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O OBJETIVO DESTA CARTILHA é aler-
tar sobre os riscos à saúde daqueles 
que vivem próximo a grandes pro-
jetos industriais, como é o caso da 

ThyssenKrupp Companhia Siderúr-
gica do Atlântico (TKCSA), localizada 
no bairro de Santa Cruz, na Zona 
Oeste do município do Rio de Janeiro.

O impacto da siderúrgica TKCSA
na saúde de quem mora em Santa Cruz

Em todos os lugares do mundo, 
os grandes empreendimentos industriais poluidores
 se instalam preferencialmente em áreas periféricas

 dos grandes centros urbanos. São regiões empobrecidas, 
com altos índices de trabalho informal e muitos 

membros de uma família vivendo em uma só moradia. 
De modo geral, os indicadores socioeconômicos 

são precários nesses locais.

 Geralmente recebem incentivos governamentais, 
como doação de terrenos, crédito barato e isenções fi scais. 

 Os governantes argumentam que essas medidas atraem investimentos.
 Dizem que seria bom por gerar empregos e aquecer a economia...

Mas será bom mesmo Mas será bom mesmo 
para quem passa a viver para quem passa a viver 
ao lado de uma ao lado de uma 
gigantesca planta industrialgigantesca planta industrial

As empresas vão em busca de salários baixos
e regulação ambiental frouxa. 

??
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Os índices de natalidade, morta-
lidade, nível de escolaridade e renda 
demonstram que nascer em Santa 
Cruz ou em outra localidade da Zona 
Oeste é barra pesada. Para a grande 

maioria dos moradores, significa 
encarar uma desigualdade tremenda 
frente a quem vive em outras regiões 
da cidade do Rio de Janeiro, como a 
Zona Sul, por exemplo.

A instalação de fábricas poluidoras 
não ajuda em nada a resolver esses 
problemas. Por outro lado, a chegada 

de uma grande indústria sempre piora 
os problemas de saúde da população de 
seu entorno.

A situação fi ca ainda pior quando o território
passa a ser disputado por várias empresas poluidoras. 
É o caso de Santa Cruz, às margens de uma baía. 
Mas por que essa localização é tão boa?

A Baía de Sepetiba ganhou grande 
valor comercial por causa de sua loca-
lização geográfi ca, que é boa para as 

elites empresariais que lucram com o 
modelo de desenvolvimento imposto às 
regiões periféricas do Brasil e do Mundo.

Em nosso país, desde os tempos coloniais 
até hoje, a economia se baseia na exportação 

de matérias primas e produtos semi-elaborados 
de baixo custo, como minérios, produtos agrícolas 
e chapas de aço. Esses produtos são enviados para 

os grandes centros industriais da Europa, 
Estados Unidos e, mais recentemente, para a China.

Nesses lugares da Zona Oeste, os serviços públicos
 como SAÚDE, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO E SEGURANÇA 

são muito piores do que no resto da cidade.

Santa Cruz, Zona Oeste e em todo o Rio de Janeiro: 
desigualdades e riscos nas periferias

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ2



3UM DESENVOLVIMENTO QUE ADOECE A GENTE

Para isso acontecer, precisa-se de acesso ao 
mar e aos portos, além de mão-de-obra barata 
e governos que estejam dispostos a vender 
nossas riquezas a um preço muito baixo. Depois, 
compramos os produtos industrializados feitos 
nesses países por um preço bem mais alto...
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A resposta só pode ser uma: não. 
É claro que não! Só quem ganha com 
isso é quem participa desse esque-
ma de venda de nossas riquezas e 
exploração do nosso trabalho. É o 

caso das empresas mineradoras, por 
exemplo, a VALE. Apesar de verde 
e amarela, os executivos dessa em-
presa não estão nem aí para o povo 
brasileiro.

Mas você se pergunta:

DIVISÃO ESQUEMÁTICA DA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (DIT)

Essa situação, ou seja, essa DIVISÃO INTERNACIONAL 
DO TRABALHO é boa para nós aqui no Brasil ??
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A instalação de uma usina siderúrgica do porte 
da TKCSA em Santa Cruz provocou o aumento 

dos confl itos em torno do uso do território da região. 
Não melhorou as condições de vida da população 
de um bairro onde moram milhares de pessoas. 

A precariedade do Sistema de Saúde Público 
não é privilégio da Zona Oeste do Rio, nem do bairro 

de Santa Cruz, mas nesta região marcada por atividades 
industriais os efeitos perversos de uma 

saúde pública ruim aparecem com mais força.

Para complicar ainda mais a vida dos 
moradores, em 2005, esta área pobre foi 
transformada pelo governo estadual em 
uma ZEI (Zona Estritamente Industrial). 
Isto signifi ca que Santa Cruz é um lugar que 
concentra atividades com alto grau de po-

luição. Essa decisão não levou em conta, em 
nenhum momento, as grandes áreas residen-
ciais que estão localizadas em seu entorno. 
Sobretudo não contou com um debate sério 
com a população local sobre o seu destino 
e os caminhos para o “desenvolvimento”. 

A população da região não foi preparada para os 
fortes impactos negativos que viriam a ocorrer em 
suas vidas, diariamente, em função da instalação 
desse projeto industrial. Um dos maiores impactos 
se deu na saúde dos moradores e moradoras. 

Neste caderno vamos tentar entender 
um pouco mais como vivem os moradores 

e moradoras de Santa Cruz. E vamos também 
ouvir deles e delas como anda a saúde depois 

da implantação da siderúrgica TKCSA.
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Os governos decidem, 
a população sofre
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Conhecendo Santa Cruz: 
de zona rural à zona industrial

Santa Cruz
 Rio de Janeiro
  Reta João XXIII ...

Santa Cruz, assim como toda a Zona 
Oeste, um dia foi terra de boa produção 
rural, com grandes extensões destinadas 
à agricultura e à pastagem. Primeira-
mente, a cana-de-açúcar, depois o café, 
plantado nas encostas, e, mais recen-
temente, as frutas. O aipim que vinha 
de lá também era muito famoso. Hoje, 
o bairro mantém áreas extensas com 
características rurais, mas este setor 
não é mais tão determinante assim. 

As coisas foram mudando com o 
tempo. Em 1889, a Companhia Progresso 

Industrial, uma das primeiras indústrias 
têxteis do Brasil, se instalou na vizinha 
Bangu. Na década de 1960, o governador 
Carlos Lacerda criou o distrito industrial 
de Santa Cruz e lá se instalaram a Cosigua 
(Grupo Gerdau), a White Martins e a Casa 
da Moeda. A partir daí, o crescimento 
urbano não parou mais e a urbanização 
foi acontecendo em torno das estações 
de trem do ramal da Central do Brasil 
que chegava até Santa Cruz. Na década 
de 1980 chegaram mais indústrias e, 
com elas, mais aglomerações urbanas. 

 Nossa história se passa aqui. 
É a história de uma gente bonita e quase 

esquecida, que vive a 60 quilômetros do Centro 
da cidade do Rio de Janeiro. Santa Cruz fi ca 

no fi m da Zona Oeste, perto de Paciência, 
Sepetiba, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra 

de Guaratiba. É esse o pedaço de chão do qual 
vamos tratar. Nesses seis bairros vivem 366.120 

habitantes, o que corresponde a 6% de toda 
a população da cidade do Rio de Janeiro.

Hoje, uma pequena parte da população 
da região de Santa Cruz vive razoavelmente bem. 

Pois quem tem seus direitos respeitados e trabalho 
bem remunerado vive bem em qualquer lugar do mundo. 

A MAIORIA, PORÉM, NÃO VIVE ASSIM. 

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ8
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A maioria é uma gente muito 
trabalhadora, que batalha muito 
pelo pão de cada dia, passa muitas 
horas nos transportes para chegar 
ao trabalho e é muito mal atendida 
pelos serviços públicos. O transporte 
é ruim, a coleta de lixo insufi ciente 
e a rede de esgoto e a segurança 

pública são precárias. E a saúde? A 
saúde, então, nem se fala. Aliás, falar 
se fala... Os moradores de Santa Cruz 
falam muito mal dos serviços públicos 
de saúde que os atendem (ou deixam 
de atender) e da difi culdade que é 
marcar um exame e ter consultas com 
especialistas.

A maioria dos moradores e moradoras de lá trabalha no 
setor de serviços, como supermercados, lojas e transportes. 
Mas a indústria também é um forte empregador. No Rio 
de Janeiro como um todo, apenas 7,1% dos trabalhadores 
com emprego formal estão empregados em indústrias. Em 
Santa Cruz, esse número pula para 35%, e em Paciência 
para 33%. A construção civil, em constante expansão na 
Zona Oeste, também apresenta importante participação 
nos empregos nessa região. 

Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, 

Paciência, Santa Cruz e Sepetiba ...

De 11 a 12% dos moradores da região 
vivem com renda domiciliar per capita 

(para cada membro da família) abaixo de R$ 37,75. 
Entre 35 e 39% dos lares com crianças 

a renda per capita é inferior a R$ 75,50. 
ISTO SIGNIFICA QUE MAIS DE 40% DA POPULAÇÃO 
VIVE ABAIXO DA LINHA DE POBREZA ABSOLUTA, 

que é o indicador mundial estabelecido pela ONU.

A expectativa de vida também é 
bem diferente de outras regiões do 
Rio de Janeiro. Enquanto no Jardim 
Guanabara, na Ilha do Governador, e 

na Gávea, na Zona Sul, essa expectati-
va fi ca acima de 80 anos, nos bairros 
da Zona Oeste é de apenas 66 anos, 
em média.

Nessas regiões os salários são baixos.
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A chegada da TKCSA e aumento 
da poluição e dos riscos à saúde

A VIDA DOS MORADORES DA REGIÃO 
MUDOU BASTANTE COM A CHEGADA 
DA THYSSENKRUPP E DA VALE

 Os mais afetados foram os pescadores e 
a população mais pobre vizinha à fábrica. 

 A saúde das pessoas foi afetada 
pela poluição do ar. 

 As obras de instalação da siderúrgica,
realizadas às margens da baía, afetaram
tremendamente a pesca. Pescadores
viram seu ganho de vida inviabilizado.

Mas a poluição produzida pela siderúrgica TKCSA 
não atinge apenas os moradores de Santa Cruz. 

Desde que entrou em operação, em 18 de junho de 2010, 
a empresa contribuiu, sozinha, com um aumento 

DE 76% NAS EMISSÕES DE GÁS CARBÔNICO (CO2) NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO COMO UM TODO.

Além dos problemas que já havia na região, 
a população agora convive com o aumento da 

poluição causada pela instalação da Companhia 
Siderúrgica do Atlântico (TKCSA).

A operação da TKCSA tem sido constantemente acompanhada 
de um fenômeno conhecido como “chuva de prata”, que é resultado 
da produção do aço. Essa tal “chuva” é um pó que invade as casas 
e quintais vizinhos à TKCSA. Os moradores absorvem diariamente 

em seus corpos uma grande quantidade desta poeira prateada. 

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ10
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Um dos maiores problemas socioambientais 
associados à produção de ferro e de aço é a poluição. 

A produção de aço afeta a saúde das pessoas que 
TRABALHAM ou MORAM próximo às siderúrgicas.

A TKCSA e a saúde da população

Essas indústrias produzem uma série de resíduos 
sólidos em quantidades elevadas e muito tóxicas. 

Um dos resíduos mais problemáticos é o PÓ DE BALÃO, 
analisa o pesquisador da Fiocruz Bruno Milanez

Bruno Milanez explica que o PÓ DE 
BALÃO contém grande quantidade de 
fenóis e é considerado como resíduo 
perigoso. Uma pessoa que tem contato 
com esta substância por muito tempo 
corre muito mais risco de desenvolver 
câncer no sistema respiratório, proble-
mas cardíacos e no sistema imunológico 
do que uma pessoa que não tenha esse 

tipo de contato. No curto prazo a ex-
posição ao fenol pode causar irritação 
do sistema respiratório e dor de cabeça.

“Apesar dessa característica, em Mi-
nas Gerais, muitas produtoras de ferro 
gusa acondicionam esse material nos 
pátios das empresas a céu aberto, o que 
permite que ele seja disperso e contami-
ne solo e corpos d’água”, afi rma Bruno.

OS FENÓIS

Desde a inauguração, em 2010, a TK-
CSA vem poluindo o ar de Santa Cruz. Em 
agosto desse ano uma forte poeira prateada 
emitida pela TKCSA invadiu as casas do 
entorno da usina pela primeira vez. E não 
parou. Em 2012, durante a Rio+20, a mes-
ma chuva de prata ainda caía fortemente 
sobre os moradores. Hoje, mesmo que mais 

fi na, ela continua caindo sobre as residên-
cias. Pode estar causando rinite alérgica, 
dores de cabeça, infl amações na pele, nos 
olhos e nos ouvidos, tristeza e depressão. 
Moradores contam que todos esses sinto-
mas apareceram após o funcionamento da 
TKCSA. Foram os moradores que apelidaram 
a poluição da TKCSA de CHUVA DE PRATA. 

CHUVA DE PRATA

A siderurgia e a saúde 
da comunidade de Santa Cruz
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Até o jornal O Globo foi obrigado 
a reconhecer e noticiar os 

problemas na saúde da população

Jornal O Globo de 4/5/2014
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Depoimentos de moradoras 
ao Jornal O Globo, em  4/5/2014

Depoimento da moradora Sueli“A dona de casa Sueli Barreto, que mora em frente à usina, é uma das que ainda se queixam da ‘chuva de prata’. Ela, que reside ali há 58 anos, diz ter desenvol-vido rinite alérgica após a chegada da siderúrgica e sofre com dor de cabeça toda vez que varre a casa. A dona de casa teme ainda pela saúde da filha, que, por ser cega e sofrer de problemas mentais, praticamente não sai de casa. — Todo dia tenho que limpar a casa com um pano úmido porque, se uso a vassoura, o pó sobe e eu começo a ter dor de cabeça — diz Sueli, mostrando as mãos com um pó preto e pequenos pontos brilhantes, após passá-las sobre o parapeito da casa”. (Depoimento ao Jornal O Globo de 4/5/2014)

Depoimento
 da morador

a Rosimeri

“A também d
ona de casa

 Rosimeri A
lmeida, mor

adora da 

região há 1
7 anos, guar

da uma séri
e de receita

s médicas 

com os remé
dios prescr

itos para a
tenuar inf

lamações 

na pele, nos
 olhos e nos

 ouvidos qu
e começaram

 a pipo-

car após o f
uncionamen

to da TKCSA.
 No pico das

 queixas, 

ela chegou
 a tomar oi

to medicame
ntos. Ela a

dmite que 

a quantida
de de pó em

itida pela 
usina dimi

nuiu de 

uns tempos
 para cá, m

as afirma 
que ainda 

sofre com 

os problema
s: — Eu chor

o de triste
za. A empre

sa só vai 

sentir na p
ele o que es

tamos passa
ndo quando

 esses em-

presários m
orarem aqui

 — diz Rosim
eri, que ain

da guar-

da num vid
ro o pó rec

olhido dos 
móveis de s

ua casa”.

(Depoimento
 ao Jornal 

O Globo de 
4/5/2014)
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Alumínio (Al) Enxofre (S) Silício (Si)

Cádmio (Cd) Ferro (Fe) Sódio (Na)

Cálcio (Ca) Fósforo (P) Titânio (Ti)

Carbono (C) Magnésio (Mn) Vanádio (V)

Chumbo (PB) Manganês (MG) Zinco (Zn)

Cobre (Cu) Níquel (Nem) ---

Cromo (Cr) Potássio (K) ---

 Doenças respiratórias
(asma, bronquite, doença pulmonar)

 Doenças na pele
(eczemas, dermatites e dermatoses)

 Doenças oftalmológicas (conjuntivite)
 Fadiga, falta de energia, dor de cabeça e estresse
 Pioras nos casos de pressão alta e diabetes

A empresa diz que é “apenas grafi te”. 
O governo do Estado, através da Secretaria 
do Ambiente, encomenda estudos e depois 
não utiliza os resultados. A Secretaria de 

Saúde do município do Rio parece não se 
importar... Afi nal, quando os moradores 
de Santa Cruz terão o direito de saber 
ofi cialmente o que estão respirando? 

No fi nal de 2012 a Secretaria de Estado 
do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA) 
divulgou um documento que tratava 
da composição do pó prateado. Nele, a 

Secretaria reconhece que o contato dos 
moradores com o material particulado 
pode ter sérias consequências sobre a 
saúde das pessoas. Vejamos alguns deles:

O PÓ PRATEADO contém elementos perigosos

O que pode causar o PÓ PRATEADO?

Queixas dos moradores no entorno da empresa

A

B

C

O pó prateado pode causar problemas 
de saúde. No seu relatório, a Secretaria 
de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro 
(SEA) reconhece que o pó pode causar 

asma, câncer de pulmão, 
problemas cardiovascu-
lares, defeitos congêni-
tos e morte prematura. 

---

sa

mão, 
ascu-
êni-
ura. 

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ14

Mas o que tem no 
pó prateado  expelido pela TKCSA?

Fonte: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), 2012, e PACS, 2013

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ14
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CASO 1 - COSIPA/SP

CASO 2 - CSN

CASO 3 - EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

Um estudo envolvendo trabalha-
dores da Companhia Siderúrgica 
Paulista (Cosipa) no início da década 
de 1990 mostrou uma incidência de 

quase 47% de alterações do sangue 
em um período de cinco anos, o que 
resultou no afastamento de mais de 
2.000 trabalhadores.

Outro trabalho de natureza seme-
lhante na Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), 
levou ao afastamento de 50 funcionários.

Pesquisas desenvolvidas em vários 
países têm mostrado alguma associação 
entre a presença de indústrias siderúr-
gicas e diferentes doenças. 

Um estudo na ITÁLIA comparou a 
saúde de pessoas que moravam a me-
nos de 330 metros de uma siderúrgica 
com a saúde de pessoas que moravam 
mais longe. Os resultados indicaram 
que os homens que moravam na área 
estudada tinham mais chance de 
desenvolver câncer do sistema linfo 
hematopoiético (relacionado à me-
dula óssea e à produção de células do 
sangue) e leucemia; entre as mulheres 
não foi identificado esse excesso1. 

Na ALEMANHA foram observadas 
crianças que moravam nas proximida-

des de unidades industriais. Aquelas 
que viviam perto de um forno de coque 
tinham grande quantidade de mate-
riais derivados de HPAs (Hidrocar-
bonetos Policíclicos Aromáticos) em 
sua urina, e as crianças que moravam 
próximo a uma aciaria apresentavam 
alta prevalência de problemas alérgicos

Na CORÉIA DO SUL, foi identifi cada 
uma associação entre o trabalho em 
siderurgias e a incidência de câncer, 
principalmente de estômago e do siste-
ma linfo hematopoiético.

Na NORUEGA outra pesquisa mostrou 
um excesso de mortes por câncer de es-
tômago entre os trabalhadores do setor 
siderúrgico; este maior número de mor-
tes foi relacionado à exposição a HPAs.

Fonte: 
Bruno Milanez ENSP/FIOCRUZ

Fonte: 
Bruno Milanez ENSP/FIOCRUZ

Fonte: 
Bruno Milanez ENSP/FIOCRUZ

Jornal Extra de 7/8/2010

Algumas histórias que o povo de Santa 
Cruz deveria ter o direito de saber...

1 Wilhelm, M., Eberwein, G., Hölzer, J., Gladtke, D., Angerer, J., Marczynski, B., et al. (2007). 
Infl uence of industrial sources on children’s health – Hot spot studies in North Rhine Westpha-
lia, Germany. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 210(5), 591-599. 
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Algumas histórias que o pessoal de 
Santa Cruz já sabe, mas é sempre bom lembrar!

Fotos: M
inistério Público do Estado do Rio de Janeiro

Em 2007, a TKCSA teve parte das obras para 
a construção de uma ponte parada pelo IBAMA 
por estar destruindo quatro hectares de mangue. 

Em junho de 2010, o Ministério Público 
do Rio de Janeiro entrou com duas ações penais contra 
a TKCSA por crimes ambientais. Dois executivos da empresa 
podem ir para a prisão, caso sejam condenados.

O crime de que são acusados: “poluição atmosférica 
em níveis capazes de provocar danos à saúde humana, 
podendo causar doenças de pele, irritação de mucosas 
e problemas respiratórios”. 

Impactos ambientais 

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ16
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A empresa também fez alterações 
no curso dos rios que levaram 

às enchentes históricas  e inundações 
do conjunto São Fernando. 

ALGUNS MORADORES PERDERAM TUDO!
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Impactos sobre a pesca

Boa parte da população da Baía de Sepetiba vive da pesca 
artesanal. São pessoas que, mesmo sem precisar de muitas 
tecnologias, têm muito conhecimento do seu trabalho. 

Desde o início do processo de insta-
lação da usina, esses pescadores passa-
ram a competir pelo uso do espaço mari-
nho com as embarcações utilizadas nas 
obras e nas dragagens. Um dia foram 
proibidos de transitar nos canais e na 
Baía. Disseram a eles que era por moti-

vo de segurança. Segurança para quem?
Mais tarde, a movimentação de 

pequenas embarcações foi proibida 
em cerca de 500 metros do porto da 
TKCSA. A pesca artesanal encontra 
enormes difi culdades em reorientar 
suas atividades para outras áreas.

Foto: André M
antelli

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ18

“(...) Eu sou pescador da Baía de Sepetiba também, pesco na Baía com todos os proble-mas de saúde que eu tenho, mas eu tenho que manter minha casa, minha família. (...) De noite isso aqui fi ca tampado de química (...) Nossa vida, nossa condição de moradia se tornou um inferno, por causa da nossa saúde”. Depoimento de um pescador da Baía de Sepetiba que também mora em Santa Cruz
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Com a usina em funcionamento, a 
situação não mudou. Na verdade pio-
rou. Começaram os acidentes de traba-
lho, as queimaduras, as explosões e o 

corre-corre dentro da fábrica. Alguns 
vídeos feitos pelos próprios funcioná-
rios foram parar na internet e mostram 
os riscos de se trabalhar na TKCSA. 

Poucos empregos para a população local 

A TKCSA prometia levar DESENVOLVIMENTO À REGIÃO. ISSO NÃO 
ACONTECEU. Os problemas de saúde chegaram, mas os empregos 

prometidos pela empresa não apareceram. Durante as obras 
de construção da usina os empregos eram de baixa qualidade. 

Muitos trabalhadores de outras regiões 
do país foram trazidos para a obra. E a vida 
desses trabalhadores que chegavam ao Rio 
de Janeiro não era nada fácil. Vinham de 
regiões ainda mais empobrecidas e eram 
submetidos a péssimas condições de tra-

balho. Em 2009, o jornal O Dia noticiou 
a existência de trinta trabalhadores de 
uma terceirizada da TKCSA que viviam 
num alojamento em condições precárias 
de higiene e saúde - e que estavam há 
dois meses sem receber seus salários!

Achamos esses dois aqui no site youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=wwYT0obXC6M 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4KXm2DKlD8

Quem entra para trabalhar lá geralmente 
dura pouco no emprego: os salários 

são baixos e as condições de trabalho ruins.
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 Alergia e sangramento no nariz
 Febre constante
 Cansaço
 Problemas respiratórios, como sinusite, 

rinite e dor de garganta, “pulmão apertado” ou falta de ar
 Problemas nos olhos, vista ardendo e embaçada
 Dor nas costas, dor de cabeça
 Problemas de pele (coceira, micose, outros)

O lucro e a cobiça dos empresários 
são grandes inimigos dos trabalhado-
res. Para ter mais e mais lucros em seus 
negócios, os patrões e muitos governos 
retiram direitos dos trabalhadores. A 
saúde é um desses direitos da população 
que está sempre sob ameaça. Saúde não 

é só não estar gripado, com alergia ou 
com pressão alta. Ter saúde é ter casa 
para morar em boas condições. É ter 
rede de esgoto. Ter direito à saúde 
é também ter direito a viver em um 
ambiente saudável, sem poluição nem 
riscos severos ao nosso bem-estar.

Esses são os problemas de saúde mais 
comuns na Reta João XXIII em Santa Cruz

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ20

A luta pelo direito 
à saúde em Santa Cruz

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ20
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2 http://www.rio.rj.gov.br/web/smo/exibeconteudo?article-id=1575214
3 http://www.ossbiotech.com.br/biotech.asp

Os moradores e moradoras de Santa Cruz 
precisam saber dos impactos desse modelo 

de desenvolvimento do país e das ações da TKCSA 
na sua região. Podem e devem pressionar as autoridades 

públicas a realizarem investigações sérias sobre 
as denúncias que fazem sobre a piora na sua saúde.

 Os moradores e moradoras de Santa Cruz têm o direito 
de saber o que estão respirando e que efeitos essa poluição 
pode causar. E devem exigir mudanças. No caso da TKCSA

 essas ações são urgentes devido à gravidade do quadro relatado.

Santa Cruz faz parte da 19ª Região 
Administrativa do município do Rio de 
Janeiro. Não parece, mas o bairro conta 
com 24 unidades públicas de atendimen-
to de saúde. Lá está o Hospital Geral 
Pedro II, administrado pelo Município 
desde 2010. Nesse mesmo ano o hospital 
havia sofrido um incêndio e fi cou fecha-

do até 2012 para reformas, que custaram 
R$ 80 milhões à prefeitura da cidade2. 

Quando o hospital reabriu, o prefeito 
concedeu sua administração a uma empre-
sa privada, a Biotech3, como parte de seu 
programa de privatização da saúde pública 
mediante as chamadas Organizações So-
ciais (OS), que de “sociais” não têm nada!

Lutar por saúde é também lutar 
por acesso à informação

Fo
to

: 
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Três unidades de saúde atendem os 
moradores da reta João XXIII: os centros 
municipais CATAPRETA e ERNANI PAIVA 
e a UPA JOÃO XXIII. O Catapreta é a uni-
dade mais procurada pelos moradores dos 
conjuntos São Fernando, Alvorada e Novo 
Mundo, que fi cam no entorno da TKCSA.

Antes da construção da TKCSA, as 

condições de saúde na região já eram 
precárias. O aumento da poluição do ar 
agravou ainda mais a situação. Proble-
mas de saúde anteriormente existentes 
foram agravados e outros surgiram. 
Alguns tornaram-se crônicos. Para es-
tes, não há diagnóstico e nem oferta 
de tratamento. 

No bairro há também uma policlínica 
e um centro de especialidade. 

A maior parte das unidades de saúde 
concentra-se, no entanto, na atenção básica.

E, pelo visto, a relação entre os usuários 
e serviço público não é muito tranquila. 

Vamos saber mais por quê.

UMA MORADORA que desde o começo denunciou os 
danos à saúde causados pela TKCSA acabou morrendo em 
agosto de 2013 após ser mandada de volta pra casa pela UPA 
João XXIII. Ela foi medicada com o analgésico “Buscopan” 
e ao chegar em casa não resistiu às dores, falecendo em 
decorrência de uma parada cardiorrespiratória na mesma 
madrugada. Ela era ex-enfermeira do Hospital Souza Guiar, 
onde trabalhou durante décadas e também uma militante 
por uma saúde pública de qualidade. Antes de morrer, ela 
fez um diagnóstico acertado sobre seu futuro. Pois era 
justamente essa moradora que sempre dizia: “A SAÚDE 
ESTÁ UM CAOS! OS APARELHOS DE SAÚDE NÃO ESTÃO 
PREPARADOS PARA NOS ATENDER”. Infelizmente, ela 
tinha razão. Assim como ela, a maior parte dos moradores 
da reta João XXIII depende do serviço público de saúde, 
pois não tem dinheiro para pagar planos de saúde privados.
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O tempo de espera para ser atendi-
do ou para marcar um exame é muito 
longo. Falta estrutura, faltam médicos, 
faltam clínicas especializadas. Conseguir 
encaminhamento para consultas com 
especialistas é muito difícil. E nem sem-
pre consegue-se ser encaminhado. Às 
vezes, espera-se quatro ou cinco meses 
para uma primeira consulta e depois 
oito meses para a realização do exame. 
A divisão do atendimento de saúde 
por território ou por equipes não foi 
bem recebida pela população porque as 
pessoas não podem mais ser atendidas 

em qualquer unidade de saúde e por 
qualquer médico. Frequentemente têm 
o atendimento negado apenas por resi-
direm uma rua para baixo ou para cima 
das áreas demarcadas pela prefeitura.

As mulheres, especialmente, co-
nhecem bem essa realidade. Afi nal, são 
elas que passam a maior parte do tempo 
em casa, limpando a poeira deixada, 
cuidando de crianças e idosos. Quando 
eles não estão bem de saúde, são elas 
também, na maioria dos casos, que os le-
vam aos postos de saúde e velam por sua 
recuperação. Escutá-las é fundamental!

Uma moradora procurou o posto por-
que estava “botando sangue pelo nariz”. 

“Passaram um remédio que melho-
ra, mas é de fórmula e custa muito 
caro. Quando não tenho dinheiro para 
comprar, começo a botar sangue em 
mais quantidade, e a pressão sobe 
porque fi co nervosa”, contou. 

Ela procurou o médico novamente, fez 

vários exames, foi encaminhada para a 
policlínica local e voltou: o diagnóstico 
aponta que não é nada, o sangramento 
seria alérgico. Segundo nos conta, ouviu 
desse mesmo médico que para fi car boa 
deveria sair daquele lugar, ao que respon-
deu: “Mas eu vou me mudar como? Eu 
não tenho dinheiro pra me mudar, eu 
que fi z a obra da minha casa”. 

O acesso ao serviço público de saúde não é fácil

O medicamento é caro

1

As queixas quanto ao atendimento 
no serviço público de saúde são as mes-
mas que encontramos por todo o país. 
Em Santa Cruz, muitos dos casos relatados 
encontram-se sem nenhum tipo de diag-
nóstico adequado. São problemas que, se-
gundo os moradores e moradoras, não são 
investigados. Recebem diagnósticos “au-
tomáticos”, em sua maioria sendo defi ni-
dos como “viroses” ou “alergias”. E quando 
os moradores perguntam se os problemas 

têm a ver com a poluição da TKCSA nun-
ca conseguem respostas satisfatórias...

Uma moradora procurou ajuda no 
posto de saúde para tratar um proble-
ma na pele. Foi medicada como sarna. 
Não melhorou. Depois foi diagnosticada 
como alergia. Alergia a quê? Ninguém 
sabe, ninguém pode dizer.

 “Se eu fi car dois dias sem usar o sa-
bonete especial volta tudo. À noite pa-
rece que tem formiga na cama”, disse. 

O atendimento é precário2

3

23UM DESENVOLVIMENTO QUE ADOECE A GENTE
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Como os moradores que 
adquiriram doenças se sentem?

A conclusão a que se chega é que a região foi passando por 
transformações e ciclos de “desenvolvimento” que nem sempre 

trouxeram consequências positivas para sua população. 
Ao contrário, os moradores e moradoras foram sendo 
sistematicamente excluídos do processo de tomada

de decisão e da repartição de possíveis benefícios desse processo. 

Para eles e elas, sobraram apenas os danos.

São comuns os relatos de agricultores 
sobre como foi ruim a transformação de 
uma zona agrícola, onde predominavam 

o trabalho de descendentes de japoneses 
e também de agricultores brasileiros, em 
zona industrial. 

O aquecimento da região também é um dos fenômenos 
que logo aparece nas falas dos moradores. 

Santa Cruz passou a fi car muito mais quente 
nos últimos anos. Talvez tenha sido por al-
gum fator da natureza mesmo. Mas eu não 
acredito que um fator da natureza tenha sido 
a maior infl uência em Santa Cruz, foi por ou-
tra causa o aumento da temperatura. Santa 
Cruz já chega a dar 47 graus. Não precisa 
nem ser pesquisador, professor, pra entender 
o que tá alterando o clima aqui, nossa região 
aqui, essa praga [referindo-se à siderúrgica]. 

A poluição sonora também é fator de descontentamento:
“O abuso que eles [os trens da TKCSA] passam 

aí de madrugada, lá da minha casa eu escuto aquilo tudo, 
buzinando, dez, quinze vezes. Parece que eles fazem 

já de propósito, pra poder acordar as pessoas”.

Os moradores atribuem os seus 
problemas ao aumento da poluição do 
ar em Santa Cruz. Queixam-se de “um 
pó, de uma poeira horrível, que vive 

pela pele, pelo pescoço”. Relatam que, 
primeiramente, veio a chuva de prata 
junto com um pó preto. “Era uma chuva 
de prata meio grossa”, contam. 

A CHUVA DE PRATA EM SANTA CRUZ24
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Uma senhora comenta que, para além 
da divisão do atual sistema de saúde, 

há o problema das terceirizações e dos centros sociais 
de vereadores, pois, neste caso, o acesso à saúde 

“vira clientelismo, vira pedido político”. 

“Agora, ultimamente, é um pó cinza, 
tipo cimento, um pozinho preto. O pra-
teado vem com menos intensidade, mas 
se aperfeiçoou, ele vem mais fi ninho.” 

Dizem acordar à noite sentindo resse-
camento na língua, na garganta. E lamen-
tam os prejuízos à plantação. “As folhas 
agora são cobertas por nuvens negras 

e prateadas”. Moradores antigos contam 
que a região “era um jardim todo cheio 
de fruta, desde o abacaxi até o tomate. 
Desde a banana até a cana-de-açúcar”. 

E o peixe sumiu do mar. “Se antes 
pescava-se robalo de 20, 30 quilos, 
hoje ele passa longe da Baía de Se-
petiba”, diz um pescador.

Os mais afetados pela poluição são aqueles que já têm pre-
disposição a desenvolver determinadas enfermidades, os que 
já tinham algum problema severo de saúde, idosos e crianças. 
A preocupação com as crianças e com os idosos está sempre 
presente nas conversas dos moradores e, principalmente, das 
moradoras. As pessoas estão a toda hora recorrendo à nebuliza-
ção. Têm resfriado constante, sinusite e os idosos sofrem com 
falta de ar, dor no pulmão, cansaço e febre. 

Os problemas alérgicos (barriga empolada, carocinhos) atingem 
as pessoas de todas as idades. Os carocinhos aparecem mais 
frequentemente nas partes dos corpos que são cobertas por 
roupas. Isso leva os moradores e moradoras a desconfi arem que 
o motivo da alergia é a poeira que gruda na roupa quando o 
tecido molhado está na corda do varal. A alergia seria causada 
pelo contato da roupa empoeirada com a pele. 

LAUDO MÉDICO É QUASE IMPOSSÍVEL

Além dos problemas respiratórios, os oftalmológicos, dermatoló-
gicos e de pressão alta também são constatados. Há relatos de feridas 
na pele, problema na vista, coriza, principalmente entre vizinhos. 
E, tragicamente, relatos de crianças “botando sangue pelo nariz”. 

  As áreas mais atingidas são,  segundo os moradores, 

os conjuntos  SÃO FERNANDO  e o  ALVORADA  . 
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Sem contar que muitos profi ssionais 
da saúde não podem denunciar essa grave 
situação atual com medo de perder os 
empregos ou serem deslocados para outros 
bairros. Dá pra notar o medo das agentes de 
saúde quando pergunta-se sobre a TKCSA. 

Assim é possível entender a reclama-
ção dos moradores e moradoras sobre a 
difi culdade em obter um laudo sobre 
as causas de seus problemas. Isto é, 
apesar de médicos e enfermeiros co-
mentarem que muitos dos problemas 
de saúde só podem ser resolvidos com 

a mudança destas pessoas para outra 
localidade, reconhecendo assim que há 
relação com o avanço da contaminação 
ambiental, eles não “assinam embaixo”. 
Dizem que não podem provar essa rela-
ção de causa e efeito entre a poluição e 
as doenças, pois isso exigiria um amplo 
estudo epidemiológico: um estudo que 
nunca foi feito, assim como a auditoria 
em saúde na região, nunca realizada, 
mesmo constando dos acordos da empre-
sa com o governo do Estado. A Fiocruz 
já denunciou essa situação4.

4 https://portal.fi ocruz.br/sites/portal.fi ocruz.br/fi les/documentos/of021_2014_mpb_gru-
pmeioamb_gaema_1.pdf
5 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,siderurgica-processa-cientistas-no-rj
-imp-,793092 

A culpa não é dos trabalhadores e trabalhadoras 
da área da saúde, mas da TKCSA, 

que já processou pesquisadores da Fiocruz 
e da UERJ que ousaram fazer denúncias 

contra a empresa5. Com um histórico desses, 
não dá pra cobrar dos profi ssionais de saúde 

que arrisquem suas carreiras. 
Temos que cobrar 

é do Estado que faça os estudos que deve, 
controle efi cientemente as indústrias poluidoras 

e ofereça um atendimento de qualidade 
na saúde pública.

Os moradores contam também que há casos 
de “enfermeiros fazendo o trabalho do médico”.
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E aí, o que podemos fazer?

6 https://pt-br.facebook.com/forumdesaudedoriodejaneiro e http://pelasaude.blogspot.com.
br/p/o-forum-de-saude-do-rio-de-janeiro.html
7 http://www.contraprivatizacao.com.br/

Se os governos não fazem a sua parte 
na hora de informar e proteger a popu-
lação, temos que continuar exigindo até 
que façam! Alguns movimentos sociais 
importantes lutam por uma saúde pública 

de qualidade, gratuita e para todos. Você 
não acha uma boa ideia conhecer mais e se 
aproximar deles? Procure então o “Fórum 
de Saúde” do Rio de Janeiro6 e a “Frente 
Nacional Contra a Privatização da Saúde”7. 

Importância de buscar mais informações1

Somente quem vive na pele é capaz 
de saber quando um problema é sério 
ou não. No caso de Santa Cruz não é di-
ferente. Por isso, se você mora na região, 

procure falar com quem mora também, 
saber se outras pessoas sofrem os mesmos 
danos que você, ver o que estão fazendo 
para tentar lidar e mudar essa situação. 

Conversar com os vizinhos e vizinhas2

Mas somente descobrir que mais 
pessoas estão sofrendo os mesmos 
problemas não adianta. É preciso se 
organizar em grupo para transformar 
a realidade. Pois uma pessoa sozinha 

não pode vencer os poderosos interesses 
econômicos e políticos, mas um conjun-
to de muitas pessoas pode. Acredite, a 
história está repleta de casos em que o 
povo unido jamais foi vencido!

Organizar-se em grupos e buscar saídas coletivamente 3

Alguns moradores de Santa Cruz 
e pescadores da Baía de Sepetiba já 
começaram a fazer isso e criaram a 
campanha PARE TKCSA, com o apoio 
de ONGs, ambientalistas, pesquisadores, 
instituições públicas (como a Fiocruz) 
e movimentos sociais. Juntos, estão 
conseguindo denunciar as violações de 

direitos humanos cometidas pela empresa 
a tal ponto que até agora a TKCSA não 
conseguiu obter sua licença de operação. 
Sim, além de todos os danos à saúde, le-
galmente a siderúrgica nem poderia estar 
funcionando! Caso queira saber mais sobre 
o assunto, entre em contato com a cam-
panha: www.paretkcsa.blogspot.com.br

Conhecer a campanha PARE TKCSA 4
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Mais vozes do povo
que vive em santa cruz

Antes era um ar leve, agora é um ar pesado. Uma poluição, 
uma poeirada, que cai aquele pó de ferro nas nossas casas, na nossa 
alimentação. Cai em cima das nossas telhas e o vento bate e cai em 

cima da nossa cama, da roupa que a gente bota na corda. A roupa fica 
pinicando, tipo pó de mico no nosso corpo por causa da fuligem.

A gente limpava a casa uma vez por semana e a casa ficava limpa. Agora 
não, agora é poeira em cima de poeira. Isso prejudica quem mora na Reta 

João XXIII, no entorno do Alvorada e do Novo Mundo. Tá muito perto. 

Tive um princípio de infarto e fui para a UPA (de ônibus). Durante 
o atendimento perderam minha guia. Isso é normal em Santa Cruz.

Somos atingidos diretamente porque toda porcaria que ela larga 
lá cai nas nossas casas. A Baía de Sepetiba tá poluída. Também tá 

contaminando outras pessoas. O peixe é vendido, o peixe vai pro comércio. 
E aí compra o peixe contaminado com pó de ferro, com pó de cimento, 

com química. Porque os peixes se alimentam e isso cai na água. 

Meu filho teve uma crise aqui, aí eu fui no Catapreta. 
Na porta de entrada a moça falou pra mim que eu não tinha direito 
à porta de entrada porque o médico da minha equipe não estava. 

Aí eu falei: ‘Mas pera aí, isso aqui é porta de entrada, 
a porta de entrada não é por equipe, ele tá precisando!’ 

Aí ela disse: ‘Essa é a norma, se o senhor não está satisfeito, 
reclama na ouvidoria’. (...) Fui na UPA com ele, quando chegou 

na UPA a doutora examinou ele e falou assim: ‘Olha, eu não posso 
fazer nada porque aqui não tem especialista’. Deu um papel 
e encaminhou ao dermatologista’. Mas encaminha pra onde?
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Mais vozes do povo
que vive em santa cruz

Mandaram que eu procurasse o cardiologista. 
Para isso tive que voltar ao posto de atenção básica e relatar o ocorrido. 

Só consegui o cardiologista dois anos depois. Ainda estou 
sem diagnóstico, pois agora o cardiologista pediu o ecocardiograma 

que ainda não tem previsão de data para ser realizado. 

Eu acho que deveria ter uma atenção especial aqui porque a gente 
vive do lado de uma siderúrgica. Deveria ter um monitoramento pra 
ver quais os casos que acontecem frequentemente de saúde, quais os 
problemas de saúde que a população tá enfrentando. Se isso é com 

frequência, se não é. E que medidas eles podem tomar a esse respeito. 
Já que vai ter que viver ao lado da Siderúrgica tem que ver o que é melhor 

mesmo, que medidas terão que ser feitas para melhorar, amenizar 
todos esses problemas que a população aqui tá enfrentando. 

Os nossos postos da localidade atendem, mas não dão laudo, não 
falam do problema que você tem.

Tem que ensinar a população a se proteger, já que nem todo mundo 
vai poder sair daqui. Tem pessoas que já estão com a vida toda 

programada, toda formada, com fi lhos na escola, com idosos. Você vai 
sair da comunidade porque não consegue viver ali pela poluição?

Prevenção é muito necessário porque a tendência é se agravar, 
esperar, é aquilo que diz o ditado: depois da casa arrombada, colocar 

tranco não vai adiantar. Eles falam tanto da prevenção e cadê? Eles não 
fazem isso, sei lá, acho que eles não levam muito a sério, sei lá. Porque 
eu tô com 78 anos, só temo uma coisa, se eu fizer alguma coisa errada 

e a minha consciência doer de eu ter feito alguma coisa errada.
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