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RESUMO: Apesar de há mais de uma década haver extração continuada de 
urânio no Brasil na Unidade de Concentrado de Urânio, não existem políticas 
públicas eficazes para a proteção da saúde dos trabalhadores que laboram 
diariamente com exposição a esse agente, extremamente prejudicial à saúde 
dos indivíduos irradiados. O presente trabalho tem como objeto uma discussão 
central acerca dos possíveis danos à saúde e ao patrimônio genético dos 
trabalhadores expostos à radiação ionizante em minas de urânio, além da 
verificação acerca da existência ou não de políticas públicas voltadas para esse 
tipo de proteção. Justifica-se a discussão sobre este tema, em razão da 
existência de minas ativas de urânio no Brasil, onde há exposição de 
trabalhadores à radiação por urânio, o qual é capaz de causar efeitos 
hereditários e/ou genéticos nos descendentes do ser irradiado, em virtude da 
característica teratogênica desse metal. Tem-se como hipótese a ideia de que 
somente através de criação de políticas públicas voltadas exclusivamente para 
os danos causados pela radiação ionizante à saúde dos trabalhadores será 
possível viabilizar a redução de riscos ao patrimônio genético destes. A 
metodologia adotada segue o modelo de estudo de caso, com a adoção de uma 
estratégia de pesquisa de natureza qualitativa com caráter exploratório-
explicativo, utilizando-se técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e 
observação direta durante visita institucional, quando foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas. Possui-se como objetivo primário discutir sobre a 
necessidade de criação de uma política pública para a proteção do patrimônio 
genético dos trabalhadores expostos à radiação ionizante em minas de urânio. 
Já os secundários são analisar a posição de vulnerabilidade dos trabalhadores 
no contrato de trabalho, delimitar o significado de patrimônio genético humano, 
identificar marcos normativos de proteção à saúde dos trabalhadores, sua 
finalidade e o momento em que foram criados. Conclui-se que, na atualidade 
nenhum equipamento de proteção individual é capaz de proteger de forma eficaz 
a saúde e o patrimônio genético dos trabalhadores expostos à radiação por 
urânio, uma vez que as minúsculas partículas de radiação são facilmente 
penetráveis no corpo humano. Se não existem mecanismos garantidores de 
proteção da saúde no local de trabalho, esse tipo de atividade deve ser evitada 
até que sejam criados equipamentos capazes de assegurar aos trabalhadores 
total proteção. Deve-se, portanto, optar pela utilização de máquinas para 
execução se atividades em que haja exposição à radiação por urânio, 
preservando-se dessa forma, o patrimônio genético e acima de tudo a saúde dos 
trabalhadores envolvidos nesse tipo de atividade. Os resultados também 
demonstram que na mina do sudoeste baiano, de fato, os trabalhadores são 
expostos a elevados níveis de radiação por urânio, situação que deixa os 
obreiros suscetíveis ao desenvolvimento de enfermidades graves, como o 



câncer, e que não existem políticas públicas eficazes para defesa do patrimônio 
genético desses trabalhadores. 
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