A fala do Cacique” relata a visão 
da aldeia sobre o perigo das usinas de Angra I e 
II, e como eles vivem. Estão em meio a esta Zona 
de Planejamento de Emergência Externa (ZPE´s), 
que não dialoga com os indígenas como um todo. 
A aldeia Sapukai é a maior comunidade indígena 
do estado do Rio de Janeiro e a localização impõe 
precárias condições de vida, com cerca de 350 
indígenas num raio de 10 km das usinas, na loca-
lidade do Bracuí.

Fonte: Acervo Sapê. Faixa na sacada da antiga 
sede da SAPÊ, no centro de Angra, em 2003.

Os povos tradicionais 
próximos à central nuclear 
são comunidades caiçaras, 
indígenas e quilombolas 
de Angra e Paraty
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As estórias e vivências tradicionais oriun-
das da conexão espiritual dos povos nati-
vos, contam que os problemas da central 
nuclear seriam castigos dados ao povo 
branco por antigos caciques como Cunham-
bebe, que possuía imenso poder na região 
de Mambucaba.
Um desses castigos, segundo imaginam, e que 
por explicação técnica tem fundamento, foi um 
acidente natural de grande porte que ocorreu ao 
lado da central nuclear: a avalanche de lama que 
soterrou o laboratório de radioecologia. No ano 
de 1985, a entrada e saída da água que resfria os 
reatores por pouco não foram bloqueadas. Caso os 
bloqueios ocorressem, não haveria formas de con-
trolar um grave acidente radioativo. Esta tragédia 
natural prova literalmente o significado indígena 
de Itaorna que é pedra podre, ou seja, área instável. 

O medo social por acidentes radioativos 
em Angra: uma constante. 
O risco de um grande acidente radioativo em 
Angra se faz presente desde a implantação da pri-
meira usina. Os problemas detectados são muitos 
e nunca foram explicados devidamente para a po-
pulação, que fica a mercê dos comunicados oficiais 
da central nuclear liberados somente depois que 
algum acidente vaza para a imprensa. 

Conheça alguns dos casos ocorridos até 2020! 
Angra I é uma usina descaracterizada porque os 
técnicos brasileiros tiveram que agregar diversas 
adaptações, que são consideradas pelos técnicos 
estrangeiros como um fator problemático. As usi-
nas sofreram incêndios na fase de construção, que 
foram investigados como tentativas de sabotagem 
– decorrentes da disputa tecnológica entre enge-
nheiros norte-americanos, responsáveis por Angra 
I, e engenheiros alemães, responsáveis por Angra II. 
Há registros que provam a existência de pequenos e 

médios acidentes relativos a vazamentos, enguiços, 
queimas de peças, contaminações internas e exter-
nas, falhas humanas. São problemas sérios que se 
tornam naturalizados, e que relativos a este tipo de 
tecnologia, ocorrem de forma cotidiana.

Em 1971 a integridade física dos equipamentos de 
Angra I já estava comprometida, por terem sido 
mantidos lacrados durante anos (desde a década 
de 1950). Foram encontradas ferrugens nas tubula-
ções da área interna do reator, o que poderia causar 
risco de vazamento radioativo para o mar. 

As ferrugens nas tubulações que tem contato 
com fontes altamente radioativas são pro-
blemas que acontecem ao longo das opera-
ções das usinas de Angra de forma contínua.
No início das operações de Angra I, em 1981, desco-
briu-se, na Suécia, que os reatores da Westinghou-
se não podiam operar além da metade de sua capa-
cidade. Foi detectado, também, que algumas juntas 
das tubulações de Angra I não poderiam resistir à 
pressão atômica. Em 1986, a CNEN foi denunciada 
por seus empregados. A acusação baseou-se no 
fato de que operários estavam morrendo devido à 
exposição irregular a materiais radioativos. Contu-
do, o discurso de autoridade militar ainda protege 
os segredos das falhas do reator. Há uma lógica 
interna de culpar os operários, a dita falha huma-
na, e não a tecnologia.  

Há contaminações sérias!
Durante os primeiros anos de funcionamento de 
Angra I, alguns descontaminadores não eram 
alfabetizados. Esse fato foi revisto depois que um 
servente tomou uma substância química achan-
do ser leite. Há contaminações menos graves ou 
superficiais onde os trabalhadores passam por um 
processo exaustivo de descontaminação, como 
horas de lavagens e esfregaços em seus corpos. 

Não se divulgam estudos de índice de câncer entre 
os trabalhadores da usina, porém a comunidade 
angrense sabe que a incidência desta doença nos 
principais bairros operários da usina é alta. 

As primeiras falhas de Angra I...
Assim que foi ligada pela primeira vez, teve duas 
válvulas que emperraram. Um dos cabos elétricos 
de manutenção queimou-se. Houve problemas no 
motor à diesel. De abril a junho de 1983, houve uma 
parada para o conserto de gerador de vapor. Em 
1984, houve correção de vazamentos, e só voltou a 
ser ligada em 1985. No ano seguinte, vazamento no 
circuito do reator e mau funcionamento no gerador 
elétrico principal, pelo esquecimento de um rolo de 
fita crepe em seu interior.

No ano de 1987 um novo enguiço, e o conserto 
durou até outubro de 1988. Em 1992, queimou uma 
peça. Angra I passou os anos de 1993 e 1994 parada, 
devido a um vazamento no circuito de refrigeração 
do reator. Este acidente não foi comunicado, de 
início, a muitos empregados da usina. Vazamento 
é tabu, principalmente depois deste acidente de 
1993, que pode ter atingido o exterior da usina, isto 
é, mar e ar. Os relatórios de trabalho deste período 
não estão disponíveis. 

Angra I, entre 1985 e 1994, apresentou o 
número de 30 paradas devido a questões 
técnicas e judiciais. Estas paradas longas, 
causadas por problemas “normais”, ainda 
ocorrem, mesmo com todos os processos 
de atualizações tecnológicas das usinas, 
bem como os de extensão de sua vida útil.
Os reparos infindáveis geram contaminações de leves 
a graves nos mecânicos, e fazem com que as usinas 
fiquem mais tempo paradas do que ativas. Angra I e II 
são popularmente chamadas de usinas “vaga-lume”. 
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Esses tipos de falhas são presentes e cotidianas nas 
usinas. Em 2020, Angra I apresentou problemas téc-
nicos que provocaram o desligamento da usina por 
duas vezes, num período de 30 dias. Angra II apre-
sentou ferrugens encontradas nos tubos que contêm 
as pastilhas de urânio e na borda do vaso do reator.

Para viabilizar o retorno de Angra II à operação no 
menor tempo possível, a Eletronuclear reaproveitou 
28 tubos usados, que estavam armazenados na pis-
cina de combustível desta usina. Isso significa que 
usaram combustível velho de alta radioatividade, 
sem diagnosticarem a causa específica da oxidação 
nos tubos. Completando a “solução” improvisada, 
utilizaram combustíveis de Angra III, que estavam 
armazenados em condições desconhecidas pela 
sociedade civil. A população de Angra dos Reis fica 
a mercê de uma fiscalização centralizada nos inte-
resses econômicos da Eletronuclear.

Diante de todas essas evidências, Angra e 
cidades vizinhas deveriam ter um plano de 
emergência eficaz, o que não acontece na 
realidade.  
Os riscos explícitos da indústria nuclear são a jus-
tificativa para que planos de emergência externos 
estejam presentes em qualquer complexo nuclear. 
Na época da ditadura empresarial militar, o plano 
era confidencial. Em 1991, a sociedade angrense 
consegue estabelecer a existência do plano de 
emergência público, porém o mesmo era incom-
pleto. O Plano de Emergência Nuclear vigente 
em Angra dos Reis baseia-se num conjunto de 
medidas para evacuar a população vítima de um 
possível acidente, de porte pequeno a intermediá-
rio. Caso haja uma explosão dos reatores (acidente 
grave), que pode impactar uma área além do raio 
de 15 km, a cidade não terá um plano emergencial 
publicado com antecedência. 

Fonte: acervo SAPÊ. Protesto que simulou um acidente rodovi-
ário durante o exercício do plano de emergência, década de 1990.

Além dos problemas de infraestrutura básica para a 
evacuação segura de turistas e moradores, existem 
os de origem física, que podem gerar complicações 
graves no decorrer de um acidente nuclear, como 
a instabilidade do mar e dos morros. O Exercício 
Geral do Plano de Emergência Externo atual ainda 
é um início de simulações com pequena escala de 
participação popular, onde o número de vítimas é o 
mínimo possível comparado à realidade populacio-
nal dos bairros. 

As simulações são divididas por classes 
de emergências:
1ª classe - Evento Não Usual (ENU): onde a popula-
ção não tem conhecimento sobre. Pequenos aciden-
tes ocorrem, mas o ENU não é divulgado nos meios 
de comunicação. A falta de uma lei que cobre a di-
vulgação plena do ENU à sociedade civil organizada 
é um sério problema que acentua a não transparên-
cia sobre os pequenos acidentes nucleares.

2ª classe - Alerta: todos os órgãos públicos envol-
vidos no plano de emergência ficam cientes, mas a 
população não tem conhecimento a respeito, a fim 
de evitar pânico geral.

3ª classe - Emergência de Área: alarme de sirene 
para as populações vizinhas das usinas com eva-
cuação das pessoas que se localizam num raio de 5 
km da central; 

4ª classe - Emergência Geral: possibilidade de va-

Como é o Plano de Emergência Nuclear de 
Angra dos Reis?
As ações emergenciais para um pequeno acidente 
consistem na retirada imediata dos moradores 
que estiverem a 5 km das usinas. Se o acidente for 
intermediário, o raio se estende a 15 km. A SAPÊ, 
durante os primeiros exercícios de simulação do 
plano de emergência, realizou um protesto na es-
trada próxima à usina Angra I, com a representa-
ção de acidente rodoviário simples que interditou 
a rodovia. Este tipo de protesto foi realizado em 
diversos exercícios de simulação para mostrar 
ao público que na possibilidade de um acidente 
comum na estrada Rio-Santos, a evacuação real 
não será imediata.

As ações emergenciais 
para um pequeno 
acidente consistem na 
retirada imediata dos 
moradores que estiverem 
a 5 km das usinas
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zamento radioativo, alarme de sirene e evacuação 
das pessoas que se encontram num raio de 10 km 
da central. A sirene indica que as pessoas devem 
ir aos Pontos de Reunião específicos de cada área 
do plano, para a saída que será coordenada através 
dos Pontos de Controle. As duas mãos da estrada 
ficam no mesmo sentido. 

O povo angrense vai pra onde?
A população dos bairros do Frade e Bracuí que 
distam até 10 km das usinas iriam para o cen-
tro de Angra dos Reis nos abrigos previstos em 
escolas, que a princípio não possuem estrutura 
física adequada.  A população que se encontra 
de Praia Brava até o Parque Mambucaba seria 
evacuada para o centro de Paraty, em abrigos 
também planejados nas escolas. No continente, 
as companhias de ônibus locais seriam respon-
sáveis por atender ao governo durante a evacu-
ação.

Quem atua de forma direta com as populações 
são os agentes da Defesa Civil, e não há um 
número de funcionários suficiente para atender 
todas as comunidades. Este fato se torna preocu-
pante para os grandes bairros do distrito, como 
Frade e Perequê. A ausência de um planejamento 
compatível ao número de turistas assíduos de 
Angra e Paraty agrava a efetivação do plano.

A não-relação do turismo de Angra com o 
Plano de Emergência Nuclear
As Zonas de Planejamento de Emergência (ZPEs) 
das usinas Angra I e II atendem a significativo 
número de turistas nacionais e estrangeiros, 
principalmente no verão. Na região turística da 
Ponta Sul (Distrito de Mambucaba), encontramos 
39 meios de hospedagens, onde a média de ocu-
pação em 2017 foi cerca de 850 mil pessoas.

A instrução do plano para visitantes ou turistas 
que se encontram no raio de 5 km das usinas é a 
de que eles devem se dirigir de forma tranquila 
para seus destinos de origem. Como se o ato de 
se deslocar fosse algo simples em plena emer-
gência nuclear. Depois da guerra e terrorismo, 
a radiação é o tipo de situação emergencial que 
mais gera medo na sociedade humana, por ser 
invisível e causar doenças como mutações gené-
ticas, câncer, entre outras. A maior preocupação 
da Defesa Civil é o pânico. 

Por ser um centro turístico de relevância no 
Brasil, Angra deveria ter um plano de emergên-
cia para o setor. Na possibilidade de Emergência 
Geral será necessário um grande número de 
profissionais que conheçam a área, e saibam 
orientar as pessoas de forma mais clara, a fim de 
conter o pânico e facilitar uma evacuação segura 
aos turistas e moradores locais. 

As mudanças emergenciais a nível global
Após o desastre nuclear de Fukushima, diversas 
mudanças sobre planejamento de emergência 
foram orientadas para o mundo inteiro, como a 
extensão dos raios de emergência e aquisição 
obrigatória de equipamentos portáteis da área de 
segurança, movidos a diesel ou bateria. Também 
em Angra I e II, houve tais mudanças no sistema 
de segurança interno, além da aquisição de um 
simulador de acidentes que prevê falhas huma-
nas. Porém isso não previne por completo o caso 
de um acidente, pelo simples fato de que um si-
mulador também é uma máquina sujeita a falhas 
mecânicas inesperadas. 

Acidentes nucleares graves são conside-
rados no Plano de Emergência de Angra?
O acidente grave é considerado nas bases do 
projeto das usinas, porém nunca foram divulga-

dos os procedimentos a serem adotados, somen-
te os de emergência de médios acidentes. Mes-
mo que a CNEN afirme que não há possibilidade 
de acidente grave, alegando que há meios de se 
evitar, nunca houve meios tecnológicos para ga-
rantir tal fato. Os riscos não podem ser ocultados 
da forma como são. O Centro Nacional para o 
Gerenciamento de uma Situação de Emergência 
Nuclear (CNAGEN) se encontra em Brasília, e 
deve ser acionado em situações caóticas.

O que se omite nos planos...
A população local ignora o fato de que a evacu-
ação será dividida em dois sentidos da estrada 
Rio-Santos: Paraty e Mangaratiba. Não se tem 
um plano definido para as populacões que mo-
ram nas ilhas e não se divulga quais escolas de 
Angra seriam abrigos com blindagem. A desin-
formação pública do plano acentua o risco de 
a população viver o pânico (como já aconteceu 
em 1989 quando uma sirene de alerta disparou 
“acidentalmente” no Frade e a população saiu de 
suas casas procurando fugir do bairro, desespe-
rada achando que a usina tinha explodido). Até 
hoje não há medidas de segurança pública que 
estabeleçam um mínimo de ordem para realiza-
ção do plano.

A Eletronuclear não difunde a idéia de que as 
pessoas correm o eterno risco de evacuação...
O risco nuclear em Angra dos Reis se fará presente 
mesmo após o fim da vida útil das usinas, pois o 
acúmulo de lixo atômico deve ser supervisionado 
pelas autoridades responsáveis de forma contínua. 

O risco nuclear em Angra 
dos Reis se fará presente 
mesmo após o fim da 
vida útil das usinas
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O processo de acabar com as operações de uma 
usina nuclear chama-se descomissionamento, que 
dura décadas e gera mais empregos que a constru-
ção da usina. Este processo deve ser monitorado 
com seriedade, para se evitar a contaminação em 
massa dos trabalhadores. No Brasil, o descaso com 
os operários da indústria nuclear tem como exem-
plo a história da extinta empresa Nuclemom.

2.2 – Nuclemon: a radioatividade 
não reconhecida

A Associação Nacional dos Trabalhadores da 
Produção de Energia Nuclear (ANTPEN) é 
formada por trabalhadores, ex-funcionários 

e parentes afetados pela indústria nuclear. Ela nas-
ceu para lutar contra a Nuclemon, que pertencia à 
INB e coordenava a Usina de Santo Amaro (USAN), que 
funcionou por mais de 50 anos em São Paulo, onde foi 
construída no início do Programa Nuclear Brasileiro. 

A luta dos trabalhadores!
O Sindicato dos Químicos de São Paulo se apro-
ximou dos trabalhadores. Em 1990, este sindicato 
solicitou ao Centro de Referência do Trabalhador 
de Santo Amaro (CRT-SA) que fizesse uma visita 
à empresa. Cientes da gravidade do assunto, a 
sociedade civil organizada intensificou as ações 
judiciais contra a empresa. Em meio a protestos 
da população e a ações do sindicato, do Ministério 
Público e da Delegacia Regional do Trabalho, a 
roupa dos operários passou a ser lavada e descon-
taminada na empresa, os funcionários começaram 
a receber vale-refeição e a freqüentar o CRT-SA, 
onde começaram a fazer exames e a participar 
de reuniões que tinham como objetivo discutir as 
condições e a organização do trabalho na empresa.

Em 1991, a Câmara Municipal de São Paulo ins-
taurou uma Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI), onde se expôs os seguintes fatos:
A área da usina apresentava contaminação radioa-
tiva no solo; riscos de exposição à radiação e conta-
minação nos depósitos de rejeitos. A CNEN foi res-
ponsável pelos riscos por não ter tomado medidas 
cabíveis de fiscalização. A Nuclemon depositou lixo 
químico ao longo de vários anos no lixão de Perus, 
Aterro Bandeirantes, representando um risco para 
os trabalhadores e a população vizinha do aterro, a 
quantidade total era desconhecida. As condições de 
radioproteção permaneciam absolutamente inefi-
cientes, devendo ser garantido tratamento médico 
adequado aos trabalhadores contaminados.

Em 1992 a usina foi desativada e derrubada. 
Constataram que havia contaminação profunda 
no terreno, situado na Rua Princesa Isabel, no 
Brooklin. A CNEN deveria realizar a descontamina-
ção com a raspagem do solo e retirada das cama-
das profundas. Porém a única ação foi jogar pedris-

Trabalhadores contratados sem conheci-
mento dos riscos radioativos: tudo em 
nome do sigilo nuclear.
Os antigos trabalhadores da Nuclemon não sa-
biam que estavam sendo expostos a substâncias 
altamente tóxicas, radioativas. Os chefes contra-
tavam trabalhadores semi-analfabetos, para eco-
nomizar custos com materiais de radioproteção, 
e reforçar a idéia do sigilo do Programa Nuclear 
Brasileiro. As dificuldades para encontrar um 
emprego eram grandes para pessoas sem grau de 
instrução. Trabalhavam de chinelos, comiam no 
meio da produção química, não tinham uniformes 
e a roupa radioativa era lavada em suas próprias 
casas, contaminando famílias inteiras.

 As condições de trabalho eram absurdas. O am-
biente da usina era abafado, barulhento, coberto 
por um pó branco tóxico. No setor conhecido como 
“amassador” ocorria a mistura de pesadas subs-
tâncias tóxicas. A fumaça produzida nesse setor 
era sufocante, quem era obrigado a ter contato 
com esta área, tinha que passar correndo e sem 
respirar. Estavam expostos a poeira radioativa e 
excesso de trabalho. 

A falta de protetores de ouvido causou per-
da de audição em muitos operários...
Não havia programa de prevenção de acidentes, 
nem uso de máscaras.  Os trabalhadores, expostos, 
contraíram graves doenças, como a silicose – que 
causa o endurecimento do pulmão – e tiveram os 
diagnósticos enquanto ainda estavam empregados 
na usina. Muitos foram despedidos, sem direito 
a tratamento médico, com mais de décadas de 
serviço. Os funcionários começaram a desconfiar 
dos perigos da Nuclemom, quando a CNEN iniciou 
o uso dos aparelhos para medir radiação entre eles 
após o acidente radioativo de Goiânia, em 1987.

Muitos foram 
despedidos, sem direito 
a tratamento médico 
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Esta usina era responsável pelo processo físico-quí-
mico de extrair e potencializar um material radio-
ativo encontrado abundantemente em seu estado 
natural nas areias monazíticas do litoral do Rio de 
Janeiro e Bahia, a monazita. Este processo deve 
ser monitorado com extrema atenção porque gera 
subprodutos compostos por alta concentração de 
elementos radioativos, como o urânio e tório. Outro 
subproduto de elevada radiação é o mesotório, que se 
origina da junção entre o urânio e o tório (torta II). To-
dos estes elementos causam sérias contaminações 
que originam, num período longo, doenças graves 
como o câncer, silicose e doenças profundas de pele.
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cos para cobrir o solo contaminado. O terreno, 
localizado em uma área muito valorizada, foi vendido 
e, no local, construído um grande condomínio. 

Todo o entulho contaminado foi colocado 
em um depósito... 
Na esquina da Avenida Interlagos com a Avenida Miguel 
Yunes, encontra-se o depósito dos restos da Nuclemom, 
com mil toneladas de lixo atômico. A segurança e a 
sinalização do local são precárias com pequenas placas 
do símbolo de radiação, que estão próximas ao chão e 
cobertas pelo mato.  A terra fora do galpão está contami-
nada com radioatividade. Ao lado do terreno foi constru-
ído o Santuário Mãe de Deus, do famoso Padre Marcelo 
Rossi, com capacidade para abrigar cem mil fiéis. 

de. Ela levou as pedras para um posto de saúde, e 
se iniciou a descoberta do acidente pelo governo.  
A criança que brincou com as pedras morreu ra-
pidamente; seu enterro foi alvo de apedrejamento, 
pois goianienses culpavam os moradores do lote 
do ferro velho pela contaminação da cidade. Um 
absoluto desrespeito às vítimas, que demonstra 
a ignorância da sociedade brasileira da época ao 
lidar com este tipo de acidente.

Quais foram as ações emergenciais?
Cerca de 112.800 mil pessoas foram levadas ao 
Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. O clima 
de pânico na cidade era visível. No processo de 
descontaminação da área, a CNEN removeu qui-
lômetros de asfalto das ruas próximas ao local do 
acidente. Tambores e contêineres foram usados 
para armazenar 6.500 toneladas de lixo radioativo. 
Na operação de limpeza, parte do solo teve que ser 
removido e várias construções foram demolidas. 

Quantas pessoas foram contaminadas?
A Associação de Vítimas do Césio-137 estima que cerca 
de 1.600 pessoas foram atingidas e que 100 já morreram 
em decorrência do acidente, reivindicando o fato do 
governo não reconhecer o número real de vitimas, por 
não incluir os danos e mortes relacionados ao acidente 
ocorridos após 1987. Essa organização luta contra o pre-
conceito ainda existente e protesta contra a omissão do 
governo para a assistência médica das vítimas.  

E o que ficou de lembrança na cidade?
O Centro de Convenções de Goiânia, um espaço luxuo-
so para se realizar eventos diversos, foi construído no 

2.3 – O acidente radiológico de Goiânia

O acidente nuclear do Césio 137 (elemento 
químico de elevada radioatividade) foi o 
acidente mais grave, em nível mundial, 

sem a existência de uma usina.  O fato aconteceu 
em setembro de 1987, quando humildes catadores 
de lixo semianalfabetos entraram no abandonado 
Instituto Goiano de Radioterapia para procurar 
sucata, e levaram uma máquina muito pesada, com 
chumbo que protegia uma cápsula de pó altamente 
radioativo contendo o metal Césio-137. Eles não 
tinham idéia sobre o material tóxico contido na 
cápsula. A máquina encontrada era lixo radioativo 
negligenciado pela CNEN. A causa deste acidente 
evidencia o descaso do governo da época em lidar 
com materiais clínicos de radiologia.

Cabia a CNEN a responsabilidade de fisca-
lizar todas as unidades de saúde que utili-
zavam material radioativo. E armazenar de 
forma segura os lixos atômicos provenien-
tes das clínicas. 
 Os catadores venderam o lixo radioativo para um 
ferro-velho, localizado na Rua 57, no centro de 
Goiânia. Os empregados do ferro-velho consegui-
ram abrir a cápsula por inteiro, que ficou exposta 
numa simples prateleira. Ao anoitecer do dia da 
compra, um dos empregados ficou deslumbrado 
com o intenso brilho azul das pedras de Césio, 
levando o metal para dentro de sua casa. Rapida-
mente a radiação se espalhou entre os vizinhos, e 
pelas ruas do centro da cidade. 

Uma criança brincou de amarelinha com as pe-
dras radioativas, e chegou a comer com as mãos 
sujas do metal. Após dias de exposição, a esposa 
de um desses empregados percebeu que todas as 
pessoas que tiveram contato direto com as pedras 
estavam passando por graves problemas de saú-

Uma criança brincou de 
amarelinha com as pedras 
radioativas, e chegou a comer 
com as mãos sujas do metal 

Fonte: Acervo AAB. Depósito de lixo radioativo da Nuclemom. Ao 
fundo, o muro que divide o terreno com o Santuário Nossa Senhora 
Mãe de Deus–Theotókos (local das missas do Padre Marcelo Rossi).

Este galpão de Interlagos é provisório há mais 
de uma década, com riscos de acidentes graves 
à população. Depósitos radioativos, mesmo com 
fiscalização séria, podem causar graves acidentes 
ao meio ambiente. Em Interlagos, a fiscalização é 
precária e o local impróprio. Prova da precariedade 
desse depósito é a sua comparação com o depósito 
de Abadia de Goiás, que também armazena toneladas 
de lixo atômico causados pelo acidente radioativo de 
Goiânia. Este depósito é afastado da população, com 
unidade policial e monitoramento internacional.
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terreno onde funcionou o Instituto Goiano de Radiolo-
gia. Em Goiânia não há nenhum tipo de memorial em 
homenagem às vítimas. 

A ausência de uma fiscalização eficiente perdu-
ra por mais de três décadas. Há comprovação de 
vazamentos radioativos nos lençóis freáticos da 
área, causados por depósitos de lixo atômico. Além 
disso, há duas barragens de rejeitos em estado de 
sucateamento, que apresentam risco de contami-
nação em massa. O total de rejeitos radioativos 
acumulados é de 7.588.726 toneladas.

autorização do “Serviço de Radioproteção” da unida-
de. Porém trabalhadores das obras de manutenção 
emergencial da mina não usavam equipamentos de 
segurança adequados ao risco de contaminação.

Como acontece a luta antinuclear em Caldas?
A AAB realizou, em setembro de 2019, o seminário 
“Caldas deu Urânio para o Brasil, mas o que restou?”. 
Foram realizados debates sobre os problemas gerados 
pela INB, na cidade de Poços de Caldas, com a presença 
de líderes sociais de regiões afetadas pela indústria 
nuclear, pesquisadores, estudantes, professores e 
representantes do poder público. Caldas forneceu 1.200 
toneladas de urânio para as usinas de Angra dos Reis 
até 1995, quando se descobriu a jazida de urânio no mu-
nicípio de Caetité (BA). No sertão do semiárido nordes-
tino – onde há escassez de água para a população local, 
que vive de suas atividades de subsistência familiar – o 
Programa Nuclear Brasileiro instalou a segunda mina 
de urânio do Brasil, sem fiscalização efetiva.

O sertão radioativo

Fonte: Acervo SAPÊ, 
mapa político da região 
de Caetité (BA).
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Fonte: Acervo Sapê. Principal lote contaminado 
pelo acidente do Césio-137, ano de 2017.

 O Estádio Olímpico foi destruído, virou lixo atômico. 
As reações do governo brasileiro ao acidente demons-
traram a falta de preparo do setor nuclear nacional. 
Não existe um controle rígido de fiscalização eficiente 
sobre as fontes de materiais radioativos. Esta negli-
gência nacional se perpetua nas terras que possuem 
elevada concentração de urânio em estado natural.

2.4 - Minas de Urânio em Caldas 
MG), Caetité (BA) e Santa Quitéria 
(CE) são ameaças de contamina-
ção radioativa em massa.

A cidade de Caldas (MG) desde a década de 
1940 foi alvo de pesquisas sobre a con-
centração de urânio em seu solo. Em 1975, 

devido a interesses militares, foi elaborado o projeto 
de construção da mina, com inauguração em 1982. 
Antes de sua inauguração, a área já armazenava 
o lixo atômico vindos da extinta Nuclemom, sob 
sigilo estatal. Não houve participação popular no 
processo de licenciamento ambiental, tampouco 
informação pública sobre os riscos da radioativida-
de e plano de emergência nuclear. 

Fonte: Acervo AAB. Sucateamento dos                    
depósitos de Caldas, década de 2010.

Após o rompimento das barragens de Brumadi-
nho (MG), em janeiro de 2019, houve uma atenção 
específica do governo municipal para as barragens 
atômicas de Caldas, que apresentavam vazamen-
tos e estado crítico de conservação. 

O risco de uma segunda Brumadinho radioa-
tiva alertou a população local para a exigên-
cia de uma manutenção emergencial da mina 
e a construção de um plano de emergência 
nuclear para as populações do entorno. 
Essa cobrança efetiva resultou num início de obras 
da INB para reduzir o risco deste grave acidente. 
Um possível acidente nas barragens poderá compro-
meter o abastecimento público de água e a preser-
vação de parques naturais do Planalto de Poços de 
Caldas. O depósito de rejeitos é classificado como 
uma área controlada, podendo ser acessado mediante 
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Caetité sofre séria contaminação de urânio nos seus 
lençóis freáticos, o que impactou o abastecimento 
precário de água na área de influência direta da mina. 
A atividade mineradora fica entre três municípios: 
Lagoa Real, Livramento e Caetité. A mina em atividade 
é localizada na Bacia do Rio de Contas. A desinforma-
ção proposital sobre o perigo das minas radioativas se 
repete em Caetité e a população inicia luta contra a INB.

Os moradores do distrito de Maniaçu, a pou-
cos quilômetros da mina, afirmam que não 
receberam informações sobre os riscos.
Muitas pessoas foram contaminadas, famílias 
morreram aos poucos. Devido aos fatos de conta-
minação radioativa, a Associação Movimento Pau-
lo Jackson – Ética, Justiça, Cidadania denunciou 
os crimes ambientais comprovados, em seguida, 
por instituições públicas e entidades sociais.

A INB, responsável pelas operações da mina, foi 
alvo de inquéritos, autuações e multas ambientais 
e trabalhistas, devido a acidentes e problemas 
técnicos operacionais. Porém, é uma luta cons-
tante a cobrança por mais segurança nesta área. O 
minério produzido em Caetité é destinado para as 
usinas de Angra e para o projeto do submarino nu-
clear da Marinha. Após um período de fechamento 
da mina, a INB retoma atividades autorizadas pela 
CNEN para a produção de urânio, com testes ope-
racionais de significativo aumento de produção, 
prevendo 800 toneladas anuais.

Neste processo de retomada da minera-
ção em Caetité, outra região sertaneja que 
corre o risco de ser afetada é a cidade de 
Santa Quitéria no Ceará. 
Esta área encontra-se em processo de licenciamen-
to ambiental para extração de urânio e fosfato. A 
maior jazida de urânio do Brasil se encontra neste 
município, na vila camponesa de Itataia, sertão se-

miárido. Em 2004, o Projeto Santa Quitéria foi apre-
sentado ao município pela estatal INB e a Empresa 
Galvani (mineradora norueguesa). Este projeto tentou 
explorar a mina de Itataia de forma ilegal. 

A sociedade cearense se mobilizou e 
denunciou o crime.
Há um total de 156 comunidades camponesas, três ba-
cias hidrográficas e mais de 60 municípios (incluindo 
a capital, Fortaleza) que podem ser afetados pelo pro-
jeto que previa a utilização de 1 milhão e 100 mil litros 
de água por hora. As comunidades e os assentamen-
tos do entorno da mina sobrevivem com o equivalente 
a 14 carros-pipa/mês, a mineração de urânio e fosfato 
consumiria 125 carros-pipa/hora.

Em 2018, a luta popular consegue barrar a mi-
neração, mas o perigo continua a rondar 
os camponeses.
 Alertados pelos problemas em Caetité, movimentos 
sociais têm se mobilizado contra o projeto em atos 
como a Jornada Antinuclear do Ceará, onde comu-
nidades camponesas lutam pela continuidade dos 
modos de vida tradicionais existentes de Itataia. O 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), a par-
tir da pressão popular apoiada por pesquisadores da 
Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual 
Vale do Acaraú e pelo Movimento pela Soberania 
Popular na Mineração (MAM), decide em fevereiro de 
2018 arquivar a licença ambiental do projeto. 

Porém, a especulação sobre Santa Quitéria está 
presente, pois o Programa Nuclear Brasileiro se 
tornou dependente de sua exploração para ter um 
futuro garantido de urânio nacional.  A cada usina 
nuclear que se planeja construir no Brasil, aumen-
tam-se os riscos de se explorar o urânio de Itataia. 
Em Pernambuco, o governo federal está planejando 
a construção de seis usinas nucleares nas mar-
gens do Rio São Francisco.

2.5 – A resistência Antinuclear em 
Itacuruba (PE)

O município de Itacuruba se encontra no sertão 
pernambucano, próximo ao Rio São Fran-
cisco, e sofre problemas ambientais devido 

à instalação das usinas hidrelétricas de Itaparica. 
Elas inundaram vilas inteiras, causando perda de 
território das comunidades tradicionais existentes 
na região – como quilombos e aldeias indígenas. 
A cidade de Itacuruba apresenta elevadas taxas de 
suicídio, pelo trauma do impacto das hidrelétricas 
em suas vidas. 

                                                                                                                                                      

A área prevista para a construção nuclear é situada 
em território considerado sagrado pelas comuni-
dades tradicionais, próxima às margens do rio São 
Francisco, maior fonte de água do Nordeste. Rio que 
atualmente é impactado por diversos empreendi-
mentos estatais, como a transposição de suas águas, 
a construção de barragens (que alteraram profunda-
mente a constituição da fauna e da flora local) e pelo 
crescimento do agronegócio, que usa de suas águas 
para irrigação de monoculturas.

Este rio, de importância extrema para os povos 
ribeirinhos, sofre períodos de seca e, portanto, não 
há condições seguras de se garantir a quantidade 
necessária de água para o resfriamento de usinas 
nucleares em suas margens. Além disso, o contato 
das águas com o sistema de refrigeração das usinas 
iria contaminar o rio, pelo excesso de cloro e de esca-
pes de radioatividade usado neste sistema.

A cidade de Itacuruba 
apresenta elevadas taxas 
de suicídio, pelo trauma do 
impacto das hidrelétricas 
em suas vidas
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A luta pela água dos povos encantados do 
Opará (nome indígena do rio São Francisco) 

A Marcha das Águas, durante a Cúpula dos Povos, 
foi o início da resistência de milhares de estu-
dantes, ribeirinhos e comunidades tradicionais 
de diversos municípios do Vale do São Francisco 
contra a instalação das usinas em Pernambuco. 
A Articulação Sertão Antinuclear, criada em 2019, 
nasceu após as lutas unificadas entre representan-
tes de populações tradicionais, entidades, pesquisa-
dores, movimentos sociais e populares, que criaram 
o Comitê Regional Antinuclear. Esta organização 
articula o apoio do setor acadêmico com o propósito 
de sensibilizar e subsidiar as lutas dos movimentos 
sociais – incluindo parcerias entre deputados esta-
duais, federais e senadores – para barrar o investi-
mento nuclear de Itacuruba no Parlamento.

Fonte: Acervo AAB. Marcha das 
Águas, década de 2010.

O projeto de construção 
das seis usinas nucleares 
no Nordeste é uma 
tragédia ambiental 
declarada

Um grave acidente nuclear é um risco 
desnecessário para o Nordeste, rico em 
sol e vento, fontes renováveis de energia 
disseminadas no sertão.
O rio São Francisco ou Opará, pertence a sete esta-
dos do Nordeste, com mais de quinhentos muni-
cípios localizados em suas margens, totalizando 
cerca de 20 milhões de pessoas a depender de suas 
águas. Portanto, não pode ser ameaçado por conta-
minações radioativas. O projeto de construção das 
seis usinas nucleares no Nordeste é uma tragédia 
ambiental declarada, de proporções equivalentes 
aos grandes acidentes internacionais.
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OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM ATRAVÉS DO TEMPO:

Atividade focada na transformação da paisagem, após a construção de minas de urânio e 
usinas nucleares. 

DESENHE SOBRE:   

Problemas socioambientais que Angra, Caldas e Caetité apresentam, e como isso transformou 
seus territórios. 

Projeção da paisagem de Itacuruba após a construção das usinas nucleares. Como as comunida-
des tradicionais estariam vivendo?

TEATRO DE FANTOCHES:  

Narrar o avanço das indústrias nucleares sobre as diferentes regiões brasileiras, e a luta dos mo-
vimentos sociais envolvidos. Salientando os problemas em comum de todas as áreas, como falta 
de transparência sobre os riscos de contaminação ao meio-ambiente, negligência com vítimas e 
despreparo em caso de emergências nucleares.

EXPOSIÇÃO  

Em datashow ou em cartolinas, explicando que o sertão nordestino não precisa de energia nucle-
ar, apresentando os projetos comunitários de energias renováveis que acontecem pelo Comitê de 
Energia Renovável do Semiárido (CERSA), contidos no site: www.cersa.org.br. 

Atividades Propostas

VÍDEOS SOBRE OS TEMAS: 

O Pesadelo é Azul. Documentário 
de Ângelo Lima sobre o acidente 
do Césio-137 - documentário MIS - 
You Tube

Recultura Caiçara – You Tube

Conexão Xô Nuclear – You Tube

Site sobre o tema da Nuclemom: 
www.antpen.org.br
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A luta antinuclear tem como objetivo básico 
banir o uso e produção das armas e usinas 
atômicas, para evitar que uma guerra nuclear 
destrua o planeta. Após a tragédia de Hiroshi-
ma, diversos acidentes radioativos ocorreram 
no mundo, devido à produção irresponsável 
de armas e usinas nucleares. 

3.1 – Início dos Desastres
Atômicos, a Guerra Fria.

O histórico sobre acidentes nucleares das 
décadas de 1950, 1960 e 1970 têm um caráter 
oculto de informações detalhadas ao públi-

co, em geral por motivos político-militares do pós 
Segunda Guerra Mundial: a Guerra Fria. Este foi um 
conflito global, buscando o domínio de territórios 
pelas potências EUA e União Soviética (URSS). Fo-
ram então produzidos armamentos nucleares em 
larga escala, a chamada Corrida Armamentista.

Um dos primeiros acidentes nucleares foi 
na usina de Mayak, em 1957, durante seu 

primeiro ano de funcionamento. Essa usina 
é resultado da corrida armamentista nucle-
ar na ex-URSS, para produzir plutônio.
O acidente se deu sobre um defeito no sistema 
de refrigeração de um depósito com 80 toneladas 
de resíduos radioativos, que explodiram. Houve 
a contaminação do meio ambiente num raio de 
800 km.O governo da época omitiu a culpa, já que 
a área não se situava no mapa oficial da ex-URSS. 

AMEAÇAS
ATÔMICAS 
GLOBAIS

3

Fonte: Acervo Sapê, protesto Hiroshima Nunca Mais em Angra, 
década de 1990.

80 toneladas de
resíduos radioativos
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Duzentas pessoas é o número mínimo de vítimas 
identificadas que morreram. O governo russo 
forçou a evacuação de 10 mil pessoas das áreas 
afetadas, privando-as de explicações. Só uma 
semana depois, com o surgimento dos primeiros 
efeitos físicos e anomalias, é que a população foi 
oficialmente informada sobre o acidente nuclear. 
A região da usina de Mayak ainda possui um dos 
maiores índices de contaminação radioativa do 
mundo. As autoridades soviéticas tentaram escon-
der por 30 anos os vazamentos ocorridos.

Neste mesmo ano de 1957, o governo da 
Inglaterra ocultou os descuidos técnicos 
que levaram ao acidente de Windscale, com 
centenas de casos de câncer entre as co-
munidades vizinhas. 

Esta usina tinha o intuito de produzir armas nucle-
ares de forma rápida, o que ocasionou um incên-
dio no reator, vazando material radioativo para a 
atmosfera. O incêndio acarretou uma nuvem de 
radiação com 500 km², sua principal causa foi erro 
técnico na concepção do projeto da usina. Aqui 
vale lembrar que a tecnologia original de Angra I 
é da mesma época de Windscale. Somente após 
25 anos do acidente, as autoridades britânicas 
publicaram um relatório sobre a ocorrência de 32 
mortes e pelo menos 260 casos de câncer como 
consequência da radiação. Especialistas indepen-
dentes afirmam cerca de mil mortes. 

Nos EUA também ocorreram graves 
acidentes nucleares.
Um dos mais impactantes foi o caso da usina de 
Three Mile Island (TMI), localizada na Pensilvânia, 
no ano de 1979. Houve o superaquecimento do 
reator, causado por uma falha mecânica. Vinte e 
cinco mil pessoas foram expostas aos vazamentos 

de gás radioativo. Foi o acidente mais significativo 
na história dos EUA, onde 70% do núcleo do reator 
foi obstruído devido ao calor gerado. 

Cerca de 15 mil habitantes, que estavam num raio 
de dois quilômetros da área contaminada, não 
foram evacuados de início. Assim que o governo 
comunicou a necessidade de evacuação, 140.000 

pessoas, de forma espontânea e voluntária, saíram 
da região. A indústria nuclear norte-americana ten-
tou minimizar as notícias. A gerência obscura é um 
sério problema que, em geral, se repete na adminis-
tração de emergências nucleares.

Uma população vizinha de usinas nucleares 
deve ter transparência sobre qualquer tipo 
de acidente.
 No caso de TMI, a falta de comunicação fiel sobre 
os índices de contaminação no ambiente causou 
uma evacuação tardia e expôs, de forma desneces-
sária, pessoas à radioatividade. Esta negligência em 
evacuar as pessoas atingidas por acidentes radio-

ativos se deu de forma catastrófica no acidente de 
Chernobyl, com mais de cinco milhões de pessoas 
contaminadas no continente europeu.

3.2 – Chernobyl: o mais terrível 
acidente da História. 

A usina de Chernobyl localiza-se ao lado 
da cidade planejada de Pripyat, feita para 
abrigar seus operários. Ali moravam 50 mil 

pessoas. Em 26 de abril de 1986, o acidente ocor-
reu durante um teste sobre reaproveitamento do 
combustível, causando uma explosão no reator. 

Houve o lançamento de uma nuvem radioativa, com 
70 toneladas de urânio e 900 toneladas de grafite 
radioativo, na atmosfera. O acidente causou a morte 
de 2,4 milhões de pessoas nos países próximos. 
Para conter a explosão do reator, trabalhadores e 
bombeiros foram enviados ao local sem equipa-
mento adequado. Eles morreram rapidamente.                                                                                                                                     
  

Fonte: Acervo SAPÊ. Estudantes angrenses num 
protesto sobre os acidentes da energia nuclear, em 2011.

O acidente causou a morte 
de 2,4 milhões de pessoas 
nos países próximos

As autoridades soviéticas 
tentaram esconder por 30
anos os vazamentos ocorridos
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O incêndio do reator nuclear durou dez 
dias, os técnicos utilizavam helicópteros 
para conter a explosão, que causou um 
enorme buraco no teto do reator.
Para atingir o alvo corretamente, os pilotos abriam 
as janelas das cabines para determinar a inclina-
ção necessária, recebendo doses elevadíssimas 
de radiação. Os bombeiros que agiam na parte 
subterrânea do reator ficavam poucos minutos 
devido ao calor e à exposição da radiação. Contido 
o incêndio, construiu-se um sarcófago de chumbo, 
aço e concreto cobrindo a área do reator.

O ambiente continua poluído devido ao nível 
de radiação emitida: Chernobyl e Pripyat são 
localidades-fantasmas, visitadas por turistas 
que não podem ficar senão 15 minutos.
O volume de partículas radioativas em Chernobyl 
foi 400 vezes maior do que o emitido pela bomba 
atômica de Hiroshima. O mundo soube do acidente 
através da detecção de radioatividade em áreas 
que não estavam no mapa soviético.

3.3 – O mal causado por altas do-
ses de radiação no corpo humano

A radioatividade tóxica gera muitos proble-
mas nas células humanas. Ao atingir os 
seres humanos, os nêutrons quebram as 

moléculas de água, tornando-as eletricamente 
carregadas. Essa carga é nociva a várias partes do 
organismo porque desfaz as ligações químicas. 
O DNA de óvulos e espermatozóides também é 
atacado. O resultado é que os danos são transmiti-
dos aos descendentes das vítimas. Após o acidente 
de Chernobyl, gerações foram contaminadas pela 
sua radioatividade. Esta tragédia não foi suficiente 
para acabar de uma vez por todas com o uso de 
energia nuclear no mundo.

E os acidentes nas usinas nucleares  
continuam amedrontando o mundo...
 Em 1999, a cidade de Tokaimura, sede da indústria 
nuclear japonesa há mais de 60 anos, sofreu um 
grave acidente. O reator estava desativado quando 
abrigou uma quantidade de urânio superior ao per-
mitido. Os técnicos utilizaram 16 kg, onde a quanti-
dade máxima seria de 2,3 kg. Essa carga elevada 
de urânio causou uma reação incontrolável, com 
vazamento de radiação ao ambiente. Estima-se 
que mais de 600 pessoas foram expostas a alta ra-
diação. O acidente causado por falha humana pôs 
em debate na sociedade japonesa questões básicas 
sobre os requisitos de segurança e capacitação 
profissional da indústria nuclear. Porém anos mais 
tarde, o pior estava por vir.

Em 2011, o mais grave acidente do 
Japão ocorreu na usina nuclear Daiichi 
 em Fukushima. 
A central nuclear sofreu explosões em três de seus 
seis reatores, após um terremoto e um tsunami ter 
atingido o país. A destruição da rede elétrica desli-

gou os sistemas de refrigeração, causando supera-
quecimento nos reatores. Houve um derretimento de 
combustível que atingiu o meio ambiente externo às 
usinas. Oitenta mil pessoas foram evacuadas num 
raio de até 20 quilômetros da usina, que se estendeu 
depois para 40 km de distância.  As vítimas viveram 
escassez de recursos nos abrigos emergenciais. 

O despreparo em prever acidentes naturais, a falta 
de equipamentos reservados para uma emergência 
nuclear grave, conflitos de interesses políticos e 
práticas de corrupção foram diagnosticadas como 
as principais causas da explosão dos reatores, além 
da questão natural. A contaminação radioativa per-
manece na área, gerando graves problemas ambien-
tais acumulados pelo lixo atômico presente.

Após Fukushima, em maio de 2017 nos E.U.A. 
ocorre desmoronamento de túneis atômicos.
Este acidente aconteceu num dos maiores de-
pósitos de lixo atômico do mundo, Hanford Site, 
uma central nuclear do ano de 1943 destinada a 
produzir plutônio para armas nucleares. A bomba 
atômica de Hiroshima e Nagasaki foi fabricada 
nessa central. Hanford abriga túneis que possuem 
materiais radioativos em larga escala, sendo o 
maior depósito de rejeitos dos E.U.A. 

O governo norte-americano não divulgou nenhum 
tipo de informação sobre possíveis vazamentos 
radioativos. Centenas de trabalhadores, porém, 
foram evacuados. As cidades em torno de Hanford 
não tiveram evacuação emergencial. Esta central 

O volume de partículas 
radioativas em Chernobyl
foi 400 vezes maior do
que o emitido pela bomba 
atômica de Hiroshima.

Hanford abriga túneis 
que possuem materiais 
radioativos em larga escala, 
sendo o maior depósito de 
rejeitos dos E.U.A.

Fonte:Acervo SAPÊ. Protesto do Seminário por Energias 
Renováveis, no aniversário de 20 anos da SAPÊ, em 2003.
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nuclear é também um centro de pesquisa sobre 
manutenção de rejeitos radioativos, desenvolven-
do técnicas de reprocessamento. O teor tóxico do 
lixo atômico não é diminuído em sua reutilização, 
pelo contrário, é potencializado. A energia nuclear 
nunca será limpa.

Basta de energias imundas!
A energia poluidora é o grande motor do modelo 
atual de desenvolvimento capitalista, marcado 
pela concentração de renda e poder, pelo controle 
do território, pela exploração intensiva dos recur-
sos naturais e pela destruição dos ecossistemas. 
Além disso, é responsável pelas alterações climá-
ticas que ameaçam a vida em nosso planeta. Como 
alternativa eficaz, a opção mais segura ao planeta é 
a utilização justa de fontes renováveis (sol, ventos, 
biomassa, marés) para a produção de energia.

Fonte: acervo SAPÊ. Ativistas antinucleares, em memória 
D. Alice Duddy, comemorando os 20 anos da SAPÊ.

A energia poluidora é o 
grande motor do modelo 
atual de desenvolvimento
capitalista.
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TUDO COMEÇA 
PELO SOL!

No Brasil há sol em diferentes 
condições, horários e intensidade. 
Está presente em toda geração 
constante de energia, sem a qual a 
vida seria impossível.

O projeto Nossa Casa Solar, no Brasil, assim 
como outros projetos similares, prova que 
é possível gerarmos energia de uma forma 

mais econômica e eficiente em todos os sentidos. 
Os telhados solares são uma realidade em diversas 
comunidades brasileiras.

A Frente por uma Nova Política Energética para o 
Brasil (FNPE), lançada em maio de 2013 no Se-
minário Nacional sobre a Política Energética, em 
Brasília, é uma articulação nacional que reúne 
um conjunto de organizações da sociedade civil 
fomentadoras das energias renováveis para o povo. 
Sua missão é contribuir na viabilização de uma 
nova política para o setor energético, que responda 

adequadamente aos desafios do século XXI. Esta 
organização luta pela transparência e participação 
efetiva da sociedade civil brasileira na tomada de 
decisões sobre o planejamento energético.  

É possível que os governos façam uma tran-
sição justa e inclusiva, a partir do incentivo e 
cobrança popular a favor de políticas públi-
cas ambientais de longo prazo, evitando resí-
duos poluentes sem controle de descarte.
Os princípios desta transição energética global se 
concentram na geração descentralizada e micro 
distribuída, como pólos de geração espalhados 
nas localidades. O crescimento das energias reno-
váveis de menores impactos contribui para uma 
autonomia energética das pessoas e comunida-
des, na perspectiva do bem viver. A participação 
popular, o respeito aos direitos da natureza e hu-
manos são os pilares desta transição energética.

4

Fonte: Acervo SAPÊ. Comemoração dos 
cinco anos da FNPE na plenária de 2019.
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REALIZE cine-debates sobre séries, filmes e documentários dos acidentes nucleares: Depois 
de Chernobyl (Amazon), Darck (Netflix), Paraíso Nuclear (curta-metragem da SAPÊ em DVD), 
Recultura Caiçara (You Tube – curta-metragem da SAPÊ), a Era dos dados– armas nucleares 
(Netflix),  Fukushima 5 dias que abalaram o Japão (longa-metragem).

A PARTIR DE UMA RODA DE CONVERSA, gerar reflexões coletivas sobre a economia ambiental 
que as fontes de energia renovável representam para o futuro das gerações.

DESENHAR  um futuro renovável, como seria? Desenho sobre as realidades geográficas do terri-
tório e o potencial para as energias renováveis.

Atividades Propostas

APRENDER FAZENDO: 

experiências sobre técnicas de 
aproveitar a energia solar, apre-
sentando objetos elétricos que são 
carregados por baterias solares, 
como brinquedos e etc...
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AAB – Articulação Antinuclear Brasileira

ANTPEN – Associação Nacional dos Trabalhadores da Produção de Energia Nuclear

CERSA - Comitê de Energia Renovável do Semiárido 

CNAGEN - Centro Nacional para o Gerenciamento de uma Situação de Emergência Nuclear 

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear

CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito

CRT-SA - Centro de Referência do Trabalhador de Santo Amaro 

ENU - Evento Não Usual

FNTP - Frente por uma Nova Política Energética

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

INB - Indústria Nuclear Brasileira 

MAM - Movimento pela Soberania Popular na Mineração

SAPÊ - Sociedade Angrense de Proteção Ecológica

TNP - Tratado de Não-Proliferação

UAS - Unidade de Armazenamento a Seco 

USAN - Usina de Santo Amaro

ZPE´s - Zonas de Planejamento de Emergência Externa

Siglas
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