


A ArticulAção AntinucleAr do ceArá (AAce) é uma organização da 
sociedade civil cuja missão é contribuir para o protagonismo das comunidades 
rurais afetadas pelo Projeto Santa Quitéria, o qual pretende minerar urânio e 

fosfato na jazida de Itataia. Além das comunidades do Sertão Central do Ceará, 
a AACE é formada pelas seguintes instituições: núcleo trAMAS - trabalho, 

Meio Ambiente e Saúde da Universidade Federal do Ceará; cáritas diocesana 
de Sobral; comissão Pastoral da terra; Movimento dos trabalhadores e tra-
balhadoras rurais Sem terra (MSt) e coletivo urucum - direitos Humanos, 

comunicação e Justiça.

A AACE atua na criação e na socialização de novas estratégias de defesa dos 
territórios rurais por meio da promoção de espaços de encontro entre as 

comunidades impactadas, da formação em direitos humanos, da socialização 
de formas de resistência e da difusão de informações para diversos setores da 

sociedade.

O presente material foi desenvolvido pelo coletivo urucum – direitos Hu-
manos, comunicação e Justiça como atividade da Campanha Antimineração 

no Ceará: em Defesa dos Territórios Camponeses, projeto apoiado pelo edital 
Fundo Brasil de direitos Humanos 2015.

urucuM - direitoS HuMAnoS, coMunicAção e JuStiçA
E-mail: coletivourucum@gmail.com

Telefone: (85) 99600 6066

núcleo trAMAS - trABAlHo, Meio AMBiente e SAúde
E-mail: ntramas.ufc@gmail.com

Telefone: (85) 3366 8045

cáritAS dioceSAnA de SoBrAl
E-mail: caritassobral@hotmail.com

Telefone: (88) 3611 1149

Fundo BrASil de direitoS HuMAnoS: 
www.fundodireitoshumanos.org.br



As obrigAções dA lidA dA tArde, A 
chuvA que só chegAvA pArA crescer 
o mAto e deixAr tudo verdinho, mAs 
não dAvA contA de fAzer crescer o 

feijão, o milho, A bAtAtA…

diA desses, o pessoAl do núcleo trAmAs dA 
universidAde federAl do ceArá levou umA 
notíciA preocupAnte pArA As comunidAdes 
do sertão centrAl: o projeto sAntA quité-
riA perigAvA, AindA nAquele Ano, conseguir 

licenciAmento AmbientAl pArA explorAr urâ-
nio e fosfAto nA jAzidA de itAtAiA. o consór-
cio minerAdor é formAdo por duAs grAndes 
empresAs: As indústriAs nucleAres brAsi-

leirAs (inb) e o grupo gAlvAni.

seu chico nuncA pensou que 
esse diA fosse chegAr, mAs Ago-
rA ele pAreciA bAter à suA portA. 
ele lembrAvA bem de como tudo 

começou…

bem que o inverno 
podiA chegAr com 

todo gosto, lAvAndo 
tudo e deixAndo o 

sertão grávido, visão 
que seu chico poucAs 

vezes teve nA vidA, 
mAs cujA lembrAnçA 

o deixAvA tão feliz.



no finAl dos Anos 70, umA 
misteriosA empresA chAmA-
dA inb começou A visitAr os 
distritos de sAntA quitériA. 

no começo ninguém sAbiA do 
que estAvAm Atrás, mAs logo 

os relAtos derAm contA de que 
eles estAvAm fAzendo pesquisAs 
e coletAndo mAteriAl nA AntigA 

fAzendA itAtAiA.

nos Anos 80, As pesquisAs já estAvAm 
tão AvAnçAdAs que o ministro de minAs 
e energiAs à épocA fez umA pAlestrA no 
município de itAtirA. nA ocAsião, ele disse 
que A reservA de itAtAiA é A mAior do brA-
sil, AbrAngendo os municípios de itAtirA, 

cAnindé e sAntA quitériA.

 logo, o perímetro 
dA fAzendA itAtAiA foi 

declArAdo áreA de 
segurAnçA nAcionAl. 
essA históriA cAusou 
reboliço nAs comuni-
dAdes e virou temA de 
prosA nos Almoços 

de domingo e nA 
escolA.

em 2009, A inb e o grupo gAlvAni in-
dústriA, comércio e serviço formArAm o 
consórcio sAntA quitériA pArA minerAr 

urânio e fosfAto nA jAzidA de itAtAiA. 

A pArtir dAí, homens bem vestidos começArAm 
A AndAr por riAcho dAs pedrAs e outrAs comu-
nidAdes contAndo um bocAdo de mentirAs pArA 

o povo, dizendo que A explorAção de urânio 
vAi trAzer emprego e umA vidA melhor pArA A 

populAção.

mAs como é que um 
negócio que vAi contAmi-

nAr com rAdiAção nossAs 
plAntA, nossA águA, nos-
sos bicho e nossA terrA 
pode trAzer melhoriAs 

prA vidA dA gente?!



como se tivesse vendo tudo à distânciA, do 
jeito que A gente ficA quAndo vAi Assistir 

A um filme, seu chico pAivA observA A jAzidA 
sendo explorAdA A todo vApor. 

 enquAnto A chuvA 
teimAvA em não 

cAir e os AnimAis 
morriAm de sede, 
cAminhões cArre-

gAdos de águA não 
pArAvAm de cruzAr 

o grAnde portão de 
ferro que isolAvA A 
jAzidA do resto do 
entorno. erAm mAis 

cem A cAdA horA, 
coisA que seu chico 
nuncA tinhA visto 

nA vidA. 

essA águA limpA que 
muito bem serviriA pArA 
fAzer um suco de limão 
fresquinho ou tomAr 
um bAnho pArA tirAr A 
AreiA que grudAvA nA 
pele depois de um diA 

inteiro de trAbAlho erA 
usAdA pArA sepArAr o 

urânio de outro miner-
Al, o fosfAto, e no finAl 

desse processo elA 
sAíA completAmente 

imprestável.

máquinAs pesAdAs 
AndAm de um lAdo 
pArA o outro. de 

longe, suAs silhue-
tAs lembrAm A de 
grAndes AnimAis, 
Abrindo cAminho 
pelA vegetAção e 

esmAgAndo tudo o 
que se interpõe no 

cAminho.

homens mAscArAdos, vestidos dos pés à cAbeçA 
com roupAs brAncAs e gAlochAs pretAs, iguAlzinho 
Aos cAbrAs que seu chico virA umA vez Ao folheAr 
o livro de históriA do neto, AndAvAm com pAssos 

ApressAdos sem cumprimentArem ninguém.

pequenAs ex-
plosões ArrAncAm 
pedAços dA serrA 
onde tAntAs vezes 

ele tinhA subido 
quAndo criAnçA, 

espAlhAndo pelo Ar 
um nuvem de poeirA 

e frAgmentos de 
rochA.



seu chico não teriA corAgem 
de oferecer essA águA nem 
pArA o pior de seus inimigos. 

não bAstAsse A águA vindA de 
forA ser usAdA pArA AplAcAr 
A sede do drAgão - como os 

morAdores costumAm chAmAr 
A jAzidA de urânio -  e não dAs 
pessoAs, os poços que, Ape-
sAr de não estArem cheios, 

erAm usAdos pelos morAdo-
res de riAcho dAs pedrAs e 
dAs comunidAdes pAssArAm 

A ficAr contAminAdos por 
rAdiAção.

depois dA explorAção dA jAzidA, os morAdores de riAcho co-
meçArAm A reclAmAr de dores estrAnhAs no corpo e os cAsos 

de câncer, tão incomuns nA região, iAm crescendo em níveis 
AlArmAntes. As explosões dA rochA liberAvAm no Ar um gás 

sem cor e sem cheiro, conhecido como rAdônio, cApAz de viAjAr 
muitos quilômetros, Além de ser AltAmente cAncerígeno. 

mesmo quem nuncA 
tinhA chegAdo perto de 
um cigArro nA vidA, mAs 
só por morAr próximo A 
jAzidA, estAvA Adoecen-

do do pulmão.



A pAstA de urânio é trAnsportAdAs 
por estrAdAs Até o porto do mucuri-
pe, em fortAlezA, e vAi de nAvio Até o 

estrAngeiro. 

que é exportAdA e novAmente im-
portAdA, AbAstecendo As usinAs de 
AngrA dos reis, no rio de jAneiro.

cAminhões 
cortAvAm As es-
trAdAs de terrA 
bAtidA AbArro-
tAdos com ton-
elAdAs de umA 
pAstA AmArelo-

cintilAnte, 
chAmAdA yel-

low cAke, 

o risco de vAzA-
mento de mAteriAl, 
tAnto no cAminho 

quAnto no porto, é 
grAnde. 



com o início dA explorA-
ção, centenAs de pes-
soAs chegAm A riAcho 
por cAusA do empreen-

dimento e coisAs de 
que Antes seu chico só 
ouviA fAlAr começArAm 
A Acontecer diAnte de 

seus olhos: 

mulheres grávi-
dAs AbAndonAdAs 

pelos deserto-
res, drogAs e 

doençAs AssolA-
rAm A comunidA-

de.  é umA cenário 
desolAdor.
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“o cidAdão educAdo/ 
que começAr pesquisAndo/ 

ArrAnjA boA semente/ 
e vAi logo semeAndo/ 
em nAdA ele vAcilA/ 

e A nAturezA trAnquilA/ 
nessA horA despertAndo.”

eitA, que AmAnhã 
cedim eu vou plAn-
tAr. vou AproveitAr 

essAs chuvAs Aí 
que tão dAndo. 

isso Aqui vão 
dAr umAs AteirA 

lindAs, vô.

vAi sim, filho. 
ô, se vAi




