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A região de Lagoa Real. município de Caetite, no Centro sul da Ba 
•ia, apresenta reservas da nrãnio. contida em diversas anomaliasT 
avaliada de §3.050 ton. de 0|0(> constituindo-se na segvnda naior 
reserva de Urânio do país. A Crânio do Brasil S.*, desenvelve um 
projeto mfaero-industrial. do Oistrito Uranifero de Lagoa Real ceai 
a finalidade de extração e beneficiamento de urânio, con a implan 
cação prevista para 1992. ~ 
Sendo ama atividade potencialmente poluidora, de alto risco, nor 
envolver material radioativo, necessário se (atui aprofundado es_ 
tudo prévio de impacto ambiental, conforme exigência da resolu
ção CORAMA 001/86, e que deve ser avaliado por diversos setuinen-
tos da sociedade. 
Este trabalho busca_identificar os impactos ambientais gerados nos 
processos de extração e beneficiamento, analisando, com responsa
bilidade técnica e social, a viabilidade do projeto. 

ABSTRACT 

The rreniua Province of Lagoa Real is situated in the cmtr't wr"> 
of the State of Bahia and constitutes at the moment the second 
uranium resource of Brazil, containing.in aeveral anoaslys, as 
avaiable resource, 93.850 ton. of t'jO». " 
The Urânio do Brasil S.A. develops a mine-industrial complex in 
this Province with the aim to extract and benefit uranium and in 
tending to imorove in 1992. The project is considerated with high 
hazard, because envolves the management of radioativa material, 
and becomes necessary an avaiable of environmental impact, in 
accordance with C0MAMA 001/86 and an ative participation of the 
•ociaty. 
This paper aims to indentify the social and environmental impacts 
•f this process, as a contribution of this important discussion. 
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i. imowçÃo 
0 uriaio na região centro-sul do Estado da Bahia foi desço 

•arte «a decorrência direta dos levaataaeatos aerogaaeespectroaé-
tricot executados a podido da KITLEBlXs « Pepartaaeate Sacioaal 
da Produção Minera1-DRPM, a partir da 197S. 0 Projeto Lagoa leal 
iaplaatado pelaSUCLEBRlS •• 197S, teve coae objetivo a avaliação 
o a ouaatificaçio das eaoaaliae descobertas aa região. Coa a •> 
tinçao da KCCIEBRAS ea 19SS» e a criação da CRAKIODO BRASIL S.A? 
* CB. os objetivos foraa aapliados para viabilização econõaica» 
coapleeentaçãe de pesquisa, preparação e lavra, beneficiaaento e 
produção de Yellov-Cake * concentrado de urinio, ua pó aa foraa 
de Piurenato de Aaônia - DVA. 

A 1'rânio do Brasil requereu ao órgão oficial de aeio~aabien
te na Bahia - o Centro d# Recursos Aabientais - CIA, Liceaça de 
Localização (LL) para lavra e iaalantação de ua Coaplexo Hínero 
Industrial ca 0b.04.S9. Pelo elevado risco sõcio-aabieatal do ea 
preeadiaento e por pressão da coaunidade local, dos grupos eabieê 
talistas e de segaentos organizados da sociedade baiana, foi apr£ 
vade a Resolução 277, de 13.12.89 no Conselho Estadual de Prot? 
ção Aabiental - CEPRAM que estabelece exigência de Estudo de lã 
pacto Aabiental (EIA) , coabase na Resolução do C05AKA 001/St ê* 
no ditposto nas Constituições Federal e Estadual c ainda por d£ 
tereinação especifica da Resolução CORAKA K9 20 de 07.12.09. "* 

Todas as_atividades desenvolvidas na área até o aoaento, se 
fundo a t'B, são aquelas relativas à coapleaentação de pesquisa aT 
neral para o fechaaento do estudo de viabilidade técaico-econôai~ 
ca de projeto. A entrada ea operação do Coaplexo Mlaero-Induj» 
trial está prevista para 1992. _ _ "* 

o objetivo deste trabalho é uaa avaliação preliaiaar dos ia 
pactos aabientais do Projeto Lagoa Real, desde as atividades dê 
aincração até a produção de Yellov-Cake (concentrado de urânio). 

2. ASPECTOS CEOAHBIEUTAIS 

> província uranífera de Lagoa Real constituída de 34 anoaa-
lias reifiométricas, abrange uaa area de 1200 Ka:, localizada no 
centro sul de Estado da Bahia, sendo liaitada pelas coordenadas 
geográficas 42 07' 30" - 42 22* 30" WCr e 13 45' 00" - 14 07* 30" 
S. 

A província, sob o aspecto geoaabiental, localiza-se cr dois 
Sisteass de Unidades faturais (Geossistesas): o quadrants Noroes
te encontra-se no Sisteaa Espinhaço e o quadrante SV no Sisteaa 
das Perressôes Periféricas Interplanálticas ou Sertão. (Fítura 1). 

So feossistema do Espinhaço os eleacntos aorfoestrutursis c£ 
rseterísticos dos planaltos exerceu ua papel preponderante na d£ 
fínição do quadro geoecológico, estabelecendo aosaicos complexos* 
na pstsstea, alterando o aacro-cliae regional e definindo ua sub 
•istesa espacial peculiar, que deve ser estudado a nível local. " 

!to Sisteaa Aabiental do Sertão, o cliaa seai-árido, coa chv 
vas concentradas, írreiuleres e longo período seco, elaboraraa a? 
depressões periféricas interplanálticas, condicionadas â existes 
cia da vetetação Ao tipo caatinga. ~ 

A tisiecrafíede região pede ser caracterizada a partir do 
releve e sua relação ao conjunto de planaltos quo constitua* o d£ 

http://0b.04.S9
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visor de águas de bacia_hidrot.ráfica Ao Rio Sie Francisco, situa
da a uaa detona de quilôaetros a oeste das jatidas • es rios pejr 
teoeeotes ã bacia 4o tio de Contas, a.ao floea sara lasta •• dirê 
çao a» oceano. "" 

As jatidas situea-se ao aaciço de Caatiti, que astã geoaorfe 
letieaoeate liaitade, ao Vorte a a» Sal, respectivaaeate, pala? 
aeperffcies 4o aplaaaaeato 4a Paraairia o Caculê. 

O ralava caliaasa varia *a altitudes 4a 750 a 1.100 a. ao de 
la4o pala ação arosiva 4as lios S. João o Pareairia. ~ 

* hidrografia 4a ãraa 4as jasidae so caractariaa por riachos 
*• regiae taaporârio: sacas ao iavaraa a torraaciais ao varão. 

0 cliaa 4a região í classificado coao 4e tipa AW 4e Up--a. 
tropical quente e Caido, coa precipitação superior a 000 aaat *..a 
e caa 4«as estações bea 4efiai4as: seca, 4e aaia a seteabro e uaî  
4a 4e outubro a abril, a. vaa do ocorrea BOX 4a precipitação aaualT 
A teaperatora aédia é 22°C e a direção pre4oaiaaate dos veatos.de 
Sudeste. 

A vegetação doaiaaatc ê do tipo caatiaM, taado que aos poa 
tos aais altos ocorre cerrado deaso. "" 

3. CAtACTttfSTICAS 00 IHfttlROIMtlTO MrKtO-IlMSTIUl 

A ãcaa das jatidas a serea lavradas a de aproxiaadaaeate 15ha. 
eatlebaado as anoaaliss 8 e 1). 0 total de área construída envoi-
vaado a «sina de beneficiaaeato (7,3 ha) e a de pátio de estoc£ 
tea (3.0 ha) ê de 10,3 ha. Considerando ainda as áreas de infra' 
estrutura externa (reservatório d'atua e de rejeitos, estradas e os va 
tios entre as diversas unidades) abarcando aa torno de 2*4,0 ha7 
tea-se vaa ãraa final de aproxiaadaaente 270 ha. Conforae a 1*1, 
aãa está prevista a aapliação da eaereendiaeato. 

CEOLOCIA DE XltEA 

A» rochas existentes na art» podea ser classificadas ttneri-
caaence coao gnsisses. As texturas presentes_são granoblástica, 
cnáissica, auges e cataclásticas; a tranulação pode ser fina a aé 
dia: os ainerais envolvidos são plsgioclasio, albíta e/ou olige 
clásio, aicroclina biotita, quartto, piroxêaío^ enfibõlio, aagne* 
titã, granada e carbonato; coao ainerais de vrâsio, destacaa-se o 
uranofano e a uraníaita e/ou pechblesda. 

A aineralisação uraaífara se encontra associada a rochas de 
noainadas albititos, constituída por albita er percentage* iguaT 
ou superior a 70X. 0 albitito ã portanto a rocha hospedeira do 
urânio. 0 teor aidio do aioério a nfvel geológico i da 2.9*1 ppa 
(parte por ailhão). 

Isto significa que ea cada 1 tonelada da rocha aiacralisade 
tereaos apenas 1.96 Eg da urânio sob a foraa da óiida (Vt0$).^ A 
aepetsura ainsralitada varia da ordea da 1 a 29 a, sendo a aédia 
da ordea da .7 aetros. A rocha aiaeraliisda ocorra sob a foraa da 
nuaeresos corpos intaraiteotas tabularei, do tipo lenticular a 
sisaõide. 

LAVIIA 

0 aétodo de lavra a ser aaplaaaate adotado será a céu aberto, 
nas Atonal is» • a 13 noa 3 priaciros ano» operacionais, pastando 

http://veatos.de
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saeterioraeate M r « • lavra subterrânea aes corpos aais profundos» 
•••••cc aa Aaeaalia 13. 

A lavra a cê» aberta sari totalaeate aecaaixada utilixaado-
•a bancadas cea 10 a 4a alçara. Apôs o desaoate_coa explosivos a 
aiairio tara carregada a traaeportado ea caaiaaães ate a central 
da bricagea. A lavra subterrânea sari caabia aacaaitada, utilicaa 
do~se a aitodo "Sub-level Stopiag". sendo a aiaêrio desaoncade aoF 
aaalasivos a transportada por carregadeiras LID. 

RESERVAS 

A Província Craalfera de Lagoa Real conea coa reservas boje 
receakecidas de t3.850 c de UjO». «las quais Í2.1C0 t eituaa-se aa 
categoria 4a reservas aedidas a indicadas. As inforaações acuaule 
das aa 11 anos_de atividades aa area, coaprovaraa ana as aelbõ 
ras caacencrações de ariaio, qacr do ponto de vises do tecr do mi_ 
aerie, <aer ea voluae estão predoainantcaente loeeliaadas aa ra 
giie aorta da Proviacia. aais preeisaaente aas jazidas da CacheeT 
ra (aaaaalia 13) e das Quebradas (anoaalia •) para as quais «iti-
*•• voltadas todas as atividades e investiaeatos. 

JAZIDA DA CACHOEIRA (AR-13) 

Ca fiaal de cubagea, a jasida tea uaa exteasão da 420 a na 
direção noroeste e «aa largura <*e aproxiaadaaente 250 a. Lateral-
aeate. o aiaério foi bloqueado, estando a jazida já definida, po 
rêa, aa profundidade, os corpos de ainârio estão abertos, sea 1£ 
aitas ainda definidos. _ ~ 

Teado aa vista as excelentes condições geotécnicas do aaciço 
das esnessuras_aiaeralisadas, dos teores^ aêdios a das condições 
topográficas, é indicada a exploração a*céu aberto, principalaen-
Ce até a uaa certa profundidade. Escudos de cava foraa feitos_ e 
os dados econôaicos, segundo a VB, indicaa uaa ótiaa recuperação do 
ainârio até 100 a de profundidade. 

JAZIDA DAS QUEBRADAS (AN-8) 

Já foi concluíd» a pesquisa geológica coa uma profundidade 
aáxiaa investigada de 250 a. A espessura aédia aineraliiada i da 
erdaa de 20 a. Tendo ea vista a sua proxiaidade coa a AN-13, as 
características geológicas desse depósito e a grande espessura a£ 
neralisada, acredita-se ser uaa área potencialaente iaportante ea 
teraos de voluae de jasida, possivelacnte coa elevação do teor aa 
profuadidade. 

4. INTACTOS S0CIO-AMBIBRTA1S 

A aineraçâo é uaa atividade extrativista potencialaente ia 
portaate ao aeio-aabiente. As características e intensidade do ia 
pacto dependerão do tipo de ainírio, tecnologia de beneficiaaenta» 
condições geoaabientais da região, conflitos da uso do solo e pro 
xiaídade de áreas urbanas. 

Release particular da aineraçâo da aateriais radioativas ce 
mo 0 urânio a intensidade dos iapactos e os riscos de poluição sao 
agravados, devido aos efeitos radiotoxicoléiicos dessas ainerai» 
•abra a hoaea a o aabicacc. 
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A Axiacia lateraacieael de Energia Ateair» • • Ceaieeie 5a 
ciaaal ee Energia Saclear-CKEK estaaelecea várias aoraas 4e |ã 
reaciaeente aabieacal M " a aiacreçãe • • beeef icieaeate 4a »re-
aia iaiciaade pela fas* prê~operacieael para st eoebecer a região 
aataa 4a avalia*' ieterveaçã© aa âraa a eae lava* a 4«fiair •• 
•reeraea 4e aeaitoraaeate aabieatal para aa lasaa 4« lavra a bene 
ficiaaeato. "* 

rovTtt roTEBciAis K roivicio 

As principais fences 4a peleiçãe 4a exploração 4a aiaeriee 
rs4ioativos aataa 4ir«raa«ata ligadas ea» as 4iverees Casas 4a 
evolução 4a easreea4iaaato, tais eeae a pesquisada lavra, a aaaa» 
ficieaveto, a estecagea 4a rejeice, a araeseeaaeace a a traaspor 
te so concentrada. "* 

Sa^fase 4a pesquiea as risees 4a peleiçãe 4a aabieace «a con 
tsainação radioativa 4a beaaa são baixos perqee as teólogos, i*i-
daderes a deaais auxiliares que crsbalbaa aa peeqeisa astia sejei. 
tos asanas ã radiação natural dos afflaraaaataa 4a racha eiaereli-
seda. Vele ressaltar, aia4a aasta fas*, oe.ceeflicos 4a «so 4a so 
1o, e «so competicive 4a igee a a exposição acaataa4a 4a creba~ 
Isadoras i níveis 4a radiação. 

•a fase 4e lavra 4a aiaário as riscas sa agrevaa,_Coeeçaa a 
acarrar aaaaaçãas ataosféricas proveaieatea das explesões 4a 4iae 
aite »» '*»«ioata aacâaica, aa trafégo_de aâsaiaaa a aa bricagea" 
peaei«k»«(it» a estocagea 4a aiaério. São geradas aastas arocessos 
gasas radioativos (Pa*8*, In 1 3 1 a saas sucedâneos) a soeiras re 
diostivas (urânio natural. Ha*"» Th'*' ate...)» que aaa 4ispejr 
sos aa staosfera, podeado atingir a boeee, as aaiaais, aa alaatar 

çõas, as ãgsae, es peixes,_o sale, ace... Ha lavra subterrânea, a 
cenceatreçae destas eaaaaçãee são aais graves, toraan4e as coa4i-
çãas 4a trabalho aais prebleaiticas. 

Ainda no processo 4a lavra, ceaeça a geração de resíduos sã 
lidos, constituídas porgnsisses, retirados das ainss a céu abar 
to e subterrânea, coa níveis de radiaçãa aaaes significants ^ dõ 
que e ainêrie lavrada a 4a efluentes líquidos origiairias 4a água 
de lavages das cavas, lavras subterrânea a de depósito de este 
reis, eue estãa radioativadoa pelo coatato coa o aiaério. m ~ 

"a fase 4e bencficisaanto, as eaanações radioativas são de 
atoar iapactodevido ao processo de via uai da. Os eflueates líqsi. 
dos gerados são ã|uas residuais 4e processo. Estes eflueates aã 
contato coa o aiaério e coa produtos quíaicos (reageetee) usados 
aa processo, • exeapls 4o ácido sulfúrico e asôni». sio contssiss 
das por urânio eatural, aetais pesados e o *asa* e ostros radioes" 
clídeos. Ainds no beneficiaaeato sãa gerados rejeitos sólidos 
provenientes da etapa 4e f iltrsção, ^v» apreseataa eiveis de l*»0§. 

Ha fase de estocagea do rejeito de aínersis radioativos os 
riscas de poluição ausenta* 4e ietrasidade para o acio aabieate e 
consequenteaente para o hoaca. f nesta fase eue o grande voluae 
de rejeitos depesitsdos aos hota-fors, ea torso de 1.300.000 tos/ 
ano, estão caotsainsdas eoa resíduas de aisersis radioativosslén 
de outros aisersis taohéa perigosos, eue através ds lixiviaçã» ps 
des ser liberados pars o aeio aabíesce ea quest idades considera 
veis sue vãs ooluir a ar e os recursos hídricos tanto superfT 
ciais quests subterrásaos. 
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O aoaitereaeate de jatiaeates de aiaerais radioativos aos 

ECA • Canadá, cat necessiu ser sistesâcicc o prr-r»aent« .tea aossraée «oe. 
M S rroxieudaats d* pilhas d* rejeitos do tinas desativadas são encontrada* 
caacearraçees do ato 1)7 pci/1 d* «a rt*-». âVaas subterrâneas, "a iaa do vaiar 
•«ciso ooraitido. 

«a fase do i m i n i M i i i • traasperte do coaceetrade, as ris 
cas do poluição ostão aa proporção dirota das condições do •••• 
raaca aãxiaa aas locais de estecagea • Mias do traasparte. Ca aa 
ra» o predate fiaal. yollow-cake, o ataauseade per passeai aspe 
cialitade. acoadiciaaado oa taaberes do 200 litros o dostiaados I 
enpertaçãa. 

Ca todas ostas fasos. as afoitas aa basca o ao aabieate si» 
eaaeses devido a redietneida'e da aiaêrio lavrada e beaeficiade. 
Ate boje não existe oca so loção oficiaata a ocaaõaica do aoaeje 
* deposição do rejeitas eve peraitaa coasiaerar tal eapreeodiaea-
*a secara. 

As âeaas superficiais o sabterrêaeas, o ar. a sala, a flora. 
as pltatações_são pateacialaeate ceataaiaãveis. 0 hoaea pode ser 
atiacido de várias foraas: exposição aceataada ao aiaêrio lavrado 
ftrabalhadores). iajestão do ãgaa o aliaoatos (vegetais e saiaais) 
caataaiaados. inalação do gases e poeiras radioativos. A patole 
Itio i bastante iateasa: vários tipas do câncer, espçcialaeatc õ 
do palaão. leoceaia. lesões bepóticas. Mutações genéticas, edeaa 
palaeoar, e ostras lesões. Trata-se. assia. do aa atente de altís, 
siao risco. ~ 

SIT0AÇÃ0 ATOAI 

Ca fios do tf, doas resoluções eaaaadas de CEPEAH o do CONA 
NA - iastâaciss • aível estadaal o federal, rospoasíveis pela põ 
lftics aabieatal, dotoraiaaraa â Crânio do Irasil S/A, Estado de 
lapacto Aabiental (EIA) - coao ceadição. prévia ao processo do ti 
tração o beaeficiaaeata do arâaio pela referida eapresa. As reso
luções definiraa aiada esc o eapreeadeder deveria ser. aotifiçado 
para ove não realitasse nebaaa intervenção na área, paralisando 
saas atividades até a apreciação e aprovação daquele estudo._ 

Os textos das doas rcsolaçõcs não explicitar se a proibição se 
estenderia taabca is atividades de lavra experiaentel, access* 
rias ao estado de viabilidade técaico-econôstc* do projeto. aue 
•• caso de aineração iaplíca •• sondagens.coleta de "testeaunhos", 
aeviaeetações *>_terra, abortara de estradas, obras civis, etc. 0 fa 
to é 400 a Dt aão foi notificada e continues a desenvolver ativi
dades na ãref. 

•este contexto, as atividades de lavra experiaental en aiae-

aeis efetivo por parte dos órgãos de fiscslissção aabieatal e par 
canseaaéncia naior coapreaisso da eapresa de aineração. 

Eabora os priaeiros levantaaeates, 4a antiga NFÇLENEXS, ds 
tea de 1975, o trabalho de pesquisas sofreu interrupção ao longo 
das anos. Da dos condicionaaentos aais iapertaates estabelecidas 
pelo ÇNEK - Comissão Nacional de Energia Nuclear, c o Mositoraaes 
ta *rí•Operacional, aue abriga a eapraeadedar e apresentar dadas 
e aediçôes sisteaáticas das diversas parâaetros físicos, euíaicos, 
biológicos, rsdiológicas e toxicelógicos ea saostrs» de ar, ógaa, 
sediaentos. seles, produto» agropecuários e na populsção local. 

ieste aeaeate (juahe/90), de fiaal de seadageas, dois treble 
aas se revalsa aais aguçadast 
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Sfttaagãe faaálSria: alsjeaas preprie4a4es feraa a4*airi4as ser 
valores 4e mrcsé» 4ifereates. 0 eapreea4e4er parece •« aie «««r 
eeeareeaeer e,ee «eti •• sea pr«»eeça • priacipal eleaeate nytci* 
letiva • 4* eae eatres velares egr«ge4e« aea> seapre tea aeasvri 
vale aaaeterieaaate. See basts M i u r i i pelas aval iaçães *• *a« 
«a <• trasil, eea prevecer a elastic* sitvefie 4e iaiettr as faaT 
lias «a peeacaes preprietiriee a 4eefecer 4e swas terras, aesae 
•s fve tela tebrevivea ea 4ificel4a4e», para laaçares mas perife
rias 4as ci4s4es cea ilasãe 4e viverea 4e ree4as. 

0_eliaa 4* iacerteea e reafãe a vea4a 4e cerras, está rei«cie 
aaaa aãe si cea • tis* 4e aveliafie, aas calves priaciealaeate pé" 
1» eispintswu aateríer s4eta4e pela eapreea4e4er eacãa eeaecrX 
*• ceaa 9CCLSMÂS. Es Spaces aeaee receates, trataa4e-ee 4e vS 
pregreaa federal 4* erigea ailitar, se» a «gi4e 4e geveraes saca' 
ritaries, a ««press ecvpeva arbitreriaaeate as prepri«4a4es. tfe 
•arcava •* áreas ceai piqeetes, reslitsva perfarefies e 4esaat«eea 
ces sea ««siever aeterisaçie 4e seas iaaes. Este períe4e autoric? 
ria aercee prefea4eaeate e relacioaaaeate 4a eaprese cea a sacie' 
4s4« a. aie4s hoje, peraaaece a 4esceafiaaca ea rclacsa «a «apre-
ea4iaaate. 

As iaferaacães e.veete ae avaere 4e faaílias aciagi4as . sã* 
ceatre4itirias, is4icaa4e algaaas feates «ae ceateaas 4elas seria 
afetadas. ceasi4erae4e a coajaece_4as areas 4e iater*sse 4s eapre 
•a» Os éaées faraeci4ae pele OS são bea «ais ae4estes, speatssaõ 
cea iress 4e iaeeresse apeaas 2i »repri«4s4«s. cobria4o aaa extea 
sia 4e M l ha. As li4ereaç«« lecsis ji coaccaa s evelair *«stã 
eaestãe pars o caaceite 4e "terra per terra", ieclai»4e_coa4içies 
4e sala. beafeiterias e até sisteaas 4e irrigaria. Nas i epesas 
aa estseie iaicial 4e espectetivss, ficaa4a aa 4epea4êacia 4s« ae 
geciações. 

C*a4i(êes 4a trabalha 4es eperirias 4a eapreiteira fee resli 
M • eee4agsa. A eapreiteira reepeesévcl « a SETA cea larga espe~ 
riiacia aa área 4c ai ao rac.se e se4e ae lia 4e Jaaeire. 0 priaeire 
fata preecasaate, fai a eoafireação per parte 4e algaas trabalha» 
4»res eatrevista4es 4e «•« aie tiveraa «,vel«.eer inforase«o o« 
treieeaesto especisl ea rclsçie se eapreea4iaeata, cossi4ers4o por 
ates ceaa asis aa tip» 4e aiaeraeso. 0 4cscase se percebe aa »»•*, 
ta "ia loca", cea as eperirias tra»alfcee4e sea evelsaer pretcfão 
especial, psrticalaraeate pela aasêacis 4a lavas aa aisesras, ps 
Ia aeeipelacse e iagestie 4e aliaeatas aa local 4ss *ee4ageas. Ã 
lia 4a rs4ioetivi4a4e preseate as aeviaeatafso 4e aisérie ea fass 
•rata, aa igaa e aa coleta e acos4iciosaaeato 4as testeaasbas, fi 
esa as epers4*res sajeites ejaaa» isiaterrapcaaeate e_ea forte reT 
4a prevêsiaste 4ss perfarstrises, se* aaalsaer proteção. Vm r«|i-
aa 4e<,trebalbe psrticalaraeate agressiva, 4e 12 horss/4ia c «aba 
4a até is IS haras, sea beriria garaati4a 4e alaoco (eahera ceas* 
te aa ceatrete) e igvslasate grave - tea s4icioaais 4e iasalstri-
4a4e mm, ceaa i a casa, 4e pericvle»Í4s4e. 

P aaaeet 4e Pratefãa Ka4ialigica «lahera4» pele ^.eageahcire 
4«{aice Cilherte resseca 4e Jesas, prefaciado pela sriprie «Ei 
trás aaa série 4e receaea4sfies «•• aâa sio aseeletseeete cwasri* 
4as pets eaereiteirs* cea 4irets respeasshili4s4c 4o caprcea4c4er. 

9 Ceatra 4a lecerses Aahieatsis 4eauaciaa estas irrctwltri4£ 
4es i fitiisVia taaitsria (Secretaria *t Sa»4e 4a tebif) e s Dcleg£ 
cia legioasl 4a trahslhe , sue 4everia teaar as ae4i4ss pertiaca 
tes 4a «car4a caa a legislaçãe ea vigor, ea relação as «apressa 
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cavai vidas aestc ^r«cc»i«. 

CMCltSAO 

A aiaeraçãe • a beaeficiaaeaco «a urãaio representa e iaicie 
4o cicla 4a ceabwstível aaclaar • aia at po4e aaalisar este cap™ 
ea4iaeate_sea ceasi4erer taabêa a oaestãn aaclaar ceaa «a cata. ~ 

0 arâaia 4a lae.ee taal. cava feate priaeria potencial 4a g£ 
rafia 4a energia, a* u r explere4e.tee ear finalidade acender a «• 
•rograaa «t apraveicaaeace 4a energia aaclaar, one passa boje per 
aaa la reavaliação ea vários países 4a anaoe. iaclaaiva aa Brasil. 

Atualecate. s* discute ca4a vea aais a caaiaka a tar segai 
*• aele sociedade, aa ãrea_encrnética. aaa caaa ea todas as eacrai" 
areas, era base aaaa relaçãe siabiôcica caa a eaia aabieete acra* 
»í» 4e_oa aa4«lo 4a 4eseavelviaeeto aute-susteata4e. A ceestio aa 
claar t, aais. aa 4as principais taaas 4astss 4iscassãts pereuê 
»o4e, per si sã. detcrainar a destine social a e.»e «a »o»o • «aa 
aacâo estarão sujeitas. 

Até a caaclasia 4csta crebalbo (jeabo/90), a Ceatro 4a Recur 
sas Aabiencais_4e Estado 4a Bahia a a Caaissãa 3ac'oaal_ 4a Ene£ 
gia Suclear. aio baviaa recebido 4a4as aliciais 4a pré-aonitorã 
ataca 4a eaereea4iacato 4a Lagoa Baal, to lfft, a CIA recebeu aeã 
preeeste de ara-aaaitaraaaaca eae ceataaala as raios 4e S, 10. 15 
• 20 evilôaetras ca caraa 4as aaoaaliasB c 13 4c jasida. priaei-
ras areas a scraa exploradas aa aiaeraçãe 4e Lacos Baal. Es aaia/ 
*0. eeande 4a visita 4e técnicos 4a CRÃ a 4a CUES as resião, »tn 
ficaa-sc que «a.aela proposta 4c pré-aonicoraaeato não está sen4c 
viabilizada, gs ratões alega4as pela Cranio 4o Brasil sio 4e ar4ca 
eceaêaica. Segua4o a legislação aa vigor, a liberação ou não 4a 
aiaeração 4e ariaio ^ 4epea4erã 4a avaliação 4a CfER 4es resvlta-
4as esti4of acta pré-aenitoraaento,' ave enrleba ea.eerto4o 4c 3 
aaas - observação, coleta 4e dados e anil it e das iaeactos aa ecos. 
si teas, inclusive a aaaalaçãa 4a região. 

A situarão acuai 4a eaprcendiacnto (conclusão dos estudos de 
vieHl idade econôaica das anoaalias • e 13) raloca a nese«tidade 
4a eaelicitação aor aarte da ürinie da Brasil para a ccsuitid-^ 
lacal e a socia4a4c ca geral. 4o estágio 4escc oré-aooicoraaento. 
aa rcsaltados obtidos • o croaograaa 4o aesao. A inexistência ain 
ém 4escas iaforaações coloca ca vulnerabilidade a nopulscãe e te 
4a a ecossisceaa regional. 

Essas cascos sociais 4c elevada aagaiende e os altíssiaos ri£ 
cos aaa envolvea a cracaaence 4e aateriaís radioativas coraaa es 
•a tino 4e eaprceadiaento pecaiiar a aercce4or de aa cracaaence 
especial. 

Veste coacexco, gaelaaer 4ecisâo sobre a aiaereçio e ("'a 
eao 4o conceatra4a 4o aiaerie 4e ariaio ia Lagoa taal. 4evera pas. 
•ar aecessarisaenco per aa processo capIa de discussão, ande a ia 
ceressa escracígica 4e política energética e os iaeacces calca 
raia» sóeie-eceaêaicas a aabiencais do projeto aa região devea ser 
aevi4sacate coaceaala4os. A participação efeciva 4a coaoei4ade Io 
«ai, 4a_eeciedade civil ea geral c • rafareacial priacipal para a 
reseleção, via deaacracia. 4esce processo. 

Espcrsaas aaa esce trabalha seja «a eleacneo 4c ceacribeicae 
a» discussão crava4a a «ível regional/«acionai sobra a essloracae 
f beaeficisaeaco 4a arâaia, ao Lagoa Real. ao escada 4a labia. 
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