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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa apresenta um estudo de caso sobre as 

Indústrias Nucleares do Brasil – INB, na localidade de Buena, no município de 

São Francisco de Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro. A indústria tendo 

como foco o “impacto” da mineração de materiais que são reconhecidos como 

poluentes e contaminantes, através do processo de construção social do risco 

e do cotidiano dos trabalhadores. Reflete o uso da tecnologia, que é a 

responsável pelo aumento da radiação e pela concentração das terras raras na 

Área de Controle. A indústria também está presente na vida cotidiana dos 

funcionários e suas famílias que moram na Vila da Usina, assim como junto 

aos moradores da localidade. 

 

Palavras-chave: Indústria Nuclear, trabalhadores, terras raras, risco, 

contaminação e radiação. 
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ABSTRACT 

This research work presents a case study of the Nuclear Industries of Brazil - 

INB in the town of Buena, in the municipality of São Francisco de Itabapoana, 

State of Rio de Janeiro. The industry focusing on the "impact" of mining 

materials that are recognized as pollutants and contaminants through the 

process of social construction of risk and daily workers. Reflects the use of 

technology, which is responsible for the increased radiation and the 

concentration of rare earth in the Control Area. The industry is also present in 

the daily lives of employees and their families who live in the Mill Village, as well 

as with residents of the locality. 

 

Keywords: Nuclear Industry workers, rare earths, risk, pollution and radiation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Meu interesse pelo tema surgiu após uma primeira visita às Indústrias 

Nucleares do Brasil – INB, a “usina” de mineração de terras raras que está 

localizada no Distrito de Buena, no Município de São Francisco de Itabapoana, 

RJ. A ida ao campo foi realizada com a professora e minha orientadora, 

Gabriela Scotto, as antropólogas Gláucia Silva e Rosane Prado, e os alunos do 

projeto Espaços Sociais da Mineração no Norte Fluminense. O objetivo dessa 

visita foi realizar uma primeira incursão a um local onde os moradores vizinhos 

à usina e os trabalhadores convivem com a mineração de materiais que são 

tecnicamente conhecidos como radioativos. 

 O meu trabalho procura analisar como a indústria nuclear atua na vida 

social local, e como a população a vê e com ela convive. Inspirei-me nas 

pesquisas etnográficas das autoras Gláucia Silva (1999), antropóloga da 

Universidade Federal Fluminense - UFF, de Niterói. A sua pesquisa de cunho 

etnográfico é sobre Angra I, empreendimento nuclear existente na localidade 

de Angra dos Reis, RJ. E foi inspiradora também a etnografia sobre carvoeiros 

e o risco no cotidiano de trabalhadores, da antropóloga Marta Cioccari (2012) 

que apresenta a dimensão trágica dessa atividade, na medida em que apesar 

dos riscos, os trabalhadores se referem a sua profissão com um tom de 

heroicidade e de honra, salientando sua contribuição para as gerações futuras, 

e o legado de pai para filhos.  

Ao olharmos para a percepção do risco por parte de trabalhadores e 

moradores vizinhos não ignoramos os riscos tecnológicos associados à 

concentração das terras raras nos locais onde a indústria de mineração se 

instala e onde se opera. Mesmo com todos os procedimentos de segurança na 

operação realizados pelos trabalhadores na Área de Controle pode ocorrer 

algum tipo de vazamento e o “risco” de contaminação afetaria tanto a usina, 

como a vila, e até mesmo a população de Buena. 

 O presente trabalho tem como objetivo identificar alguns traços da 

cultura que predomina na indústria: sua localização afastada do centro 
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comercial, os trabalhadores que moram na vila de propriedade da empresa, um 

convívio que parece tranquilo mesmo se tratando de uma indústria que 

manipula produtos radioativos. 

No primeiro capítulo do trabalho inicio a discussão com base na visita à 

INB quando ficou visível a preocupação pelo controle da segurança e saúde 

dos trabalhadores, e com o ambiente de trabalho coletivo. A indústria, além das 

atividades econômicas, também é responsável pelo desenvolvimento de ações 

e práticas de “sustentabilidade” e de projetos sociais junto à população. Uma 

das questões levantadas aqui é porque os trabalhadores parecem agir de 

maneira “passiva”, como se a segurança fosse comprovada e atestada a todo o 

momento, desconhecendo o risco que afeta tanto a vida como as relações de 

trabalho? 

No segundo capítulo se aborda os trabalhadores. Segundo a indústria 

(seus gerentes e diretores) aplicam-se as normas de segurança do trabalho 

com o intuito de reduzir ou se possível eliminar definitivamente o “risco” de 

acidente que pode ser fatal no ambiente de trabalho, com visão de prevenção e 

por ser assegurado pelas normas regulamentadoras. E apresentam algumas 

dessas normas.  

No terceiro capítulo trato das visitas à comunidade, à INB e à Vila da 

Usina com o intuito de descobrir a relação dos trabalhadores e das pessoas da 

localidade de Buena para lidar com o “risco” da produção das atividades 

nucleares realizadas na indústria. Foi impactante (e surpresa) ao fazer a visita 

à usina, especificamente à chamada Área de Controle – surpresa aumentada 

pelo fato de ter cursado o Curso Técnico de Segurança do Trabalho: a 

naturalidade com a qual todos se movimentavam nesse espaço de “risco” onde 

se lida com a concentração da radiatividade. Quando realizei o trabalho de 

campo na Vila da Usina fui surpreendida mais uma vez também com a 

naturalidade dos moradores, com o modo de viver em uma área de risco. 

Finalizando o trabalho considerei que eu estava louca por estar ali, portanto – 

após esta pesquisa - acredito que o que precisei foi de mais tempo para 

analisar toda área estudada e entender como essas pessoas percebem e 

convivem com o risco. 
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Nas minhas colocações apresento minhas reflexões sobre as Indústrias 

Nucleares do Brasil – INB: a empresa informa que não causa impactos 

ambientais nem à saúde, como é possível?  O empreendimento lida com 

reservas de minérios que são altamente contaminantes. E se ocorre em 

exposição muito alta de radiação a(s) pessoa(s) pode(m) ser contaminadas. Os 

trabalhadores exercem as atividades essenciais para a sobrevivência humana 

e até moram na vila da empresa, mas aparentemente não percebem ou 

enunciam o risco, isso significa que sofrem de “alienação” por isso? 

Este trabalho foi muito importante para meu conhecimento sobre o tema 

e para ajudar a compreender que as regras e o progresso que existe no mundo 

industrial capitalista são indicadores de alertas.  A natureza é vista como 

matéria-prima que favorece os insumos junto à exploração do trabalho 

assalariado. É importante investigar cientificamente para ter o controle da 

produção tecnológica e garantir que a radiação não venha a contaminar os 

trabalhadores, que são os grandes responsáveis pelo sucesso das Indústrias 

Nucleares do Brasil – INB. 

Para a realização desse trabalho, tive com base leitura de bibliografia, o 

trabalho de campo com pesquisa qualitativa em Ciências Sociais e o uso do 

método etnográfico. Tendo como foco a investigação e de obter o resultado do 

objeto que está sendo investigado, devido ser um empreendimento de 

materiais reconhecidos como poluentes, verificando também se está em 

conformidade com as Normas. Mas, será que os trabalhadores ficam tranquilos 

mediante a questão de risco? Sabendo que se trata de radiação, que acaba 

gerando em torno desta, conflitos sociais. 
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CAPÍTULO I - AS “TERRAS RARAS”: SOBRE A UNIDADE DE 

BUENA – SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA (RJ) 

 

           Buena, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, é uma 

localidade conhecida por possuir a maior jazida de monazita1 do Brasil. No 

entanto, atualmente as reservas encontram-se esgotadas por causa do tempo 

de exploração. A empresa de mineração analisada, presente nesse local, 

pertence ao grupo das Indústrias Nucleares do Brasil - INB. Buena é um 

lugarejo tranquilo, a vida local segue o ritmo do ambiente rural, vegetação de 

restinga, e várias praias vizinhas. 

A Unidade de Minerais Pesados (UMP) ou a Usina da praia, como é 

chamada localmente, pertence à INB, empresa estatal com economia mista2, 

vinculada à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, e subordinada ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Tendo unidades nos seguintes estados 

Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro (onde possui a sua sede), e é um 

importante elemento do sistema brasileiro de pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias para o domínio do ciclo e produção de combustíveis nucleares. É 

encarregada por pesquisa e lavra3, industrialização e comercialização, dos 

minerais pesados conhecidos popularmente como "areias monazíticas" 

                                                             
1
 O mineral monazita é um fosfato castanho-avermelhado contendo metais, terras raras e uma 

fonte importante de tório, lantânio e cério. Ocorre, geralmente, na forma de pequenos cristais 

isolados. Todos esses metais têm vários usos industriais e são considerados muito valiosos. 

Tório é um metal altamente radioativo e pode ser utilizado como substituto do urânio na 

produção de energia nuclear. Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Areia_monazítica> 

2
 Economia mista é uma forma de economia que combina dois ou mais modelos econômicos 

distintos. Esta economia existe em muitos países Capitalistas, nomeadamente nos de regime 
social-democrata. Com exemplo: o capitalismo econômico e o socialismo vivido pelo país da 
China. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_mista> 

 
3
 Lavra: Entende-se por lavra o conjunto de trabalhos objetivando a retirada mais completa, 

mais econômica, mais segura e mais rápida do minério ou massa mineral. A sistematização e 

coordenação desses trabalhos são denominadas método de lavra. Relativamente ao modo de 

escavação,  as minas podem dividir-se em dois tipos principais: minas subterrâneas e minas a 

céu aberto. Fonte: <https://ge902cobre.wordpress.com/metodos-de-lavra> 
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A área demarcada no mapa é a localização da INB4. 

 

 Buena é uma das praias mais tranquilas de São Francisco de 

Itabapoana, sendo isso um dos motivos concretos para a instalação do 

empreendimento. Com um vasto litoral, possui uma boa faixa de areia clara, 

mar tranquilo de águas transparentes. Alguns moradores da praia desenvolvem 

nessa área de risco a prática da pesca, porque não acreditam na possibilidade 

de contaminação. 

A INB, segundo sua auto-apresentação institucional na página da 

internet, proporciona à população local pesqueira principalmente melhoria da 

qualidade de vida. Incentiva na compreensão dos impactos sobre o meio 

ambiente. Atribui no equilíbrio de custos e benefícios, estimulando a 

diversificação da economia local, principalmente nos sistemas de transporte, 

nas comunicações e em outros aspectos infra-estruturais. Proporciona 

esclarecimento através palestras sobre o empreendimento, projetos sociais, 

parcerias com a prefeitura municipal, ONGs e Universidades.  

Segundo o pesquisador Simon Rosental, do Centro de Tecnologia 

Mineral (Cetem), não há expectativas de reservas de terras raras5 na costa 

brasileira, semelhantes às exportadas pela INB e suas antecessoras. Das 

ocorrências detectadas no litoral, a maioria não permite mais a lavra, ou por 
                                                                                                                                                                                   
 
4
 Fonte:<wikimapia.org/6591461/pt/INB-Indústrias-Nucleares-do-Brasil> 

 
5
 Terras raras são substâncias químicas usadas na indústria para a produção de diversos 

itens. Embora sejam abundantes, as terras raras, ou metais de terras raras, recebem esse 
nome por serem de difícil extração, devido, em parte, às suas semelhanças químicas.  
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questões de preservação ambiental ou pelo fato de a região ser habitada, o 

que torna o acesso ao subsolo quase impossível (ROSENTAL, 2008).  

Quanto ao produto comercial, ele é um investimento caro, que precisa 

de pelo menos sete etapas tecnológicas diferentes. Tal investimento precisaria 

da garantia de que as terras raras continuariam em alta. Além disso, gera lixo 

radiativo (BRASIL MINERAL, 2012). 

A China impõe o preço que quer ao mercado internacional, e no início de 

2011, o país elevou os impostos sobre terras raras. Com a medida, o governo 

brasileiro criou um Grupo de Trabalho Interministerial para debater como 

aproveitar suas reservas, que são gigantescas e definir prioridades para 

incentivos governamentais (BRASIL MINERAL, 2012). 

Ao analisar a exploração e a cadeia produtiva de terras raras no Brasil e 

no mundo vemos que a demanda por terras-raras vem se intensificando devido 

ao seu grande uso, principalmente em setores de alta tecnologia. Atualmente, a 

China produz cerca de 95% das matérias-primas que contêm os elementos 

terras raras e cerca de 97% dos óxidos de terras raras. Além disso, 

aproximadamente 90% das ligas metálicas contendo terras raras são 

produzidas na China.  Quanto ao cenário das importações e exportações 

também os Estados Unidos e o Japão foram os países em 2009 que mais 

importaram compostos e terras raras.  

Porém não existe uma fonte de energia que só tenha vantagens. Não há 

energia sem controvérsia, mas a nuclear, pelo poder destruidor que tem 

qualquer vazamento de radiação, não deve ser utilizada para produzir 

eletricidade, ao menos em nosso país, onde existem tantas outras opções. 

 

1- A PRESENÇA “SOCIAL E AMBIENTAL” DA INB EM BUENA 

 

Cuidando da saúde da população 

No trabalho de campo realizado na INB de Buena, em 2014, com o 

grupo do projeto da UFF foram coletadas informações acerca de ações que a 



17 
 

indústria presta para atender à população de Buena. Atrás dessas pistas fui 

procurar mais informações junto à imprensa local. 

Fonte:< http://www.aben.com.br/noticias/inb-doa-ambulancia-para-atender-populacao-de-buena> 

 Num jornal local on-line vemos que a INB continua atuante socialmente:  

Os moradores de Buena, a partir de 16/04/15, distrito do 
município de São Francisco de Itabapoana, contam agora com uma 
ambulância para atendimento de emergências médicas e transporte de 
pacientes. O veículo foi doado pelas Indústrias Nucleares do Brasil - 
INB à prefeitura da cidade, localizada na Região Norte do Rio de 
Janeiro. A entrega das chaves ocorreu no dia 09 de abril, na Unidade 
Básica de Saúde de Buena. A doação faz parte das ações de Inserção 
Regional da INB, que têm o objetivo de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das populações no entorno das unidades da 
empresa. 

O distrito, distante 35 quilômetros da sede do município, não 
possui hospital. A ausência de um serviço de transporte de pacientes 
em casos mais graves foi o que incentivou a doação da ambulância que 
atenderá prioritariamente a população local.  

A cerimônia de entrega contou com a presença de moradores, 
prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara e vereadores. O gerente 
de produção da INB, Roberto Douglas Pasquier, discursou durante o 
evento reafirmando o compromisso que a empresa tem com a 
comunidade.  O prefeito Pedro Cherene Júnior recebeu o termo de 
doação, documento e as chaves do veículo zero km, ano e modelo 
2014, adaptado e equipado para utilização como ambulância. 

 

 

http://www.aben.com.br/noticias/inb-doa-ambulancia-para-atender-populacao-de-buena
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Fonte: Assessoria de Comunicação Social das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) 

 

 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) 
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Cuidando da natureza 

 A informação do Jornal que a  secretaria de Meio Ambiente de 
São Francisco de Itabapoana e a equipe da INB de Buena plantaram, 
nesta semana, diversas mudas com os alunos do Ciep6, 470 Celso 
Martins Cordeiro, localizado no centro da cidade. A iniciativa aconteceu 
para lembrar o Dia Mundial de Meio Ambiente que é comemorado no 
dia 05 de junho. As plantas foram doadas pela prefeitura e pela INB. 

O secretário de Meio Ambiente, Roberto Vinagre, falou sobre a 
importância desse tipo de iniciativa. “Preservar o meio ambiente é um 
ato de cidadania. Se cada pessoa fizer a sua parte, ofereceremos um 
futuro melhor para o nosso planeta”, disse o secretário. 

 

     

 

 

                                                             
6
 Ciep(s): Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), popularmente apelidados de 

Brizolões. Projeto educacional de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro, que os considerava 
"uma revolução na educação pública do País”. [1] Implantado inicialmente no estado do Rio de 
Janeiro, no Brasil, ao longo dos dois governos de Leonel Brizola (1983 – 1987 e 1991 – 1994), 
tinha, como objetivo, oferecer ensino público de qualidade em período integral aos alunos da 
rede estadual. [2]                                                                                                                                                
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2- SOBRE A INB 

 

Em 1960, devido à descoberta de urânio e tório na monazita, a Usina de 

Praia, pertencente à SULBA – Sociedade Comercial de Minérios LTDA7 foi 

estatizada e suas atividades foram assumidas pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN). Após diversas sucessões, da estatal, Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB), criada em 1988, sucedeu a Nuclebrás (ROSENTAL, 

2008; INB, 2012a). Em 1994, a INB incorporou – a Nuclebrás Enriquecimento 

Isotópico S.A. (Nuclei), a Urânio do Brasil S.A. e a Nuclemon Minério Química 

Ltda. –, absorvendo suas atividades e atribuições (INB, 2012a). 

 

 

 Estrutura do Setor Nuclear Brasileiro  

                                                             
7
 O Brasil foi fornecedor de compostos de terras-raras entre o fim dos anos 1940 e 2000, tendo sido, 

principalmente, um grande exportador de monazita. A atividade teve início no bairro paulistano de Santo 
Amaro, utilizando monazita da praia de Buena, no atual município de São Francisco de Itabapoana, no 
norte fluminense, e era desenvolvida pelas Indústrias Químicas Reunidas (Orquima), em São Paulo, e 
pela Sociedade Comercial de Minérios (Sulba), no Rio de Janeiro. Essas empresas foram estatizadas em 
1960, já que a monazita é um fosfato de terras-raras associadas a urânio e tório, elementos radiativos, 
que, pela importância estratégica, têm pesquisa e lavra restritas ao Estado, de acordo com a legislação.  
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A INB8 atua na cadeia produtiva do urânio, da mineração à fabricação do 

combustível que gera energia elétrica nas usinas nucleares e também 

desenvolve atividades de processamento de minerais pesados. Vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a INB tem sua sede na cidade do 

Rio de Janeiro e está presente nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo. A empresa foi criada em 1988, como sucessora da 

Nuclebrás. A INB vem explorando materiais radioativos, como os minerais 

radiativos, como os minerais pesados, na localidade de Buena, Município de 

São Francisco de Itabapoana, RJ, desde 1974 como NUCLEMON, e o urânio, 

no Município de Caldas, INB Caldas – MG, desde 1982 como NUCLEBRÁS. 

(SCOTTO, 2014)  

A empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil – INB pode ocasionar 

impacto e acidentes fatais nas atividades de mineração9. Essa atividade 

antrópica de extrair minerais da terra, que resultam em impactos ambientais, há 

quem prefira ressaltar o fato de ser uma atividade essencial para realizar 

trabalhos na indústria. 

 

3- OS IMPACTOS AMBIENTAIS DA INB E OS CONFLITOS  

Alguns ambientalistas afirmam que as operações da INB em Buena e 

das suas antecessoras vêm modificando o meio ambiente de São Francisco de 

Itabapoana (FOLHA DA MANHÃ, 2011).  

Segundo o historiador ambiental e professor Arthur Soffiati (2013), que já 

se viu envolvido em alguns conflitos judiciais com a INB, devido o desleixo com 

resíduos tóxicos que poderiam contaminar o solo e a população. O professor 

revelou que as Indústrias Nucleares do Brasil realizavam atividades estranhas 

em Buena. Como por exemplo, o aterro de tambores no fundo da usina que fica 

bem próximo a praia, e disse que o produto, o urânio é um químico altamente 

                                                             
8 Na página da empresa INB. Fonte:<www.inb.gov.br> 
9
Mineração local de trabalho que segundo a Segurança e Medicina do Trabalho trata na  

Norma Regulamentadora – NR22: tem por objetivo disciplinar os preceitos a serem observados 
na organização e ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o 
desenvolvimento da atividade mineira coma busca permanente da segurança e saúde dos 
trabalhadores. 
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radioativo, e que estava armazenado no interior dos tambores. Também relatou 

que em 1986 tiveram que denunciar ao Ministério Público a INB, por tratar de 

questões ambientais, pois ficou sabendo que nesta época as atividades eram 

realizadas de madrugada. A indústria havia recebido 28 tambores de metal 

com resíduos radioativos que foram enterrados no interior da indústria, como já 

citado. E que esses tambores foram corroídos devidos ao contado com a água, 

ocorrendo vazamento e afetando o ambiente. E que poderia também ocasionar 

um quadro elevado de pessoas com câncer. Ele exigiu ao Ministério Público o 

desenterramento e a retirada deles, porque poderiam ocorrer vários problemas 

e um deles a contaminação do lençol freático. 

Durante a nossa visita em 2014 a INB Buena, o técnico de radiação que 

nos recebeu informou que o material produzido no local era transportado para a 

fábrica de Poços de Caldas (MG), seguindo todas as normas da CNEN, e que 

nos trabalhos internos havia um sistema de segurança contra o excesso de 

radioatividade, inclusive através de dosímetros, que monitoravam a carga 

radioativa nos trabalhadores.  

No entanto, segundo a gerência de produção da unidade de Buena, a 

Unidade de Minerais Pesados (UMP) da INB em Buena trouxe benefícios à 

região, que surgiu em função da extração de terras raras. Salientou que 

oferece empregos diretos a 60 pessoas e a 150 terceirizados (JORNAL FOLHA 

DA MANHÃ, 2011).   

Segundo a informação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que a 

indústria trata de lavra em propriedade particular, a INB tapa a cava (buraco), 

recompõe o solo, mas, em se tratando de área pública, os estragos não são 

reparados. Como exemplo cita a Lagoa Salgada, que teve seu trecho final 

aterrado, e a enorme poça d'água aberta na praia da Lagoa Doce, onde o 

terreno sofreu elevação com o acúmulo de areia, e o talude do tabuleiro norte 

foi desbarrancado, recuando cerca de 100 metros, com a remoção da 

vegetação nativa de restinga. Citam ainda o aterramento do manguezal de um 

ribeirão denominado Guriri, devido à movimentação de terras pela empresa no 

processo de lavra (ANBIO, 2002).        
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É importante ressaltar que em 1980, quando a unidade pertencia à 

extinta Nuclemon e mandava terras raras da região para sua unidade em São 

Paulo, a empresa recebia os rejeitos radioativos de lá. À época, um ex-

funcionário relatara a existência de 28 tambores de tório — altamente 

radioativo — enterrados na praia. A par da situação, o Ministério Público 

Estadual realizou uma diligência no local e exigiu a retirada dos tambores, 

vários deles com vazamento de material radioativo devido ao contato com a 

água salgada (JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 2011). A Comissão Nacional de 

Energia Nuclear paralisou as atividades da unidade de Buena por 19 dias, os 

tambores foram desenterrados e ficaram na superfície cobertos por plástico 

preto. Depois sumiram, e a questão caiu no esquecimento (ANBIO, 2002). 

Em 2002, foram anunciadas pesquisas científicas para determinar o 

impacto socioambiental decorrente das atividades da produção de minerais 

pesados pela INB em Buena. No bairro Nuclemon, a 300 metros da fábrica, a 

população sofria com problemas de saúde, como coceiras, possivelmente 

resultantes das atividades da INB. De acordo com a tese de doutorado da 

pesquisadora Dejanira da Costa Lauria, do Departamento de Química da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), intitulada 

“Transporte de radionuclídeos naturais e elementos das terras raras leves no 

sistema lagunar de Buena, RJ”, o índice de radiação naquela área estava 

acima do normal (CAMPOS, 2002). 
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CAPÍTULO II - OS TRABALHADORES DA INB – BUENA  

 

A Indústria Nuclear do Brasil – INB, Buena, segundo informações do 

site
10

 da empresa tem contratado 28 funcionários de empresas terceirizadas 

para diversos setores sendo: 10 vigilantes masculinos; 2 motoristas 

(masculinos); 4 auxiliares de serviços de jardinagem (3 masculinos e 1 

feminino); 2 telefonistas (femininos);  2 auxiliares de serviços de limpeza (1 

masculino e 1 feminino); 1 auxiliar de serviço de lavanderia (masculino); 4 

auxiliares de serviços gerais (3 masculinos e 1 feminino); 2 auxiliares de carga 

pesada (masculinos); e 1 encarregado de cargas pesadas (masculino).  

A visita à INB junto com o grupo do projeto teve a oportunidade de estar 

com os técnicos de química, radiação, e segurança do trabalho sendo eles 

funcionários efetivos da estatal. O primeiro momento do encontro foi numa sala 

de palestra onde eles nos apresentaram as terras raras em pequenos 

recipientes, amostras, e falaram sobre o processo de produção.  

Na sala de recepção da indústria todos tivemos acesso ao quadro 

informativo da INB, no dia 10 de setembro de 2013, que trata do  Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Similares do Sul 

Fluminense – QUIMSULF. O sindicato é reconhecido por lei para defender os 

interesses e direito coletivo ou individual dos trabalhadores. 

Quanto à localização da INB está afastada do centro comercial do 

município, alguns dos trabalhadores e suas famílias vivem na vila da 

propriedade da empresa, o convívio parece tranquilo apesar de se tratar de 

uma indústria que manipula resíduos altamente tóxicos. 

No trabalho de campo obtive informações do técnico de química sobre a 

preocupação com o controle, com a segurança e saúde dos trabalhadores, 

sobre o funcionamento e sobre a implantação das ações destinadas à melhoria 

dos ambientes e das condições de trabalho voltadas para a promoção da 

                                                             
10<http://www.inb.gov.br/pt-br/WebForms> 
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segurança e saúde dos trabalhadores e da população próxima à indústria, 

segundo os funcionários técnicos da empresa. 

Conforme o planejamento e controle da segurança no trabalho (PCS), a 

segurança atua com o intuito de reduzir ou se possível eliminar definitivamente 

o “risco” de acidente que pode ser fatal no ambiente de trabalho, com visão de 

prevenção e por ser assegurado pelas normas regulamentadoras. No Brasil, as 

Normas Regulamentadoras, também conhecidas como NRs, regulamentam e 

fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à 

Segurança e Medicina do Trabalho. As normas são implantadas e integradas 

de acordo com o ambiente de trabalho, isto é, ao processo de planejamento e 

controle da produção (PCP), e conforme a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). E aprovadas pela Portaria N.º 3.214, 8 de junho de 1978, e de 

observância obrigatória por todas as empresas brasileiras regidas pela CLT e 

revisadas periodicamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

As Normas Regulamentadoras com prioridades de segurança e saúde 

ocupacional com a empresa de mineração são: NR 4 Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), NR 5 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), NR 6 Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), NR 7 Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), NR 9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), NR 11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais, NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR 15 

Atividades e Operações Insalubres, NR 16 Atividades e Operações Perigosas, 

NR 17 Ergonomia, NR 22 Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, e 

entre outras se necessário para prevenção da saúde e da integridade dos 

trabalhadores. 

Segundo a própria empresa, as Indústrias Nucleares do Brasil – INB 

"estão consolidadas com a legislação para assegurar o controle da ocorrência 

de riscos ambientais, e porque são fiscalizadas pelo governo”, informou o 

técnico de segurança do trabalho. Contudo a INB em Buena é considerada 

uma usina nuclear, a segurança da indústria abrange não apenas ao meio 

ambiente, mas todos os setores de trabalho que pode apresentar o “risco” (os 
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maquinários, as instalações elétricas, proteção contra a Poeira Mineral, 

desmonte hidráulico, etc.). Em 2009 aconteceu na empresa um acidente de 

trabalho fatal no maquinário onde o funcionário, Júlio César trabalhava, por 

isso o fato foi contestada, e gerou conflitos sociais em Buena, segundo o relato 

do Blog³ do Paulo Noel Rádio São Francisco o acidente. 

Segundo a notícia do Blog Noel Junior11, do dia 07 de junho de 2009, 

data do velório (foi na Igreja de São Jorge em Buena) e sepultamento do 

trabalhador morto em acidente na INB de Buena, fato ocorrido no dia anterior. 

Na perícia, o trabalhador teve o braço arrancado pela esteira que transporta 

areias monazíticas no interior da INB - Indústrias Nucleares do Brasil. 

 

            

O velório de Júlio César foi à Igreja de São Jorge em Buena 

                                                             
11 Fonte:< ³  http://paulonoel.blogspot.com.br/2009/06/sepultado-hoje-em-barra-trabalhador.html> 
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O interior do templo na chegada do caixão e o portão de entrada da INB 

                            

 

A segurança não permitiu a entrada da imprensa ao interior da unidade alegando que por ser domingo a INB não 
funciona. 

 

            As informações seguintes foram obtidas no Bog do Paulo Noel 
Rádio São Francisco: 

Na localidade de Buena SFI, a consternação era geral da 
comunidade pela morte do jovem Júlio César dos Santos Ribeiro de 26 
anos, vítima de acidente de trabalho na INB Indústrias Nucleares do 
Brasil na tarde de sábado do dia 6, por volta das 18 horas. Quando o 
caixão chegou à Igreja de São Jorge (foto) por volta das 14 horas, deste 
domingo no dia 7 de junho de 2009, amigos e parentes já estavam em 
frente ao templo aguardando para o velório. O sepultamento ocorreu por 
volta das 15 horas no Cemitério de Barra do Itabapoana. 
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Logo que saímos da Igreja de São Jorge, no centro de Buena, a 
reportagem do Blog foi até a sede da unidade da INB. O guarda de 
plantão informou que não é permitido o acesso da imprensa ao interior 
da indústria. De volta ao velório conversamos com o funcionário da 
funerária que esteve no IML para remover o corpo para Buena. Ele 
contou que ouviu comentários do perito de que o acidente aconteceu 
quando Júlio César, ao se aproximar da esteira que transporta areias 
monazíticas, fora puxado pela camisa ou pelo braço que foi arrancado 
pela esteira. “Eu vi o corpo como ficou após o acidente. Foi uma morte 
horrível”, disse. Um irmão de Júlio César disse que não sabe ainda 
dizer como foi o acidente. O gerente da INB – Roberto Douglas 
Pasquier disse que não estava autorizado a dar entrevista, mas que 
lamentava o ocorrido. 

Segundo o relato do técnico de química na visita ao campo na INB, o 

processo como relatado anteriormente de lavra se inicia pela retirada da 

camada superficial do solo rico em matéria orgânica. Esse material é estocado 

no próprio local, por curto período de tempo, e será utilizado na fase final de 

recuperação dos terrenos lavrados. Após essa fase, com auxílio de 

escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes convencionais, o minério é 

extraído e conduzido para o beneficiamento na Unidade de Tratamento de 

Minérios. Exatamente nesta área onde ocorreu o acidente fatal do Júlio César 

dos Santos Ribeiro. 

Trata-se de caso-limite, em que o risco e perigo constituem-se na vida 

social.   Essa indústria é responsável pelo desenvolvimento e sustentabilidade, 

das ações práticas e sociais.  

Mas, à produção desse empreendimento apresenta riscos de 

contaminações por radiações ou causa algum impacto ambiental, nesse caso 

do Júlio César faltou à segurança, o controle de riscos ambientais, segundo a 

NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), ou seja, faltou 

segurança no ambiente de trabalho, assim eu (Ana) posso informar devido o 

conhecimento que tenho de segurança do trabalho. O risco pode afetar tanto o 

meio ambiente, como a vida do trabalhador nas relações de trabalho. 

 O caso do acidente gerou uma relação conflituosa que naquele 

momento ameaçou a rotina da população local devido à tragédia, pois o rapaz 

era muito conhecido na localidade de Buena. Todos vivem inerentemente sobre 

controle e avaliação da segurança do trabalho, o acidente representou 

insegurança e negligencia ao mesmo tempo. A população se alarmou para o 
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que poderia acontecer de pior, pois se trata de uma usina nuclear, o risco 

poderia acontecer novamente. Porém a empresa desenvolve ações sociais que 

amortece a população conforme os interessem políticos e de mercado da 

indústria. 

 

1- RISCO E CONTAMINAÇÃO EM PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA. 

 

Esse trabalho com ênfase etnográfica sobre o caso das Indústrias 

Nucleares do Brasil - INB em Buena originou-se em investigar o convívio dos 

trabalhadores com o “risco” de contaminação. As análises surgem com a 

entrevista, durante a conversa com o funcionário Val. 

 

Quando ele disse que não existe risco para animais e hortas, 
é porque a monazita é um mineral que é de baixa atividade 
específica, ou seja, de baixa radiação e por ser um cristal ele não se 
dissolve e, por isso, não se mistura com a água. A ação da 
radiatividade na monazita só faz efeito quando estamos muito 
próximos (menos de 3 metros da fonte). Ao afastar da fonte, esta 
radiação reduz até chegar a zero. As formas mais comuns de 
contaminação são por inalação e por ingestão. Pois a monazita ficaria 
dentro do corpo até ser expelida ou, se não for expelida ela ficaria 
agindo por longo tempo. Para isso as medidas de proteção como: 
máscara específica e tomar banho no término da jornada de trabalho 
são bastante eficazes. A nossa produção está limitada ao material 
que temos no pátio, mas assim que terminar o nosso estoque vai 
encerrar as atividades. Esta estimativa é de aproximadamente em 10 
anos, não tem mais nada para produzir (Val).   

 

 Quanto à reflexão sobre a comunidade de trabalhadores e as atividades 

na indústria surgiu através de conversas, de relatos do cotidiano e das 

peculiaridades do trabalho na indústria e a Vila da Usina. Isso, por um lado, 

verificando se há uma possibilidade de descobrir na pesquisa problemas de 

risco nos dois ambientes pelo entrevistado, Val.  

 A visita a Vila da Usina da INB foi realizada no dia 22 de junho de 2016, 

quando tive a oportunidade de conhecer mais detalhadamente todo o espaço, 

inclusive detalhes das moradias dos trabalhadores. E ao caminhar com Val foi 

conhecendo outros funcionários, e de repente me deparei com o trabalhador 
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Sandro que teve alguns problemas com a saúde por causa dos turnos de 

trabalho, e isso ocorreram depois de longos anos de trabalho.  

  Sandro falou sobre a sua saúde e que teve que iniciar um 
tratamento praticando natação, futebol, uso de remédio e 
acompanhamento psicológico. E foi através do ciclismo que 
conseguiu trazer o bem estar para sua saúde e normalizar a questão 
do horário para dormir e até para comer. Pois foi exatamente o fato 
do tempo de conciliar os seus momentos lazer que trouxe transtorno 
para sua vida. Ainda comentou que no final daquela semana havia 
participado de uma prova de ciclismo no estado do Espírito Santo, e 
que estava muito disposto para trabalhar. Depois de fazer o 
tratamento com medicamentos, hoje é o ciclismo que está deixando-o 
de pé e sem as dores no estômago. (Sandro) 

        

2-  TEMÁTICA ABORDADA EM OUTRAS PESQUISAS 

 

Os estudos sociológicos e antropológicos sobre as comunidades de 

trabalho, no caso da INB em Buena, em que o risco e o perigo caminham lado 

a lado na vida social local. A antropóloga Gláucia Oliveira da Silva fez um 

sensível trabalho, analisando tanto o interior da usina, Angra I, quanto em suas 

vilas onde moram seus trabalhadores e funcionários. Ela relata a “melancolia” 

dessa comunidade de trabalho, focando na interiorização das relações sociais 

pelos agentes, às redes de sociabilidade nas relações sociais hierárquicas, à 

dinâmica das fofocas, das tensões locais (SILVA, 1999).  

O estudo da autora sobre os trabalhadores de uma empresa estatal, 

produto da precária sociedade salarial brasileira, são trabalhadores que lidam 

com a “alta tecnologia” de uma usina nuclear, e sofrem com problemas comuns 

aos trabalhadores manuais ou fabris “tradicionais”. E a autora destaca os 

problemas de uma estatal no Programa Nuclear Brasileiro. Os problemas 

vivenciados pelos trabalhadores têm como destaque: os turnos de trabalho, o 

regime de plantão e de urgência implícita desse tipo de usina, trazendo 

conseqüências ao nível familiar e à estabilidade dos casais. 

A Indústria Nuclear do Brasil integra Programa segundo a pesquisa de 

Gláucia Silva, por atuar na exploração de minérios com propriedades radiativas 

(a monazita e o urânio).  



31 
 

Conforme relata a autora Maria Odete de Oliveira (OLIVEIRA, 1989), 

que a partir do século XX as pesquisas com energia nuclear iniciaram-se na 

Universidade de São Paulo (USP), tendo certo incremento das atividades 

nucleares, o Brasil tornou-se fornecedor de recursos minerais (monazita, tório e 

urânio) para projetos nucleares experimentais nos Estados Unidos. Então, 

criaram instituições para promover pesquisas científicas e tecnológicas em 

todas as áreas do conhecimento, o CNPq (Conselho Nacional de Pesquisas) e 

a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). Tendo o programa ao 

desenvolvimento nuclear, estimulando pesquisas sobre recursos minerais 

relevantes e expandir a industrialização da energia nuclear. O desenvolvimento 

do setor nuclear no Brasil incluía a nacionalização das atividades nucleares e 

compensações específicas para a exportação de matéria prima estratégica. 

 Desse modo, o Brasil tentou obter acordos comerciais que, em troca das 

matérias primas nacionais, incluíssem disposições que facilitassem o acesso a 

tecnologias sensíveis e a treinamento para engenheiros nucleares brasileiros e 

a criação de um reator. 

 

Trabalho dentro de Angra I 

A antropóloga no seu trabalho de pesquisa considera a usina de Angra, 

como “A Doce Usina Nuclear”. Por descobrir que o ar de preocupação dos 

trabalhadores, não seria de medo de algum acidente na usina, mas pela falta 

de dinheiro que seria o problema agravante no momento. Ali encontravam 

vários funcionários da usina e trabalhadores de empresas contratadas, todos 

em clima bem diverso do que a imaginação da Gláucia poderia antecipar. A 

usina no olhar da pesquisadora atribuía a um espaço onde são tratados 

elementos “perigosos” aos seres vivos. Nesse primeiro instante ela avalia como 

mito, como simbólico, “a respeito do bujãozão, apelido dado à usina por um 

angrense alheio aos conflitos por ela suscitados” (Silva, 1999).   

Porém existem questionamentos sobre o “perigo” que representa a usina 

de Angra I, discordando da visão, argumentando que a segurança e a natureza 

são duas qualidades para os moradores das vilas. 



32 
 

Mesmo assim, os trabalhadores da usina seguem um ritual diariamente, 

bem semelhante ao dos visitantes. Caso um funcionário perca a identificação 

(crachá) no interior da usina deve comunicar imediatamente à Guarita Principal 

e permanecer no local e escoltado pela segurança, porque não pode se 

movimentar sem identificação. Gláucia relata em sua pesquisa, a época de 

Parada, período em que se troca o combustível da usina e contrata 

trabalhadores, para controlar e prevenir a contaminação pela substância 

radiativa.  

O relato da Área Vital é esclarecedor para compreender as taxas de 

radiação altas, que são nos seguintes locais: os edifícios de Segurança, do 

Reator, do Combustível, Auxiliar Norte e parte do Auxiliar Sul, que constituem a 

Área Restrita. Está área se subdivide em Área Supervisionada e Área 

Controlada, sendo que a última Área é a que oferece uma taxa maior de 

radiação e é exatamente o que ocorre na INB em Buena, que representa a 

Área de maior risco para os trabalhadores. Para entrar na Área Restrita em 

Angra, é exigido da pessoa, o exame médico que inclui hemograma atualizado, 

um exame feito num aparelho denominado Contador de Corpo Inteiro, para a 

detecção de alguma contaminação previamente adquirida, um histórico de 

doses de radiatividade a que foi exposta é passado por um treinamento. 

Quanto à época de Parada na usina nuclear, para a troca do 

combustível que é realizada a cada 18 meses. Portanto, o aspecto do cíclico da 

produção aqui vinculado não à natureza e sim a necessidade tecnológica. 

Neste período muda radicalmente a rotina da usina e não são os operadores 

que estão à frente da realização da troca de combustível e sim o pessoal da 

manutenção e da radioproteção. Nesta época a área que não pode ser 

alcançada como o reator em funcionamento é vistoriado, pois o vaso de 

combustível aberto aumenta o risco de doses e contaminação, em Angra I. E 

com isso contratam mais trabalhadores para ajudar na manutenção, pois 

ocorre um aumento de trabalho além da rotina. 

Contaminação 

              A radiação é interrompida com o confinamento da fonte 

adequadamente. E quando o trabalhador se expôs por segundos à radiação 
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alta sofreu o inconveniente pela dose. Ao sair da exposição não visível no 

corpo a contaminação durante a exposição. Mas as seqüelas da dose precisam 

de tempo para se manifestar. A maneira correta de andar na área de radiação 

é andar com aparelhos, como caneta dosimétrica ou outros tipos de dosímetros 

capazes de aferir a quantidade de radiação no ambiente. A radiação é invisível, 

inodora e nenhum dos sentidos do corpo consegue pressentir sua presença, 

portanto a aferição da dose pode de um modo dá sentido de proteção. Todos 

esses apontamentos que foram citados no trabalho da Gláucia Silva (SILVA, 

1999), ocorreram na pesquisa realizada na INB em Buena em 2013, através 

das explicações do técnico de radiação sobre os cuidados necessários de 

prevenção que a INB tem com a Área de Controle. 

 A contaminação radioativa acontece quando um material radioativo é 

absorvido pelo corpo de um indivíduo. Qualquer tipo de contaminação ocorre 

quando há a presença no organismo pelo material que a contaminou. Então 

essa pessoa passa a contaminar tudo que tiver contado.  
 

O trabalho para os “descontaminadores” (funcionários) é limpar fazendo 

esfregação das pessoas e dos locais contaminados, com o auxílio de panos ou 

tecidos mais brutos, com palha de aço, para a descontaminação de 

equipamentos. É importante que as pessoas tenham cuidado para não ferir a 

pele, que pode ocasionar contaminação no sangue, e é importante na hora de 

tomar o banho que a temperatura da água não provoque a dilatação dos poros 

para uma contaminação interna. 

 

O trabalho de etnografia sobre perigos, riscos e destino 

 
   A antropóloga Marta Cioccari (2012), realiza na análise da pesquisa a 

construção social do risco12 no cotidiano de trabalhadores em minas de carvão. 

                                                             
12

Risco são os danos que podem ser causados, levando em consideração outros fatores como 

probabilidades e exemplos anteriores de ocorrência.  Perigo é o fator gerador de determinada 
situação que possa causar danos. Exemplificando: É um perigo o aquecimento global, 
os riscos são enchentes, tempestades, tsunamis, furações e o derretimento das geleiras. 
Fonte:<www.blogdaqualidade.com.br/diferenca-entre-riscos-e-perigos> 
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O trabalho etnográfico da autora foi realizado em Minas do Leão (RS) que 

representou ameaças, e descreveu como quando ocorria algum acidente era 

adotada pela mineração uma maneira de comunicar à comunidade, de acionar 

a sirene e toda a comunidade ficava em alerta e aglomerava em frente da mina 

para saber quem se acidentou. A população tinha consciência do perigo e do 

risco das atividades realizadas na Companhia Riograndense de Mineração 

(CRM), uma estatal, em Minas do Leão e de Butiá, cidades localizadas na 

bacia carbonífera do Baixo Jacuí, no Rio Grande do Sul. 

Segundo Marta Cioccari o trabalho originou-se de duas investigações 

etnográficas conduzidas nestas cidades industriais a propósito do cotidiano, da 

memória e da construção da honra dos trabalhadores nas minas de carvão. A 

pesquisa trata à questão da construção da heroicidade e da honra da profissão, 

o trabalhador que herdava o ofício do pai e lamentava que a sua carreira não 

pudesse ser transmitido ao filho, devido o encerramento da mina de subsolo. 

  A autora se baseou e explorou nos relatos de vida e de trabalho e a 

reconstrução de trajetórias dos moradores. Tendo como narrativas as 

representações sobre perigo, risco e destino relacionados aos acidentes 

ocorridos nas minas, mas também das questões ambientais e geográficas. 

Principalmente pelo fato da construção de uma rodovia federal – a BR 290, que 

foi apelidada de ‘faixa’ pelos moradores, mas também consideraram com uma 

cidade partida ao meio. Tanto a mina como a faixa proporcionou empregos, 

impulsionando o desenvolvimento, e concorria como fatores de risco.  

O fato importante que a antropóloga cita no seu trabalho é que desde 

1990 a mineração de carvão enfrenta o empobrecimento. E em 2002 quando 

ela retorna em Minas do Leão para a pesquisa de mestrado, ela é surpreendida 

pela notícia do fechamento e da substituição do trabalho do subsolo ou das 

entranhas da terra para representar a mineração de superfície. Percebe que a 

referência do mundo do mineiro tem como o foco a antiga vila operária, que 

formou uma identidade social, um ethos para os trabalhadores. Durante todo o 

tempo que a autora ficou hospedada em uma casa alugada na comunidade 

teve a oportunidade de conduzir a investigação sobre a construção social da 
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honra dos trabalhadores, definindo que não estava relacionada ao trabalho da 

mineração, mas também aos pertencimentos familiares, religiosos, políticos, 

esportivos, etc. Porém os moradores falavam sobre os perigos da mina 

subterrânea, que marcaram as memórias individuais e coletivas, e relataram 

que a mina representava o perigo, que muitos morreram trabalhando. 

 A literatura antropológica mostra que, nesta luta com a natureza, da 

qual extraem os minérios, os mineiros enfrentam jornadas consideradas 

perigosas, arriscadas e penosas, sob a ameaça de acidentes que podem ser 

fatais, expondo seu corpo à mutilação e à deterioração precoce (Grossi, 1981; 

Eckert, 1985, 1991 apud CIOCCARI, 2012). No momento, a noção de risco não 

estava mais localizada exclusivamente na natureza, mas também em seres 

humanos, em sua conduta, nas relações entre eles e em sua associação em 

sociedade. O conceito de risco moderno torna-se então a conseqüência da 

ação humana mais do que expressa o “significado secreto da natureza” e as 

“intenções da Deidade”, presentes nas noções de destino e fortuna, segundo 

Giddens (1991, p.38). Na modernidade, o risco passa a ser relido sob 

condições nas quais as probabilidades de um evento podem ser conhecidas. 

Entre os estudiosos da chamada pós-modernidade, a noção de risco também 

vai tornar-se uma palavra-chave relacionada a sentimentos de medo, 

ansiedade e incerteza (Lupton, 2003, p.12). Neste trabalho a autora considera 

a partir de Douglas e Wildansky (1984, p.186), que “o risco é uma construção 

coletiva”, de forma que a percepção dos fatores que representam risco para 

uma comunidade depende de categorias culturais, variáveis de uma sociedade 

à outra. Em alguns dos seus trabalhos, Douglas procura explicar por que 

alguns perigos são identificados como “riscos” e outros não, mostrando que 

não somente as culturas ajudam as pessoas a entenderem o risco, como elas 

também têm contribuído para uma noção coletiva de risco. 

 Os avanços tecnológicos na exploração carbonífera representam o 

aumento dos perigos que ameaça os mineiros, devido às peculiaridades 

existentes ao desenvolver as atividades nas entranhas da terra. 

O risco aparece nas narrativas de trabalhadores que, em sua trajetória, 

vivenciaram experiências relacionadas à segurança da mina, tais como o 
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pertencimento às Comissões Internas para Prevenção de Acidentes (CIPAS). 

As qualificações em torno da segurança da mina estão presentes na 

comparação com as condições precárias da ‘mina de antigamente’. A extração 

de carvão era feita de forma manual, com picaretas e carrinhos de mão, e 

quando os trabalhadores não utilizavam nenhum tipo equipamento de proteção 

individual, portanto eram reféns do perigo, pois usavam frágeis bonés e 

alpargatas (calçados de lona). Hoje o empreendimento faz adoção obrigatória 

de equipamentos de proteção, tais como capacetes e botinas, que teria 

reduzido de forma significativa os efeitos de um acidente que, antes, poderia 

ser fatal. As narrativas que dão testemunho de uma melhora na segurança da 

mina nas últimas décadas remetem à adoção de técnicas de medição e de 

cálculo, a partir das quais seria possível prever o risco de um desabamento 

dias antes de sua ocorrência (CIOCCARI, 2012). 

Segundo o sindicalista, filho de mineiro, seu pai teve a aposentadoria por 

invalidez em decorrência de problemas de saúde originados em um acidente 

de trabalho que sofreu na mina da Copelmi, empresa privada que operava 

mina de superfície. Após a morte do pai, ele aos 18 anos procurou vaga nesta 

mesma companhia para trabalhar, participou de greve em defesa do salário 

dos trabalhadores nesta mesma mina. E sofreu demissão feita pela Copelmi, 

teriam sido encomendadas pela CRM, que, embora não demitisse por ser uma 

estatal, porém não admitia que empregados da empresa privada fossem 

participar da greve. Depois de certo tempo foi procurado por um advogado da 

Copelmi, com proposta que retornasse à atividade, mas que não se 

envolvessem em ações sindicais. No ano seguinte, ele apoiou uma chapa de 

oposição e começou uma atuação como membro da CIPA, desenvolvendo o 

que aprendia e a investir em segurança para intensificar com os demais 

trabalhadores. Até porque trabalhar na mina é uma condição perigosa, pois 

corre o risco de desabamento, de gás, e de uma série de coisas. É uma 

profissão de risco mesmo. O cotidiano da mina é “perigoso”, já ocorreram ali 

muitos acidentes fatais (CIOCCARI, 2012). 

De acordo com o estudo da extração de carvão, tanto de subsolo como 

a céu aberto, havia alterado na paisagem natural das comunidades e da 

atividade naquela região carbonífera. Com base nessa mudança da natureza 
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foi realizado outro estudo sobre a qualidade ambiental dos riachos da região 

carbonífera do Baixo Jacuí, concluiu que “a atividade causa fortes danos sobre 

a biota13 aquática através da redução das abundâncias e supressão de 

espécies.  

 Nesta concepção, os problemas de saúde surgiram porque ainda não 

se tinha “aquele hábito de mineiro”, espécie de resistência física e moral, que, 

uma vez adquirida, impediria o estranhamento e o mal-estar.     

Mas, a noção de poluição e de risco ambiental surge vinculada à 

instalação, na periferia de Minas do Leão, de um aterro sanitário chamado de 

“lixão” nas falas dos moradores, sendo o projeto da nova mina a céu aberto da 

Copelmi. Esse empreendimento ocasionou o aparecimento de três lógicas: a 

econômica, que defende o interesse de receita aos cofres públicos e de 

empregos; a ecológica, que teme efeitos em longo prazo que pode afeta 

gerações futuras; e a política, dizendo respeito à subordinação de governos 

municipais ao poder das companhias mineradoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Na entrevista com antropóloga Cioccari (2012), os moradores narram 

sobre um novo fato que representa risco à segurança de todos, devido à 

construção da rodovia federal BR-290, que divide a cidade, cortando ao meio.  

Nos relatos sobre as tragédias familiares, as mortes na mina entrecruzam-se 

com as mortes ‘na faixa’, assim a rodovia é considerada. A construção desta 

colaborou para aumentar o número de atropelamentos e colisões, em muitos 

casos envolvendo mais de uma vítima da mesma família.  

Nos debates travados nas comunidades de Minas do Leão e Butiá sobre 

os impactos ambientais da exploração do carvão à flor da terra os moradores 

discutem sobre a promessa de garantir a “qualidade de vida” da população 

dessas localidades, devido às instalações das empresas levantadas por 

ambientalistas que são vistas como “sentimentalismo” por sindicalistas, para 

                                                             
13 Biota  é o conjunto de todos seres vivos de um determinado ambiente ou de um determinado 

período. Pode ser empregado em múltiplas escalas, referindo-se desde o conjunto de 
organismos em um habitat particular (e.g., biota do rio Amazonas) até o conjunto de todos 
organismos da Terra, a biota que compõe abiosfera.  Apesar da sobreposição com o conceito 
de comunidade como equivalente biológico às esferas abióticas que compõe a biosfera 
(litosfera, hidrosfera, criosfera e atmosfera). 
Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Biota_(ecologia)> 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biota_(ecologia)
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quem o risco de desemprego e de miséria é considerado mais ameaçador do 

que os danos ocasionados à natureza pela mineração. Eles defendem, 

contudo, investimentos das empresas em novas tecnologias para reduzir os 

impactos ambientais.  

Mas, na verdade o investimento em tecnologia do carvão ‘limpo’ para as 

multinacionais é para garantir o empreendimento no local. Porém existem 

moradores conscientes que a geração futura corre o risco de ter seu cotidiano 

ameaçado pela atividade carbonífera, por mudanças na cidade que beneficie a 

indústria em transportar o produto, transformando a vida dos moradores e mais 

contaminando os açudes com os resíduos da própria indústria.  

As pesquisas acima tratam sobre o “risco” em atividades com material 

radiativo, que podem ser denominadas nucleares, devido à utilização de 

energia nuclear, em Angra I. Nesse caso um acidente pode afetar tanto os 

trabalhadores como os vilenses. E quanto à construção social dos riscos no 

cotidiano de uma comunidade de mineiros de carvão, ocorreu em vários 

momentos acidentes fatais com trabalhadores e para outros trouxe 

consequências, deixando toda a população local todas às vezes em alerta para 

saber quem se acidentou. Os danos ao meio ambiente são considerados como 

“passivo ambiental” na terminologia adotada pelas empresas de mineração de 

carvão, na verdade provocam contaminação ao meio ambiente. O mesmo 

ocorre com as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Buena, de controlar o 

risco na indústria e promover a integridade de todos os trabalhadores e 

moradores da localidade. 
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CAPÍTULO III - TRABALHO ETNOGRÁFICO SOBRE A 
INDÚSTRIA, A VILA DA USINA E A POPULAÇÃO DE BUENA 

 

1. VISITANDO A LOCALIDADE DE BUENA PELA PRIMEIRA VEZ  

 

O texto apresentado é parte de reflexões acerca das fontes analisadas 

no decorrer da pesquisa no projeto já citado sobre as Indústrias Nucleares do 

Brasil14 – INB, localizada em Buena no município de São Francisco de 

Itabapoana. Em 2013, o grupo de pesquisa visitou a localidade e é nítido 

perceber que o empreendimento INB não atendia a demanda de contratar as 

pessoas da localidade para trabalhar. A informação do Zé, dono e funcionário 

do Supermercado que fica próximo a Indústria. Ele deve ter aproximadamente 

uns 35 anos de idade, ele relata que os jovens da localidade se especializaram 

em Campos dos Goytacazes, município vizinho, e que hoje eles trabalham em 

firmas prestadoras da Petrobrás. 

O rapaz do supermercado continuou dizendo que é difícil conseguir o 

emprego na INB, porém há funcionários antigos que trabalham desde quando a 

indústria estava no seu maior vapor15. Nesse momento ele revela que existe 

uma vila na usina onde alguns funcionários trabalham e moram, foi nesse 

instante que a minha curiosidade para conhecer como os trabalhadores vivem 

nesse espaço da indústria, aumentou. Porém nesse dia não seria possível 

visitá-la, pois precisaríamos de uma autorização antecipadamente. 

Zé relata a condição de vida dos trabalhadores da INB que 

anteriormente recebiam um salário de uma estatal, e atualmente a contratação 

é realizada por período semestral, oferecendo emprego terceirizado, e alguns 

até recebem salário mínimo. Nesse caso os trabalhadores contratados serão 

dispensados, gerando o desemprego em massa. Ele, como dono do 

supermercado foi levado a cogitar em uma ampla reflexão os conflitos 

                                                             
14 O tratamento físico dos minerais pesados com a prospecção e pesquisa, lavra, industrialização e 
comercialização das areias monazíticas (areia que possui uma concentração natural de minerais pesados 
e obtenção de terras-raras são atividades que competem à INB.   
 Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/INB>                                  
15 A indústria estatal tinha mais desempenho financeiro. 
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econômicos, não mais vistos apenas pelos trabalhadores, mas entre os 

diversos grupos de interesses comercial da localidade. Com a perspectiva de 

perceber que a lavoura ainda predomina durante todo o tempo da existência da 

INB, como a plantação da cana-de-açúcar, abacaxi, do gado bovino, mas Zé 

ainda questiona sobre o salário dos empregados antigos que foram 

aposentados e contratados por empresas prestadoras recebendo salários bem 

diferenciados. O que dá a entender que o comércio dele sofre declínio com a 

desigualdade salarial da INB. Ele também comenta sobre os eventos de shows 

de diversas bandas que aconteciam na praça da localidade de Buena, que hoje 

acontece pouco, devido surgir igrejas evangélicas. Também reclamou sobre as 

poucas oportunidades para as novas gerações, sobre a promessa do ex-

governador do estado do RJ, marido da atual prefeita do município de Campos 

dos Goytacazes de construir uma escola técnica para o município de São 

Francisco de Itabapoana. Mesmo assim ele, o Zé, elogia o local, dizendo que é 

bom para morar por causa da tranquilidade. Foi nesse momento que o grupo 

de pesquisa resolveu agradecer e continuar a caminhada. 

O nosso grupo de pesquisa então resolve andar e nos deparamos com 

um grupo de homens, alguns jovens, outros na fase mais adulta, numa esquina 

da rua de frente para a indústria e encontramos um aposentado pela INB da 

época das “vacas gordas”16 quem comenta que aguardava a oportunidade de 

voltar a trabalhar na INB no período de contratação semestral, pois tem uma 

boa experiência de trabalho. Era quase o horário de almoço, umas onze horas 

aproximadamente e todos estavam ali na sombra em prosa, com a nossa 

presença ficaram entusiasmado, e logo questionaram sobre o desemprego, 

apenas um do grupo que trabalha a noite como guarda no centro de São 

Francisco de Itabapoana. Depois desses relatos fomos para o sítio da família 

da professora Rosane Prado a almoçar, andamos um pouco entre o pomar, 

pelo jardim, tudo belíssimo, bem cuidado, os ares eram outros, e então todos 

relaxados fomos para a varada da casa onde a Rosane relata sobre o tempo 

de criança, em que o pai dela era funcionário da indústria. O professor Arthur 

também fala das suas experiências com questões ambientais, a professora 

Gabriela Scotto responsável pelo projeto de pesquisa em Campos dos 

                                                             
16  Prosperidade, progressão. 
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Goytacazes fala da perspectiva antropológica nas grandes empresas 

mineradoras e Gláucia Silva sobre o interesse com o empreendimento nuclear. 

Tendo como o objetivo a abordagem dos empreendimentos que lidam com 

matérias poluentes.  

 

2. O ENCONTRO COM A INDÚSTRIA: A USINA POR DENTRO  

Em 2014 é agendada a visita a INB, porém antes retornamos a Buena 

por conta do projeto para nos familiarizarmos melhor e conhecer a localidade. 

Quanto ao campo de estudo, no encontro com a INB o gerente que nos 

recebeu iniciou uma palestra com a presença dos técnicos de química, de 

radiação e de segurança do trabalho, explicando como é feita a extração17 dos 

metais pesados, como a monazita, ilmenita, rutilo e zirconita. Tendo a área de 

mineração a céu aberto, com sinalização através de bandeiras principalmente 

do local onde é retirado o material. E ainda informaram que a INB é uma 

empresa estatal e segundo a explicação do técnico de química tem um 

processo físico, que não geram resíduos, a produção é passada para o 

comprador, cujo país é a China que o maior exportador dos metais. 

O grupo de pesquisa atento ao técnico de química que continuou 

falando da área de jazida cuja cava de onde é retirado o material é lavada e 

repondo a terra por cima. Informaram que a área é constituída e que o impacto 

ambiental é mínimo, e que a flora nativa é recompensada.     

 

 

 

 

                                                             
17

 O processo de lavra começa pela retirada da camada superficial do solo rico em matéria orgânica. Depois, com 

auxílio de escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes convencionais, o minério é extraído e levado para ser 

beneficiado na Unidade de Tratamento de Minérios. A camada superficial do solo é estocada no próprio local de lavra 

para ser utilizada na fase final de recuperação dos terrenos lavrados (INB, 2012b). 
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Área Administrativa e sala de palestras      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Fonte
18

: Foto1- Os vizitantes na sala de palestra da INB, com os técnicos de química, radiação 

e segurança do trabalho. 

 

       

Foto 2: O técnico de segurança do trabalho orientando o uso dos Equipamentos individuais 

(EPIs). Foto 3: O técnico de química explica sobre a Área de Controle que o grupo vai visitar. 

                                                             
18 Fonte: Todas as fotos da vista a INB foram tiradas pela equipe do projeto (2014) dos bolsistas a 
mineração 
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Foto 4: A INB apresenta amostras de como fornece: produtos e serviços relacionados ao ciclo 
do combustível nuclear (capítulo I, p. 16). 

 

 O técnico também informou que o subsolo faz parte do estado, mesmo 

que as terras eram em terras privadas, foram liberadas por um ofício da justiça. 

Deixando a área administrativa e indo para a área de controle, o técnico 

de Segurança do Trabalho informou que CNEN (Comissão Nacional de 

Emergia Nuclear), que é o órgão responsável pelo local onde ficam as terras 

raras e também por se tratar de produto de radiatividade, produto de risco que 

fica armazenado na Área de Controle. Quanto à Área Administrativa compete 

ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Na área de controle tivemos que 

usar alguns equipamentos de proteção individual, e com identificação que 

somos visitantes. Logo nos deparamos com a casinha onde eles almoçam. 

Depois a sala onde é feita a lavagem das roupas, pois os trabalhadores não 

podem transitar em outro local com as roupas de trabalho. E o galpão local 

onde tratam dos materiais através dos maquinários onde é feito a separação 

dos metais. Tem a área de céu aberto em volta do galpão onde ficam vários 

minérios extraídos armazenados e separados. 
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Área de Controle 

Foto 1: Placa de proibição 

(comer, beber e fumar) na 

Área Restrita 

       

 

 

 

        

Foto 2: Vestuário dos trabalhadores da Área de Controle. Foto 3: Lavanderia das roupas dos 
trabalhadores, e estas não podem sair da Área Restrita.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       

Foto 4: Placa de Atenção informando uso obrigatório do protetor auricular. Foto 5: Máquina 
Caterpilla (tipo escavadeira) que transporta a areia monazítica. 
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Foto 5: O produto passa por um processo lavagem. Foto 6: A areia monazita                                                       
ensacada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                               

              

 Foto 7: O trabalhador do setor de produção usando rigorosamente os equipamentos  

individuais. Foto 8: Os visitantes conhecendo a industria de Buena.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Os trabalhadores lidam com tranquilidade e naturalidade com os 

materiais poluentes, brincam, falam sem questionar o risco de serem 

contaminados. 

Ao redor da indústria fica a vila da usina, onde reside o técnico de 

químico, e no final da visita todos já do lado de fora da recepção da empresa 
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em agradecimento ao técnico ele se despede informado que irá almoçar com a 

mesma roupa da visita, rindo como se não tivesse nenhum “perigo”, nenhum 

tipo de contaminação. A naturalidade de todos é impressionante, mediante a 

radiação e a contaminação com os metais radiativos. 

No presente projeto tem como identificar alguns traços da cultura que 

predomina a indústria, a sua localização por estar afastada do centro comercial 

do município, uma localidade rural com pessoas simples, de trabalhadores que 

vivem na vila da propriedade da empresa, a tranquilidade deles é contagiante, 

parece que eles não estivessem lidando com resíduos tóxicos. Mas, 

tecnicamente existe controle da segurança e saúde dos trabalhadores, o 

funcionamento da empresa promove a inibição, e a implantação das ações 

destinadas à melhoria dos ambientes e das condições de trabalho voltadas 

para a promoção da qualidade dos trabalhadores e da população, e é afirmado 

a todo o momento pelos técnicos da empresa de mineração.     

Quanto às atividades realizadas na Área de Controle da INB são 

desenvolvidas por trabalhadores masculinos, e mediante ao efeito de escala, 

no período da visita eram poucos ali presentes, que representavam 

característica específica para cada setor de trabalho. A atividade extrativista 

mineral reside em área rural, este empreendimento está relacionado com as 

políticas, econômicas e estratégicas estabelecidas na economia do Estado. A 

implantação dessa sociedade tende obter um tipo específico de trabalhador e 

de família, formando assim comunidades orientadas por princípios de harmonia 

entre o capital e o trabalho, exatamente dois fatores que naturaliza a vida dos 

trabalhadores na mineração. 

 

3. NA VILA DA USINA 

Este trabalho etnográfico foi realizado na Vila19 da Usina (INB), que fica 

nas propriedades da indústria, em 22 de junho de 2016.  

                                                             
19

 A construção de vilas operárias tem como finalidade a imobilização da força de trabalho para 

o processo fabril, garantindo, através da sua disponibilidade, a reprodução da mesma. No final 

do século XIX e na primeira década do século XX, não era tarefa fácil contratar força de 

trabalho especializada para o trabalho industrial. Dessa forma, a existência de vila operária 
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Tendo como entrevistado o funcionário Val, fiz alguns contados até 

chegar ao entrevistado. O meu primeiro contado foi João aluno da 

Universidade Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes, morador de 

São Francisco de Itabapoana e candidato a vereador do município que 

informou nome e telefone do segurança da INB Derlei, ao telefonar para o vigia 

ele informou o telefone da empresa para que eu ligasse e falasse com a 

telefonista Maria, sua esposa que também trabalha na INB.  O mais 

interessante de tudo isso é que descobri que a Maria é cunhada de Val, foi 

nesse momento que consegui o contato direto para falar com ele.  

O foco da entrevista são as residências dos trabalhadores na vila da 

INB, chamada de Vila da Usina. E ao falar com a Maria, ela indica o Val para a 

pesquisa dizendo que é a pessoa certa para relatar os dados que preciso. 

Então liguei para ele e perguntei se ele poderia participar do meu trabalho. 

O trabalho iniciou e resultou da conversa sobre a quantidade de casas, 

as cores delas, os materiais da construção, como os trabalhadores vivem? 

Como ele iniciou sua carreira profissional na INB? E como caminha hoje nela 

morando na vila? 

A Vila abriga funcionários “orgânicos”, que são os funcionários da 

própria empresa (INB), e no caso de Val é um funcionário e que reside a seis 

anos na Vila da Usina com a família desde que retornou a trabalhar na 

indústria. Segundo Val, são 16 casas da indústria, sendo que 14 casas estão 

localizadas na vila, 4 delas são padronizadas de madeiras tipo casas 

americanas, e numa delas reside o Val e a outra casa ao lado é do Carlos, 

técnico químico. As demais casas são de alvenaria, porém a maior é um 

alojamento masculino, onde residem seis funcionários, dois destes são efetivos 

e quatros por regime de turnos. Essas casas são todas brancas, algumas com 

                                                                                                                                                                                   
resolvia em grande parte a sistematização da força de trabalho, uma vez que a classe patronal, 

mantendo a vila com seus operários, reproduzia a força de trabalho dentro do ambiente fabril. 

Os filhos dos operários aprendiam o ofício com os próprios pais e, além da reprodução do 

próprio ofício, reproduzia-se à consciência coletiva existente na vila. Este estudo foi dividido em 

duas partes: a primeira trata de um breve histórico da vila operária de Galópolis e a segunda 

das políticas sociais adotadas pela indústria têxtil na manutenção dessa vila e os mecanismos 

utilizados para atrair força de trabalho. Fonte:<www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(080).htm> 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(080).htm
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janelas verdes e outras com detalhes cinza. As outras duas casas ficam 

localizadas fora da vila.  

 

Casa externa da vila 

Uma das casas na área externa, perto do supermercado do Zé, ao lado 

do restaurante, uma casarão de dois andares onde reside o senhor José Maria 

que mora desde 1955. Começou a trabalhar como office boy (jovem 

aprendiz20). Seu pai era operário de gerador da luz, responsável pelo 

funcionamento do gerador. José Maria teve a ocupação nos cargos de auxiliar 

administrativo, assistente administrativo e atual coordenador administrativo, e 

quando necessário ficam no lugar do gerente administrativo quando este se 

encontra ausente. Mas o momento quando ele fala que trabalha na INB há 50 

anos, nesse instante presenciei o prazer dele expressar que é um trabalhador. 

Que tem uma esposa e dois filhos, um  deles é engenheiro de petróleo e gás e 

o outro filho faz faculdade de administração. A outra casa tem a cor azul e fica 

mais distante, pois está localizada em Barra de Itabapoana. 

 

                    

Fonte
21

: Val e José Maria.                                                            A casa do Sr. José Maria (Coordenador Administrativo) 

 

                                                             
20

Ser um Jovem Aprendiz é aprimorar-seconstantemente. São jovens e adolescentes que almejam desenvolvimento e 

crescimento profissional, dentro de uma área de atuação específica, valorizam a educação e, principalmente, desejam 
realizar sonhos e se descobrir no mundo do trabalho. 
21 Fonte: todas as fotos tiradas na visita (2016) a vila da usina foram tiras por mim (Ana Carla). 
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Val relata que a vila residencial foi construída apenas na INB, em Buena. 

E quando ele afirma a existência da vila, ele se lembra de duas unidades da 

INB, a Fábrica de Combustível Nuclear de Resende e Unidade de 

Concentração de Urânio na Bahia, enfim, não tem nenhuma vila residencial. 

Nesse momento ele comenta sobre o colega de trabalho que reside na 

casa azul em Barra de Itabapoana, que depois do almoço iria levar para um 

laboratório em Caldas, Minas Gerais, a amostra da água do poço e da chuva 

para análise, que provavelmente não teria nenhum tipo de contaminação, mas 

é de fundamental importância, a confirmação do resultado do exame. 

O funcionário Val comentou sobre sua origem, que seu pai é de 

Travessão de Barra e sua Mãe de Barra de Itabapoana, e que foram morar no 

Rio de Janeiro quando o Val tinha um ano de idade por esse motivo considera 

um “carioca”, veio para Buena em São Francisco de Itabapoana estagiar como 

técnico de eletricista durante o período de 1984 a1985. E em 1986 começou a 

trabalhar como técnico da estatal e com o salário data base, até 1991, quando 

ocorreu a sua demissão por conta do Plano Collor22. Então resolveu voltar para 

o Rio de Janeiro e trabalhar com o irmão no ramo de marcenaria. Retornou em 

2004 como terceirizados na INB até 2008. E então resolveu em 2008 trabalhar 

com Técnico de Segurança do Trabalho no estado do Espírito Santo até 2010. 

Nesse período recebeu uma ligação de um colega do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Similares do Sul 

Fluminense – QUIMSULF, informando que o cargo de técnico de eletricista foi 

reaberto pela anistia23 - Lei 8878 ̸̸ 94. 

Como já disse, a Vila da Usina abriga funcionários “orgânicos”, que são 

os funcionários da própria empresa (INB), e no caso de Val é um funcionário 

que participou da entrevista e que reside há seis anos na Vila com a família 

desde que retornou a trabalhar na indústria.  

                                                             
22

O Plano Collor é o nome dado ao conjunto de reformas econômico e plano para estabilização da inflação criada 
durante a presidência de Fernando Collor de Mello (1990-1992).  Plano Collor que confiscou a poupança completa 20 
anos. Foi substituído pelo Plano Real, implantados oficialmente em 27 de fevereiro de 1994, sendo estendido até 
então. 
 
23

 A anistia deriva do grego amnestía, que significa “esquecimento", ou seja, no seu significado atual provoca um 
“esquecimento” das infrações cometidas, isto é, cria uma ficção jurídica, como se as condutas ilícitas nunca tivessem 
sido praticadas.<www.significados.com.br/anistia 
 

http://www.significados.com.br/anistia
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Quanto à interação da vila com a natureza é um encanto, a cada dia 

aparece uma espécie de animal, surgiu aproximadamente umas cinquenta 

maritacas, com variadas cores.  

De repente próximo à entrada da INB ouvi um barulho vindo 
da direção do pequeno brejo quando avistaram várias capivaras 
atravessando a rua, ela não acreditava no que estava vendo. Todos 
resolveram observar se acontecia mais vezes, e descobriram que 
todos os dias as capivaras fazem o mesmo passeio por volta das 
dezenove horas. (Telma) 

 

Val comenta que o espaço da INB, da vila, se tivesse algum tipo de 

contaminação ou de risco não teria tantas aves nas árvores próximas daqui de 

casa. E não é só isso, não teríamos cobras, apareceu recentemente na casa 

do Carlos. Este vizinho cultiva hortas de beterraba, de cenoura, de cebolinha, 

pé de tomate. Criam “galinhas da terra” para consumo. Para eles não há 

nenhum perigo, não temem por acidentes, não há preocupação de impactos 

ambientais que possam ser representados pela mineração. 

  Gláucia Silva no seu trabalho em certo momento no estudo de campo 

diz “que foi excelente para avaliar a extensão de minha própria mitologia”, pois 

se trata de uma usina nuclear cujo um espaço movimenta elementos 

“perigosos”.    

 

O caso24da anistia  

O tema dessa audiência pública é a transposição do Regime Jurídico 

dos Servidores que foram demitidos pelo Ex-Presidente Fernando Collor. 

Durante seu governo, ele realizou uma reforma administrativa que dispensou 

mais de 130 mil servidores públicos federais, com a justificativa de se tratava 

da “caça aos marajás”. A proposta original de demissões era de 300 mil 

servidores. 

Ao assumir o Governo após o Impeachment de Collor, o ex-presidente 

Itamar Franco promulgou a Lei nº 8878/94. Por essa norma se tentava corrigir 

a injustiça praticada pelo antecessor deposto. O processo de retorno desses 

                                                             
24

 Fonte: <www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes...> 
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servidores, porém, ficaram estagnados durante os oito anos de Governo de 

Fernando Henrique Cardoso. 

Do total de demitidos, aproximadamente 20 mil retornaram sob o manto 

da Lei 8878/94. Desses, há um indicativo de que aproximadamente 5 mil 

servidores celetistas retornaram para a Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional.  É o caso dos demitidos da antiga Vale do Rio Doce, do BNCC, 

da Fio Cruz, da CAEEB, da FTI, entre muitos outros. Atualmente, esses 

servidores coexistem na Administração Direta como celetista enquanto os 

demais integrantes dos quadros são servidores regidos pelo RJU. 

Além disso, o Estado Brasileiro ao editar um decreto que norteasse a 

remuneração dos servidores que voltaram à ativa, o fez de forma inapropriada. 

Isso gerou um enquadramento salarial incorreto e grandes distorções 

remuneratórias. Este caso de anistia tem haver com o funcionário Val 

 

Limpeza coletiva 

Enquanto eu e Val conversamos algo me chamou a atenção, o 

monitoramento da coleta de lixo realizada pelos funcionários da indústria nas 

casas da Vila. As limpezas coletivas nas residências são feitas por três 

funcionários masculinos da indústria, nos dias combinados da semana, terça-

feira e sexta-feira. Os moradores recolhem o lixo internamente e os 

funcionários pegam o lixo em frente às casas e levam para o ponto da coleta 

onde o caminhão de limpeza da prefeitura recolhe. Destacando o cuidado de 

preservar o ambiente e evitar algum tipo de contaminação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

As casas e a natureza 

Os funcionários que residem na vila e interagem com a natureza. As 

informações do Val e a esposa, Telma Batista que também trabalha na INB há 

um ano e um mês como assistente administrativo. Ambos moram na casa 

desde 2010, período que retornou pela anistia, junto com o casal mora uma 
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adolescente de 13 anos e o jovem rapaz de 23 anos, e a cachorra, Menina.  E 

a filha mais velha é casada e tem duas crianças, e não moram na vila. 

         

Alojamento de alvenaria Masculino                                        Casa construída de madeira 

 

A construção da casa 

A construção da casa que eles moram foi realizada há 38 anos, segundo 

a informação que Val obteve do senhor José Maria.  

As divisórias da casa de Val são de madeiras, a estrutura do telhado é 

composta de madeira com uma cobertura de telhas de amianto25, apesar de ter 

o forro, mas no verão fica o ambiente quente por ter poucas árvores para fazer 

sombra, tanto à casa que ele mora quanto a casa do Carlos. As dependências 

da residência são: uma sala, três quartos sendo que um deles é uma suíte do 

casal, banheiro coletivo, mais um quarto para empregada e banheiro próximo, 

cozinha, área de serviço, garagem e uma varanda na frente da casa. E 

possuem sumidouros26. Na cozinha tem móveis que pertence a INB, o armário, 

a geladeira e o fogão. 

 

                                                             
25

 O amianto ou asbesto é um grupo de minerais fibrosos e silicatos que se produzem naturalmente. É constituído de 
fibras finas, longas e fáceis de separar. As fibras produzem pó, cuja inalação pode provocar doenças graves. 
 
26

 Sumidouro é o ponto em que um curso d'água superficial penetra no solo. Trata-se de uma abertura natural que se 
comunica com uma rede de galerias e através da qual o curso de água adentra o subsolo (os ponor ou algares podem 
servir de sumidouro).  <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sumidouro> 
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Segundo a informação do casal, a água consumida para cozinhar, lavar 

roupas, limpeza da casa, vem do poço artesiano27 que fica na fazenda do Dr. 

Juncar. Este comprou a fazenda do primeiro proprietário que fornecia a água a 

toda comunidade de Buena e a INB. E ficou acordado de continuar fornecendo 

a água para todos gratuitamente. Nesta fazenda realiza produção de queijo da 

roça ou branco, assim é como eles denominam o tipo de queijo. Porém eles 

compram água mineral para beber, há pessoas que bebem dessa água 

fornecida do poço. 

Numa indústria nuclear pode ser que na Área de Administração não 

ocorra nenhuma contaminação, ou na vila, mas pode ocorrer com o trabalhador 

da Área de Controle receber uma contaminação radiativa, e esta contaminação 

pode propagar silenciosamente, mesmo que o trabalhador tenha segurança na 

sua jornada de trabalho. Em relatos nos meios de comunicação, esclarece para 

o público o quanto a saúde pública está com grau de incidência às doenças 

pulmonares (câncer) e degenerativas por conta da poluição. Acredito que nem 

os trabalhadores e os moradores estão livres de se contaminar.  A 

contaminação pode atingir as águas, o solo, é invisível, pode acarretar 

problemas à saúde e ao meio ambiente. 

                                                             
27

 Semelhante ao poço convencional, um poço artesiano é assim denominado quando as águas fluem naturalmente do 
solo, num aquífero confinado, sem a necessidade de bombeamento. Geralmente a sua profundidade é maior que a de 
um poço convencional, e em geral suas águas tem uma pureza microbiológica maior e com mais sais 
minerais.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Poço_artesiano> 
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O capitalismo é o maior protagonista dos últimos séculos e tendo 

historicamente a classe burguesa o agente que domina as regras das 

indústrias.  A natureza deixa de ser a atenção, e a burguesia estabelece as 

regras, surgindo o progresso, a globalização, e criando espaço geográfico. 

Então a natureza passa a ser vista como matéria-prima para que ocorra a 

exploração do trabalho assalariado (LIMA, 2011). O meio ambiente deixou de 

ser visto como fonte de recursos naturais, para refletir como um problema 

social decorrente na metade do século XX. 

 

              

Casa onde Val e família residem.                                                 Cachorra (Menina) pertence à família 

      

        

Carlos mostrando o pé de tomate.                                           Galinheiro que fica nos fundo da casa do Cláudio. 
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Plano de saúde 

O plano de saúde é da própria empresa INB, que dá direito aos filhos até 

21 anos e 11 meses, porém se o filho estiver estudando em uma faculdade o 

plano se estende até o término do estudo.  

 

Área de lazer 

Essa área fui construída dentro do espaço da INB, mas é uma área de 

lazer particular, pois foram os funcionários que patrocinaram o campo society, 

sauna, churrasqueira, sala de jogos (sinuca, totó,), e mini academia. Toda a 

área faz parte da Associação de Empregados da Indústria Nuclear do Brasil – 

AEINB, em Buena. 

 Val prefere fazer um churrasco com a família, o casal de netos, amigos 

em casa. Até porque ele afirmou que não gosta de jogos na área de lazer. 

 

Val e Telma (casados e funcionários da INB) 
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Imagens dos ambientes da Associação dos Empregados (dos locais de 

lazer) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho de pesquisa sobre o “risco” de contaminação dos 

trabalhadores na indústria nuclear teve como objetivo esclarecer que a 

exposição às fontes não alcançam a um grau perigoso, porém as atividades 

tecnológicas é que aumentam os riscos, e em caso de falha da segurança pode 

provoca um aumento de doses e contaminações. Até porque os seres 

humanos estão expostos à radioatividade sem usar a energia nuclear, e que 

por isso não tem o controle e a limitação de dose. E a radiação está diante de 

fontes de radiação naturais de diversos elementos químicos, presentes no solo, 

no ar e mesmo em seres vivos. Exatamente o motivo que me levou a estudar e 

investigar os níveis de possibilidades que os trabalhadores dentro da indústria 

nuclear podem ser contaminados. 

O “risco” de contaminação despertou-me o interesse científico e social 

dos processos industriais cujos materiais são submetidos a aumentar a 

concentração de elementos radioativos e a exposição de trabalhadores e 

indivíduos da comunidade à radioatividade. 

Quanto à percepção da opinião pública universal, que são diversas dos 

riscos da energia nuclear e que contribuíram para o controle das instalações 

nucleares, como por exemplo, em uma localização urbana e até próxima 

residência do empreendedor. No caso das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), 

Buena, foi instalada em uma localidade rural, cujo município tem a 

predominância agrícola e pecuária. O que me leva a perceber na pesquisa que 

os impactos radioativos associados à indústria não são conhecidos pelos 

trabalhadores e a população local, por estar exposta inconsciente e indevida a 

radiação. 

 Para obter uma “solução” alguns órgãos governamentais e empresas 

públicas e privadas, em diversos países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, investem em estudos científicos para definir a extensão do 

problema. Esses estudos abrem a possibilidade de “certeza”, para poder 
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aplicar normas de segurança sobre o uso industrial de materiais e processos 

do risco sobre impacto radiológico e a recuperação de áreas ambientais 

afetadas pelas atividades. Com intuito de alertar as empresas que utilizam tais 

materiais, e que busque a tecnologia adequada para se ter o controle dos 

impactos. 

Posso afirmar que as extrações de minérios realizadas pelos 

trabalhadores podem provocar o aumento da radioatividade ambiental e por 

isso estão sujeitas a intensa investigação. Os trabalhos científicos publicados 

vêm sendo analisados para diminuir a contaminação no convívio das Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB). Os estudos são assuntos de debate na comunidade 

científica internacional com propósito de restringir os riscos associados a 

exposições de tecnologias de radiação.  

É importante que continuem os estudos científicos até porque o efeito de 

um impacto, por exemplo, pode ser positivo ou negativo. Já o efeito de um risco 

é sempre negativo. Por isso os estudos dos autores sobre risco incluem 

sempre o conceito de probabilidade, é definido assim porque ocorrer acidentes 

que pode ser fatais, ou trabalhadores ficarem impossibilitados de trabalhar, e 

quanto às doenças surgem silenciosamente, isto é, podem resultar em 

ferimentos ou mortes. Quanto os de impacto, não necessariamente, mas causa 

a degradação ambiental devido à ação ou atividade humana, por exemplo, os 

poluentes (substâncias) que são introduzidos no meio ambiente causando 

danos à saúde humana, aos recursos biológicos e sistemas ecológicos, ao uso 

futuro dos recursos naturais. 

Concluo esse trabalho que tanto contribuiu para o meu conhecimento 

sobre a energia nuclear, os riscos aos trabalhadores, o impacto ambiental, a 

contaminação que propaga a radiação, e o fato da tecnologia ser a causadora 

de expandir a radiação, com base em princípio da modernização e transforma 

em fontes de perigo. 
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