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Crying wolf! How to deal with presumed radioactive contamination 

Jak radzić sobie z domniemanym skażeniem promieniotwórczym 
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Reports concerning the occurrence of malignancies and cancer cases among the popula-

tion caused by the presence of radioactive materials in the environment are not unusual  

in Brazil. The country’s Nuclear Energy Commission, CNEN, is always assigned to launch  

an investigation in such cases. As a result, human and financial resources are usually 

committed in operations that, more often than not, end up by discovering that claims are not 

related to radiation. This time, alarmist reports from the small town of Lajes Pintadas, in the 

backlands of the Brazilian north-eastern state of Rio Grande do Norte, concerning the 

occurrence of stillborn and malformed children and of cancer cases among the adult popula-

tion, reached the state capital. A team from the Regional Nuclear Sciences Centre, CNEN’s 

institute for the north-east, was dispatched to Lajes Pintadas to look for the effective presence 

of environmental radionuclides and to investigate the reported occurrence of malignancies 

caused by radiation. Due to the well-known dangers related to launching an investigation on  
a subject so controversial and prone to misinterpretation by the media and the public, a novel 

approach, both in technical and philosophical terms, was attempted and that proved to be 

crucial for the success of the whole undertaking: two years on, no more reports on health 

problems in Lajes Pintadas were published. 

« « « 

Raporty o występowaniu groźnych chorób lub przypadków nowotworów, których przy-

czyną jest obecność materiałów promieniotwórczych w środowisku nie są w Brazylii czymś 

nadzwyczajnym. Państwowa Komisja Energii Jądrowej, CNEN, zobowiązana jest w każdym 

takim przypadku do przeprowadzenia dochodzenia. W rezultacie jednak, powołane z dużym 

nakładem finansowym zespoły stwierdzają najczęściej, że przyczyną tych przypadków nie jest 

promieniowanie jonizujące. Aktualnie dotarły do stolicy kraju alarmistyczne doniesienia  

z małego miasta Lajes Pintadas, w głębi północno-wschodniego brazylijskiego stanu Rio 

Grande do Norte, dotyczące występowania poronień i deformacji u dzieci, a także przypadków 

raka wśród dorosłej populacji. Zespół Regionalnego Ośrodka Badań Jądrowych, należącego do 

CNEN, instytutu obejmującego swoim zasięgiem północny wschód kraju, został wysłany do 
Lajes Pintadas do zbadania, czy w środowisku rzeczywiście są obecne radionuklidy i czy jest 

to związane z przypadkami chorób, o których donoszono. Z powodu dobrze znanych 

niebezpieczeństw związanych z rozpoczęciem badań w tak kontrowersyjnych przypadkach  

i w obawie przed złą interpretacją przez media i otoczenie, zostało przygotowane nowe 

podejście do problemu obejmujące zarówno stronę techniczną, jak i filozoficzną całego 

zagadnienia. Okazało się ono kluczowe dla pozytywnego rozwiązania i zrozumienia całości 

problemu: w ciągu dwu lat nie został opublikowany żaden nowy raport o problemach 

zdrowotnych w Lajes Pintadas. 


