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RESUMO 

 

Este estudo aborda a saúde ambiental vinculada a atividade de extração da Pedra Cariri nos 

municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, trazendo uma visão acerca da realidade da 

saúde ambiental e das perspectivas do desenvolvimento sustentável da atividade de 

mineração na região. A análise foi realizada por meio de um estudo descritivo, com dados 

qualitativos e quantitativos. A análise qualitativa é realizada com base na observação direta 

da paisagem geográfica e registros fotográficos. A análise quantitativa é baseada nas 

informações obtidas por entrevista estruturada e por dados secundários. Os resultados 

mostraram que os 272 trabalhadores apresentam, em média, idade de 33,17 anos; 86% são 

chefes de família, com uma média de quatro pessoas por domicílio, apenas 9,61% são 

analfabetos. A jornada de trabalho é de 8 à 10h/dia, com uma média de 11,4 anos de 

trabalho. Observou-se também que os indivíduos não utilizam todos os EPIs 

recomendados. Em relação aos acidentes de trabalho, 69,4% já sofreram algum acidente. 

Cerca de 20% dos entrevistados disseram tossir com frequência. Quanto aos motivos de 

procura a consultas médicas nos hospitais, em Nova Olinda 26,12% foram por problemas 

digestivos e 21,24% por problemas respiratórios; enquanto em Santana do Cariri 15,67% 

foram por problemas respiratórios e 9,1% por problemas digestivos. A avaliação pulmonar 

apontou indícios de comprometimento, já que 67,75% não atingiram o valor normal 

recomendado no peak-flow e 61,76%, no manovacuômetro. Os principais impactos 

ambientais presentes na atividade de lavra foram: o desconforto para os trabalhadores, as 

estradas mal planejadas, os impactos visuais. Nos aspectos e impactos ambientais, o único 

programa existente é o VIGIÀGUA. Os indicadores de condições de trabalho foram os que 

apresentaram mais resultados desfavoráveis. Para o avanço da saúde ambiental sugere-se 

tomar algumas medidas como, por exemplo: inserção e divulgação de estudos sobre o 

tema; adoção de políticas públicas para promoção e proteção a saúde das pessoas; 

educação continuada em saúde e segurança do trabalho; conscientização e treinamento 

sobre o uso adequado dos EPIs e adequação do ambiente. Que darão subsídios para 

prevenção de patologias e acidentes futuros, contribuindo para melhoria da saúde do 

minerador e da comunidade circunvizinha, no aspecto físico, mental e psicossocial, 

culminando em qualidade de vida e no fortalecimento do setor na região.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Mineração, Saúde Ambiental. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A problemática da relação saúde-ambiente é caracterizada pela 

multidisciplinaridade dos fatores que a compõe. Eles podem ser de ordem política, 

econômica, social, cultural, psicológica, genética, biológica, física e química. Por essa 

razão, adotar medidas de políticas públicas que promovam e protejam a saúde das pessoas 

com riscos decorrentes da ação do meio ambiente é, ainda, um desafio para pesquisadores 

e gestores de políticas públicas de saúde e de meio ambiente.  

Na realidade, o debate científico em torno da questão ambiental, e, mais 

especificamente, da relação saúde e ambiente, vinham sendo marcado pela tradicional 

divisão entre os enfoques oriundos das ciências naturais e da tecnologia, de um lado, e das 

ciências sociais e humanas, de outro (BENTON, 1994 apud PORTO, 1998, p.03). 

Questões complexas como a interdisciplinaridade e a intersetorialidade somente 

recentemente foram consideradas pelo sistema de saúde pública brasileira (MINAYO, 

1995; ALMEIDA FILHO, 1997 apud PORTO, 1998, p.04).  

No âmbito da nova visão sobre a relação saúde e ambiente surge a Saúde 

Ambiental, que tem como premissa básica conhecer os reflexos das condições ambientais 

na saúde humana. Esse conhecimento é indispensável para a definição de políticas e 

estratégias intersetoriais envolvendo meio ambiente e saúde, no contexto do 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2006 apud 

CALIJURI et al., 2009, p.04), saúde ambiental é definida como a parte da saúde pública 

que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do homem que 

podem exercer alguma influência sobre sua saúde e seu bem-estar. Desta forma, a 

conservação e a proteção do meio ambiente assumem papel decisório nas medidas relativas 

à promoção da saúde nas populações.  

No que se refere às questões ambientais, sabe-se que, de maneira geral, a 

atividade de mineração causa impacto considerável ao meio ambiente.  Praticamente toda 

atividade de mineração implica supressão de vegetação ou impedimento de sua 

regeneração. Em muitas situações, o solo superficial de maior fertilidade é removido, e os 

solos remanescentes ficam expostos aos processos erosivos que podem acarretar em 

assoreamento dos corpos d’água do entorno.  
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De acordo com Mechi e Sanches (2010, p. 209) “[...] A qualidade das águas 

dos rios e reservatórios da mesma bacia, a jusante do empreendimento, pode ser 

prejudicada em razão da turbidez provocada pelos sedimentos finos em suspensão, assim 

como pela poluição causada por substâncias lixiviadas e carreadas ou contidas nos 

efluentes das áreas de mineração podendo atingir as águas subterrâneas”. 

 Os autores ainda complementam citando que “[...] o regime hidrológico dos 

cursos d’água e dos aquíferos pode ser alterado quando se faz uso desses recursos na lavra 

(desmonte hidráulico) e no beneficiamento, além de causar o rebaixamento do lençol 

freático”. 

 
Com frequência, a mineração provoca a poluição do ar por particulados 
suspensos pela atividade de lavra, beneficiamento e transporte, ou por gases 
emitidos da queima de combustível. Outros impactos ao meio ambiente estão 
associados a ruídos, sobrepressão acústica e vibrações no solo associados à 
operação de equipamentos e explosões. A desfiguração da paisagem é outro 
aspecto gerado pela mineração, cujo impacto depende do volume de escavação e 
da visibilidade em razão de sua localização (MECHI; SANCHES, 2010, p. 209-
210). 
 
Todos os impactos anteriormente referidos podem ter efeitos danosos no 
equilíbrio dos ecossistemas, tais como a redução ou destruição de hábitat, 
afugentamento da fauna, morte de espécimes da fauna e da flora terrestres e 
aquáticas, incluindo eventuais espécies em extinção, interrupção de corredores 
de fluxos gênicos e de movimentação da biota, entre outros. Em relação ao meio 
antrópico, a mineração pode causar não apenas o desconforto ambiental, mas 
também impactos à saúde causados pela poluição sonora, do ar, da água e do 
solo.  (MECHI; SANCHES, 2010, p. 209-210). 
 
 

Ressalta-se que para que o crescimento econômico de uma região seja bem 

sucedido é necessário que este esteja associado ao seu desenvolvimento socioambiental, ou 

seja, à melhoria da qualidade de vida da população. Isso implica, dentre outros fatores, na 

aplicação de uma política socioambiental adequada à região, em fiscalização pelos órgãos 

públicos responsáveis pela condução desta, em mudanças de paradigmas do setor privado 

produtivo, assim como no desenvolvimento de pesquisas que venham trazer subsídios e 

propostas para efetivação de tais políticas. 

 Até o momento nenhum estudo sistemático foi realizado para avaliar os efeitos 

da poluição ambiental, decorrente da exploração mineralógica, sobre a saúde da população, 

na região do Cariri cearense.  

 Esses fatores mostram a importância do desenvolvimento desta pesquisa, pois 

podem representar ganhos significativos aos trabalhadores, suas famílias, as empresas de 

mineração, ao poder público e ao Sistema Único de Saúde. 
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 Com o propósito voltado ao desenvolvimento sustentável, este trabalho 

pretende avaliar a saúde ambiental vinculada à extração da Pedra Cariri, nos municípios de 

Nova Olinda e Santana do Cariri, interior do Ceará.  

Com o propósito voltado ao desenvolvimento sustentável, este trabalho 

pretende avaliar a saúde ambiental vinculada à extração da Pedra Cariri, nos municípios de 

Nova Olinda e Santana do Cariri, interior do Ceará.  

A hipótese inicial é que os processos sócio-técnicos-ambientais, envolvidos na 

extração da Pedra Cariri, nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, impactam a 

saúde humana, contribuindo para um quadro epidemiológico desfavorável à qualidade de 

vida das populações que atuam diretamente ou indiretamente com a extração da Pedra 

Cariri. 
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2  OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta pesquisa são divididos em geral e específicos. 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a saúde ambiental dos 

mineradores que trabalham na extração da Pedra Cariri, nos municípios de Nova Olinda e 

Santana do Cariri, Ceará. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) identificar o perfil socioeconômico dos mineradores; 

b) conhecer as principais doenças relacionadas com as questões ambientais 

existentes na área de influência; 

c) identificar e avaliar os impactos ambientais decorrentes da atividade de 

extração da Pedra Cariri; 

d) identificar e avaliar os aspectos e impactos de políticas públicas voltadas 

para o gerenciamento das atividades de extração da Pedra Cariri; 

e) construir a matriz dos indicadores de saúde ambiental decorrentes da 

atividade de mineração. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Considerações gerais sobre saúde ambiental 

 

Apesar da relação homem-ambiente-saúde fazer parte de antigos registros da 

humanidade, somente no final do século passado iniciaram-se as discussões sobre as 

relações entre o meio ambiente e outros setores da sociedade. A partir dessa discussão, 

surgiu um tema que inclui, além de conhecimentos e práticas interdisciplinares, todo um 

sistema de recursos físicos, humanos e econômicos em busca de uma melhor qualidade de 

vida.  

Trata-se da Saúde Ambiental, que vem ocupando lugar de destaque em todas as 

agendas internacionais, como a discutida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, (conhecida como ECO-92), ocorrida no Rio de Janeiro - 

Brasil, em junho de 1992, e nos Intergovernmental Panel on Climate Change ou Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas Relatórios do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC). O mais recente relatório do IPCC, divulgado em 2014, 

no Japão, afirma que os efeitos das mudanças climáticas causadas pelo homem já estão 

afetando a agricultura, a saúde humana, os ecossistemas, o abastecimento de água e 

algumas indústrias (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2014, sem paginação).  

Com esse novo entendimento sobre as interações entre o meio ambiente e a 

saúde pública, atualmente vários especialistas dos mais variados campos da ciência, que 

atuam na proteção e prevenção da saúde humana, requerem que a questão da saúde seja 

tratada de forma integrada com os fatores ambientais e com as questões econômicas. 

Conforme Radicchi e Lemos (2009, p. 08), toda ação humana tem impacto 

sobre a natureza, seja ele de forma positiva ou negativa. A amplitude e as causas desse 

impacto vão depender da organização social e das atividades econômicas desenvolvidas 

pelo homem. Entre os problemas negativos que envolvem essa relação entre a natureza e o 

homem, apontam-se os ambientais, que repercutem sobre a saúde.  

Ao se buscar uma definição para saúde ambiental verifica-se que sua definição 

vem sendo construída ao longo dos anos. Em 1993, uma definição de Saúde Ambiental que 

insere aspectos de atuação prática foi apresentada na Carta de Sofia, produzida no encontro 

da Organização Mundial de Saúde, realizado na cidade de Sofia: 
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"Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a 
qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, 
biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere a teoria e 
prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente 
que, potencialmente, possam prejudicar a saúde de gerações atuais e futuras" 
(OMS, 1993 apud RIBEIRO, 2004, p. 72). 

Em 1999, o Ministério da Saúde, ao considerar a saúde ambiental como um 

campo de atuação da saúde pública, faz a seguinte definição:  

“Saúde Ambiental é o campo de atuação da saúde pública que se ocupa das formas 
de vida, das substâncias e das condições em torno do ser humano que podem 
exercer alguma influência sobre a sua saúde e o seu bem-estar” (BRASIL-MS, 
1999 apud RIBEIRO, 2004, p. 71). 

 
 Conforme entendimento acordado no I Seminário da Política Nacional de 

Saúde Ambiental, realizado em outubro de 2005, o termo saúde ambiental trata-se de: 

“Um campo de práticas intersetoriais e transdisciplinares voltadas aos reflexos, 
na saúde humana, das relações ecogeosociais do homem com o ambiente, com 
vistas ao bem-estar, à qualidade de vida e à sustentabilidade, a fim de orientar 
políticas públicas formuladas com utilização do conhecimento disponível e com 
participação e controle social” (BRASIL, 2007, p. 18). 
 

Neste sentido, a saúde ambiental atua no auxílio de definições de políticas e 

estratégias intersetoriais envolvendo meio ambiente e saúde, no contexto do 

desenvolvimento sustentável, e visa o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interfiram na 

saúde humana.  

  

3.1.1 Correlação entre saúde ambiental e saúde do trabalhador 

 

Na compreensão atual, as áreas ou campos temáticos da saúde ambiental e da 

saúde do trabalhador compartilham as características da transversalidade, exigindo 

políticas públicas que articulem os setores sociais responsáveis pela produção e geração de 

riscos para a saúde dos trabalhadores, da população e do ambiente, e pela atenção integral, 

à vigilância e à reparação dos agravos (DIAS et al. 2009, p. 2065). 

Conforme Mendes e Dias (1991, p. 343), instituições de ensino brasileiras, 

como a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e americanas (Harvard, 

Johns Hopkins, Michigan, e Pittsburgh), intensificaram o ensino e a pesquisa dos 

problemas de saúde ocupacional com forte matriz ambiental.  

Um exemplo de problema de saúde ambiental, que sempre foi visto como um 

problema ocupacional é o que ocorre com o setor da mineração. São comuns os relatos de 
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exposição ocupacional na literatura; porém o problema é bem maior, as exposições 

ultrapassam a área de mineração, invadem as áreas que ficam no entorno das mineradoras, 

trazendo problemas de saúde aos mineradores (STEPHENS; AHERN, 2001, sem 

paginação; SAHA et al., 2011, p. 141).  

Segundo Porto (2005, p. 837), não se deve menosprezar a importância da 

questão ambiental no campo da saúde do trabalhador. Deve-se discutir e enfrentar ambos 

os problemas de forma articulada com a luta pela democracia, pela justiça social e pela 

sustentabilidade, evitando polarizar ou fragmentar artificialmente a defesa da natureza, das 

necessidades dos trabalhadores e das comunidades que habitam os lugares.  

Neste sentido, Rigotto (2003, p. 400) comenta que aproximar a Saúde dos 

Trabalhadores da Saúde Ambiental pode ser um caminho promissor, uma vez que ambas 

devem contemplar as complexas inter-relações entre a saúde e o ambiente, para iluminar a 

pesquisa, a formação dos profissionais, as políticas públicas e a ação política da sociedade. 

Por isso, entender os diversos problemas de saúde a partir de visões ecológicas 

e sociais é extremamente fundamental para que ações de desenvolvimento econômico e 

tecnológico possam contribuir com resultados mais positivos, seja para a saúde dos 

trabalhadores, da população em geral ou dos ecossistemas. 

 

3.1.2 Política de saúde ambiental brasileira 

 

Com o intuito de construir à Política Nacional de Saúde Ambiental (PNSA) e 

fortalecer o campo da saúde ambiental no âmbito do Sistema Único de Saúde, foi 

instituída, no ano de 2001, por meio da Portaria n.º 2.253, do Ministério da Saúde (MS), a 

Comissão Permanente de Saúde Ambiental (COPESA), composta pelas secretarias do MS 

e instituições vinculadas: Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), FUNASA e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A coordenação da COPESA é da CGVAM e 

esta tem como finalidade propor e avaliar a PNSA (TAVARES, et al., 2004). 

A partir do decreto N.º 4.726, de 09 de junho de 2003, a Secretaria de 

Vigilância em Saúde passou a ter a competência de coordenar o Sistema Nacional de 

Vigilância Ambiental em Saúde, incluindo o ambiente de trabalho (Anexo I, art. 2.º, item 

II, alínea “e”, combinado com Anexo I, art. 29, item I, alínea “b”) (BRASIL, 2003, p. 14). 

No âmbito do Ministério da Saúde, compete a Secretaria de Vigilância em 

Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde e aos órgãos equivalentes nos 



24 
 

estados, no Distrito Federal e nos municípios, a gestão dos componentes federais, 

estaduais, distritais e municipais do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, 

conforme definido na Instrução Normativa SVS/MS Nº 1, de 07 de março de 2005, que 

regulamenta a Portaria MS/GM n.º 1.172/04. (BRASIL, 2007, p. 41).  

Em 2007, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), em parceria com a CGVAM e 

a COPESA, lançou o documento “Subsídios para a construção da Política Nacional de 

Saúde Ambiental”, num esforço para o estabelecimento de um registro legal sobre o tema. 

 
O objetivo da Política Nacional de Saúde Ambiental é proteger e promover a 
saúde humana e colaborar na proteção do meio ambiente, por meio de um 
conjunto de ações específicas e integradas com instâncias de governo e da 
sociedade civil organizada, para fortalecer sujeitos e organizações 
governamentais e não governamentais no enfrentamento dos determinantes 
socioambientais e na prevenção dos agravos decorrentes da exposição humana a 
ambientes adversos, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
da população sob a ótica da sustentabilidade (BRASIL, 2007, p. 21). 

 
A área de Saúde Ambiental deve, então, criar mecanismos e ações estratégicas 

com os diversos setores governamentais, agências, instituições de pesquisa, fundações e 

outros órgãos prestadores de serviços públicos e privados de assistência à saúde, visando a 

promoção da saúde, de forma a relacionar os fatores ambientais com os problemas de 

saúde (BRASIL, 2007, p. 39). 

A vigilância em saúde ambiental, segundo DIAS et al. (2009, p. 2064), resulta 

do conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicas e privadas, que 

tem a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, 

prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados as doenças e outros agravos à 

saúde, em especial: água para consumo humano; ar; solo; contaminantes ambientais e 

substâncias químicas; desastres naturais; acidentes com produtos perigosos; fatores físicos; 

e ambiente de trabalho.  

De acordo com Romão (2009, p. 07-08), compete a Coordenação Geral de 

Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 

do Ministério da Saúde a gestão dos oito programas nacionais que tem o objetivo central 

de garantir qualidade em saúde à população, a saber: VIGIÁGUA, VIGISOLO, VIGIAR, 

VIGIQUIM, VIGIDESASTRES, VIGIAPP, VIGIFISI e VIGIAMBT.  

VIGIÁGUA: O Programa consiste no conjunto de ações adotadas 

continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população o acesso à 

água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, 
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estabelecido na legislação vigente, como parte integrante das ações de promoção da saúde 

e prevenção dos agravos transmitidos pela água. Fornece subsídios para estruturação da 

vigilância da qualidade da água para consumo humano nas três esferas de gestão do SUS 

(municipal estadual e federal). 

VIGISOLO: Programa de vigilância ambiental em saúde de populações 

expostas ou sob o risco de exposição a solos contaminados. Visa à adoção de medidas de 

promoção e prevenção da saúde e deve se dar em áreas onde exista exposição ou risco de 

exposição da população a solos contaminados por substâncias químicas, que possam 

produzir efeitos na saúde. 

VIGIAR: acesso ao ar de qualidade (combate a poluição atmosférica) em áreas 

onde as populações estejam efetivamente ou potencialmente expostas aos riscos 

provenientes da poluição atmosférica, considerando o contexto social e ambiental na qual 

estão inseridas. 

VIGIQUIM: atua na Vigilância em Saúde Ambiental relacionada as 

Substâncias Químicas e os riscos decorrentes da contaminação natural ou antrópica 

provocada pelas substâncias químicas. 

VIGIDESASTRES: ações de vigilância ambiental em saúde relacionadas a 

enchentes, secas, deslizamentos e incêndios florestais. Criado para atender as necessidades 

atuais decorrentes do apelo social e da pressão entre a sociedade e os governos em tempo 

de calamidade pública. Atua no desenvolvimento de um conjunto de ações executadas 

pelas autoridades de saúde pública, para reduzir a exposição da população e dos 

profissionais de saúde aos riscos de desastres de origem antropológica ou natural e redução 

das doenças e agravos decorrentes destes eventos. 

VIGIAPP: Caracterizar, prevenir e minimizar riscos à saúde resultantes da 

exposição a produtos perigosos em casos de acidentes. Atua também na identificação das 

áreas de risco, das atividades de alerta. 

VIGIFISI: as ações desenvolvidas têm como objetivo prevenir e controlar 

riscos para a saúde humana e meio ambiente, decorrentes de fatores físicos perigosos.  

VIGIAMBT: vigilância em saúde relacionada ao ambiente de trabalho. 

Compreende o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicas e 

privadas, relativos a vigilância em saúde ambiental, visando o conhecimento e a detecção, 

ou prevenção, de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana. Tem a finalidade de recomendar e adotar 
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medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de riscos 

relacionados as doenças e outros agravos à saúde. 

 

3.1.3 Indicadores de saúde ambiental 

                                                                                                                                                   

Indicadores de saúde ambiental são definidos pela Organização Panamericana 

de Saúde (OPAS), como uma expressão da relação entre a saúde e o ambiente (OPAS), 

como uma expressão da relação entre a saúde e o ambiente Corvalán et al. (1996 apud 

CASTRO; GOUVEIA; ESCAMILLA-CEJUDO (2003, p. 135).) como a expressão das 

relações entre ambiente e saúde. Esses autores acrescentam que estes indicadores devem 

estar voltados para os aspectos específicos de políticas ou de gerenciamento e serem 

apresentados de um modo que facilite a tomada de decisão. Por isso, são ferramentas 

essenciais para os setores da saúde e das políticas públicas, sob o ponto de vista da 

sustentabilidade do desenvolvimento humano.  

Considerando a complexa relação entre a saúde humana e o ambiente, 

vinculada a vários aspectos do desenvolvimento econômico e social, um meio para analisar 

esta relação é utilizar indicadores de saúde ambiental baseado no modelo Força Motriz, 

Pressão, Situação, Exposição, Efeito e Ações (FPSEEA), proposto pela OMS (OLIVEIRA; 

FARIA, 2008, p. 17).  

O modelo FPSEEA foi aprovado no Canadá, em fevereiro de 2001, na primeira 

reunião sobre as diretrizes para avaliar os impactos das mudanças climáicas sobre a saúde, 

com a participação de representantes da OMS e do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), como um quadro conceitual viável para analisar a saúde 

ambiental (WAHEED; KHAN; VEITCH, 2009, p. 453-454). 

Esse modelo está sendo utilizado no Brasil (CARNEIRO et al, 2006, p. 1408; 

SOBRAL;FREITAS, 2010, p. 41; OLIVEIRA; FARIA, 2008, p. 2) e em algumas partes do 

mundo, como na Europa, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos da América e na Ásia  

(AYA et al., 2013; WAHEED; KHAN; VEITCH, 2009, p. 453-454; BELL et al., 2011, p. 

57-66), para se construir estratégias que promovam a saúde das pessoas, considerando os 

efeitos do meio ambiente sobre elas e resultados de estudos epidemiológicos. 

Os autores Sobral e Freitas (2010, p. 07) e Castro, Gouveia e Escamilla-Cejudo 

(2003, p. 137) comentam que o modelo FPSEEA é uma adaptação de outras duas 

abordagens, frequentemente utilizadas na área ambiental, conhecidas como Pressão-
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Estado-Resposta (PER) e Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), desenvolvidos pela 

Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OECD). 

Para Covarlan et al. (1996, p. 19-56 apud OLIVEIRA; FARIA, 2008, p. 04), o 

modelo da OMS baseia-se nos conceitos e objetivos do desenvolvimento sustentável, 

legados pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e 

nos princípios e compromissos estabelecidos na Carta de Ottawa para a promoção da 

saúde, na medida em que indica a necessidade de integração entre as várias políticas 

relacionadas com o desenvolvimento e as necessidades sociais, de preservação ambiental e 

de saúde. 

 
Figura 1 - Modelo de matriz FPSEEA. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A estrutura do modelo FPSEEA (FIGURA 1) permite que se tenha uma boa 

visão das causas macro, onde se inicia o processo poluidor até os efeitos no indivíduo.  

De acordo com a OMS, este é o modelo através do qual as forças motrizes 

geram pressões que modificam a situação do ambiente e, em última análise, a saúde 

humana, por meio das diversas formas de exposição (MACIEL et al., 1999, p. 59-65 apud 

CASTRO; GOUVEIA; ESCAMILLA-CEJUDO, 2003, p. 137). 

 
Indicadores de força motriz: Os indicadores neste âmbito estão estreitamente 
relacionados ao modelo econômico da região. Ele propicia uma visão macro 
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sobre os problemas que possam gerar danos ao ambiente e a saúde. O 
desenvolvimento econômico funciona como a mola propulsora dos elementos 
que compõem a força motriz da região (CASTRO; GOUVEIA; ESCAMILLA-
CEJUDO, 2003, p. 138).  
 
Indicadores de pressão: Os indicadores de pressão são decorrentes dos 
indicadores de força motriz e são fatores que influenciam em uma escala ampla e 
que apresentam vínculos indiretos entre os riscos ambientais e efeitos reais de 
saúde das populações. São definidos em parte pelas opções tecnológicas locais e 
regionais (CASTRO; GOUVEIA; ESCAMILLA-CEJUDO, 2003, p. 139 e 
MACIEL FILHO et al., 1999, p. 141). 
 
Indicadores de situação: As mudanças do meio ambiente podem ser complexas e 
amplas e podem ter consequências em escala local, regional, estadual e nacional. 
São decorrentes das pressões e podem representar um aumento na frequência e 
magnitude do risco natural. Relacionam-se neste item as possibilidades de 
impactos na saúde e no ambiente decorrente das diversas alterações produzidas 
no meio ambiente pelas forças motrizes e as pressões (CASTRO; GOUVEIA; 
ESCAMILLA-CEJUDO, 2003, p. 139; MACIEL FILHO et al., 1999, p. 84) 
 
Indicador de exposições: A exposição é a condição indispensável para que a 
saúde individual ou coletiva seja afetada pelas causas adversas do meio 
ambiente. Muitos fatores determinam se um indivíduo será exposto, como: a 
poluição do meio, quantidade de poluentes, tempo de permanência em ambientes 
contaminados, bem como a forma de contato. Estes fatores estabelecem vínculos 
fortes e diretos entre os riscos ambientais e os efeitos reais de novos riscos para a 
saúde (MACIEL FILHO et al., 1999, p. 84). 
 
Indicadores de efeito: Os indicadores deste nível relacionam-se diretamente com 
a saúde da população e dos indivíduos. Estão vinculados ao bem estar e ao 
padrão de morbimortalidade de uma população. O impacto na saúde, em geral, é 
o somatório das diversas exposições a diversos agentes, em momentos 
diferenciados, nem sempre fáceis de serem expostos nos estudos 
epidemiológicos (CASTRO; GOUVEIA; ESCAMILLA-CEJUDO, 2003, p. 
140). 
 
Indicadores de ação: As ações podem ser de curto prazo e de caráter reparador, 
outras, em longo prazo e preventivas. Diversas ações podem ser tomadas, 
baseadas na natureza dos riscos, sua receptividade ao controle e da percepção 
pública dos riscos. As ações podem ser implementadas em diferentes níveis de 
gestão, como, por exemplo, em nível das forças motrizes, das pressões, da 
situação, de exposição ou dos verdadeiros efeitos sobre a saúde (MACIEL 
FILHO et al., 1999, p. 85).  

 
Na Europa, em um estudo realizado para avaliar a saúde ambiental de crianças 

do continente europeu, foram utilizados indicadores de água e saneamento, de ruído, de 

poluição do ar, de habitação, de transporte e de radiação (POND, et al. 2007, p. 1-7). Neste 

estudo, os pesquisadores se preocuparam em selecionar indicadores confiáveis que pudesse 

permitir a avaliação dos riscos para as crianças e fornecer uma base para a melhoria do 

monitoramento e sistemas de vigilância, apontando lacunas de dados prioritários 

relacionados a saúde ambiental na Europa. Nesse aspecto, Bell et al. (2011, p. 57-66) 

comentam que outro critério que merece consideração no desenvolvimento e 
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implementação de indicadores de saúde ambiental inclui, além da credibilidade científica, 

a cada indicador. 

Em um estudo realizado na Coréia, entre os anos 2008 e 2009, utilizando 

indicadores de saúde ambiental, observou-se que a poluição do ar estava associada ao 

aumento dos riscos de câncer de estômago e de pulmão, de anemia na infância, de infarto 

do miocárdio, doença isquêmica do coração, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. 

Também verificou-se que a contaminação do solo, bem como a exposição resultante de 

substâncias tóxicas persistentes, estava associada com a prevalência de câncer de estômago 

na China (HEO; LEE, 2013, p. 3140-3153).  

Outro aspecto importante a ser destacado é que, de acordo com Elshout, Leger 

e Nussio (2008, sem paginação), os indicadores de saúde ambiental são específicos para 

cada lugar, atividade econômica, exposição, pressão e situação. Por exemplo, os autores 

Bell et al. (2011, p. 64) observaram que um determinado nível de NO2 foi considerado 

muito pobre em um índice francês e moderado em um índice no Reino Unido.  

Ante o exposto, infere-se que:  

• O desenvolvimento dos indicadores de saúde ambiental deve ser 

interdisciplinar e participativo; voltado para o desenvolvimento econômico, 

contextos sociais e ambientais e que representam situações de risco para a 

saúde humana. 

• Os indicadores devem ser construídos com base em prioridades, 

considerando o que a sociedade considera ser um problema, e deve levar a 

proteção e a promoção de saúde, bem como facilitar a tomada de decisão. 

• A participação de decisão do governo na identificação e desenvolvimento de 

indicadores é muito valiosa porque isto resulta numa futura melhoria em 

nível de gestão dos problemas identificados. 

 

3.2 A mineração no Brasil e no Mundo 

 

Mineração é uma palavra derivada do latim mineralis (relativo às minas) e 

pode ser definido como o processo de extração de minerais ou compostos minerais de valor 

econômico para usufruto da humanidade (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 

INDÚSTRIA, 2012, p. 19).  A Organização das Nações Unidas (ONU) define mineração 

como sendo a extração e beneficiamento de minerais que se encontra em estado natural: 
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sólido, como o carvão e o ouro; líquido, como o petróleo bruto; e gasoso, como o gás 

natural.  (AMARAL & LIMA FILHO, 2006 apud VASCONCELOS, 2006, p. 15). 

De acordo com Falco et al. (2009, p. 03), o Brasil é o quinto país com maior 

extensão territorial do mundo e o sexto com maior produção de minério. Brasil (2006 apud 

NERY e ALVES, 2011, p. 269) e Brasil (2010, p. 20) citam que em 2009 o país possuía 

2.445 minas, sendo que 65,5% delas se concentravam na Região Sudeste, com São Paulo 

possuindo o maior número de minas, seguido de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A 

região Norte se encontrava em segundo lugar, seguida da região Nordeste, que contava 

com um total de 316 minas (12,8% das minas do Brasil). Na região Nordeste, o estado que 

detinha o maior número de minas era o Piauí, seguido da Bahia, Sergipe e Ceará. 

Ainda segundo Falco et al. (2009, p. 03), em 2008, a mineração constituía 

quase 2% do Piso Interno Bruto (PIB) do Brasil, o que representa uma soma de 

aproximadamente US$ 24 bilhões. O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) (2013, p. 

36) complementa citando que o saldo na balança comercial gerado pelo setor mineral, em 

2001, foi de US$ 7,7 bilhões. Em 2012, o saldo foi de US$ 29.550 bilhões. Em 2011, o 

saldo foi US$ 38,4 bilhões e a produção mineral brasileira alcançou, o recorde de US$ 50 

bilhões, um crescimento de 550% em uma década. 

O governo federal, no intuito de melhor aproveitar as riquezas nacionais, 

traçou as diretrizes e metas, para o setor de mineração, para os próximos 20 anos, por meio 

do Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM 2030). Esse plano tem o objetivo de orientar 

a formulação de políticas de médio e longo prazo que possam contribuir para que o setor 

mineral seja um alicerce para o desenvolvimento sustentável. De acordo com o IBRAM 

(2013, p. 34), o PNM 2030 prevê US$ 270 bilhões em investimento em pesquisa mineral, 

mineração e transformação mineral.  

Estudos realizados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) 

mostram que, no ano de 2008, foram criados, indiretamente, cerca de dois milhões de 

empregos; número que cresce cada vez mais com a inclusão de pequenas empresas de 

mineração e exploração e prestadoras de serviços que tem participado deste mercado.  

Com relação às rochas ornamentais, Chiodi (2007, p. 01) comenta que, em 

2006, as exportações brasileiras totais dessas rochas somaram US$ 1,033 bilhão, que 

corresponde a um aumento de 35,36% em relação a 2005.  

O Brasil produziu em 2012 o equivalente a 7,5% de todas as rochas 

ornamentais no mundo. A produção brasileira, em 2012, foi estimada pela Associação 
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Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (ABIROCHA, 2013 apud Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), 2013, sem paginação) em 9,3 milhões de 

toneladas (um aumento de 3,3% em relação a 2011). 

De acordo com o DNPM (2013, p. 02), o consumo aparente de rochas 

ornamentais no Brasil é impulsionado, principalmente, pela indústria da construção civil. 

Estima-se que a Produção Mineral Brasileira (PMB) continuará crescendo entre 5% a 8%, 

ao ano, nos próximos três anos (IBRAM, 2013, p. 37). 

No estado do Ceará, há uma grande quantidade de minerais, que vão desde o 

calcário, com uma reserva estimada em quatro bilhões de toneladas, as rochas ornamentais, 

com uma reserva de 602 milhões de toneladas, e ao mármore com uma reserva de 300 

milhões de toneladas, mas ainda são extraídos: ferro, magnésio, granito, argila, petróleo, 

água mineral, sal marinho, grafite gesso e urânio bruto, entre outros. (ESTADOS 

BRASILEIROS, sem paginação). 

A atividade de mineração no Ceará tem crescido progressivamente, chegando a 

representa de 2% do PIB. Nesse sentido, o Ceará, que vem olhando para esse setor de um 

modo mais perspicaz, tem interesse em expandir o potencial minerador do estado. 

(ESTADOS BRASILEIROS, sem paginação). 

O número de requerimentos para pesquisa, licença, lavra garimpeira e registro 

de extração ao DNPM subiu 70% entre 2009 e 2011, com um total de mais de 2000 

solicitações, com sua maioria para a atividade de pesquisa fazendo o Ceará saltar do 

décimo para o sétimo lugar no ranking das unidades da federação (NEGÓCIOS, 2011).  

A Indústria cearense de rochas ornamentais ocupa o terceiro lugar no ranking 

nacional em exportação, com 1,3% de participação no mercado compreendendo o valor de 

mais de US$ 16 milhões em 2014, ficando atrás apenas do Espírito Santo, com 79,7% e de 

Minas Gerais, com 13,8% das rochas comercializadas em 2014. Os principais destinos dos 

produtos saídos do Ceará são os Estados Unidos e a China (JORNAL DE HOJE, 2015, 

sem paginação).  

 

3.2.1 Extrações minerais versus saúde ambiental  

 

Por muitas décadas, a atividade mineral tem se destacado como uma atividade 

que, apesar de gerar empregos e ser fonte extra de renda para pequenos proprietários rurais, 

sobretudo nos locais onde não há expectativa de melhoria de vida, causa grandes impactos 
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ambientais, muitos deles irreversíveis (BACCI et al., 2006 apud CABRAL; PEREIRA; 

ALVES, 2012, p. 02).  

De acordo com Ngure et al. (2014, p. 1), as quantidades de resíduos e rejeitos 

de atividades de mineração, caracterizados por apresentarem altos níveis de elementos 

potencialmente prejudiciais para a saúde, são menores, apenas, do que as geradas na 

indústria agrícola. Ayres e Ayres (2002), Schwarzenbach et al. (2010 apud BARBIERI, et 

al., 2014,  p. 14) afirmam que nenhuma outra indústria gera quantidades tão grandes de 

resíduos sólidos como a mineração metálica.  

 Os impactos ambientais decorrentes da atividade de mineração são 

classificados, pela CPRM (2002 apud SILVA, 2007, p.03), em cinco categorias: poluição 

da água, poluição do ar, poluição sonora, subsidência do terreno, incêndios causados pelo 

carvão e rejeitos radioativos. 

No que diz respeito a poluição do ar, os principais problemas 
decorrentes da extração de minério relaciona-se com a poeira, que 
pode ter origem tanto nos trabalhos de perfuração da rocha como 
nas etapas de beneficiamento e de transporte da produção. Essa 
poeira contém partículas que podem causar problemas à saúde ou 
afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população 
(ROCHA, 2008, p. 33-34 e FUJII, 2006, p. 29). 
 

Em um estudo, realizado em Israel e na França, evidenciou-se que a poluição 

do ar por partículas de mineração estava aumentando os sintomas respiratórios, diminuindo 

a função pulmonar e contribuindo para aumentar a mortalidade neonatal em áreas 

metropolitanas francesas (AYA et al., 2013; PADILLA et al., 2013). 

O tamanho das partículas está diretamente associado ao potencial para causar 

problemas à saúde, sendo que quanto menores as partículas, maiores os efeitos provocados 

(ROCHA, 2008, p. 33). O material particulado pode ser classificado, segundo a 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2012), em três tipos: 

 

Partículas Totais em Suspensão (PTS): definidas de maneira simplificada como 
aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm. Algumas dessas 
partículas são inaláveis e podem causar problemas à saúde, outras podem afetar 
desfavoravelmente a qualidade de vida da população, interferindo nas condições 
estéticas do ambiente e prejudicando as atividades normais da comunidade.  
 
Partículas Inaláveis (MP10): definidas como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico 
é menor que 10 µm.  Essas partículas podem ficar retidas na parte superior do 
sistema respiratório ou penetrar mais profundamente, alcançando os alvéolos 
pulmonares. 
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Partículas Inaláveis Finas (MP2,5): definidas como aquelas cujo diâmetro 
aerodinâmico é menor que 2,5 µm. Devido ao seu pequeno tamanho, penetram 
profundamente no sistema respiratório, podendo atingir os alvéolos pulmonares. 
   

Conforme Castro, Silva e Vicentin (2005, p. 151) [...] “as principais 

pneumoconioses são: a silicose, a asbestose, a pneumoconiose de poeira mista, do carvão, 

talcose, silicatose, siderose, baritose, estanhose; e a silicose é a pneumoconiose mais 

frequente e relevante, seguindo-se a asbestose”.  

A Região Nordeste vivenciou no final dos anos 80 e início dos anos 90 um 

aumento de casos de silicoses relacionados à atividade de cavar poços. No Ceará, região de 

Tianguá, 63 dos 360 cavadores de poços que realizaram avaliação pneumológica 

apresentaram radiografias de tórax compatíveis com silicose (HOLANDA et al. 1999 apud 

CASTRO; SILVA; VICENTIN (2005, p. 156).  

Segundo Holanda et al. (1999, p. 02), as principais fontes geradoras de sílica 

livre estão nas atividades que necessitam do manuseio de material proveniente da 

superfície terrestre, uma vez que existe em sua composição mais de 60% de sílica. As 

principais atividades silicogênicas, segundo Weill; Jones; Parkes (1994, apud Holanda et 

al. (1999, p. 02) no mundo são: mineração, atividade em pedreiras, indústria de cerâmica, 

escavações de túneis, jateamento de areia, moagem de granito e indústria de abrasivos.  

Segundo Terra Filho e Santos (2006, p. 42) a presença de sílica pode ser 

verificada em extração e beneficiamento de rochas e de pedras em geral, mineração de 

ouro, arsênico, estanho e de pedras preciosas e perfuração de poços; nas indústrias de 

materiais de construção, de borracha, na fabricação de vidro e de fertilizantes (rocha 

fosfática), em fundições e na produção de talco (comumente contaminado com sílica); 

operação de jateamento de areia, rebarbação, retífica e polimento de metais e minerais com 

abrasivos contendo sílica, e em atividades de manutenção e limpeza de fornos, moinhos e 

filtros; confecção de prótese dentária. 

O risco de desenvolvimento de tal doença depende da concentração, superfície, 

tamanho da partícula (menores que 1 μm são mais tóxicas), tempo de exposição, latência, 

da forma de sílica cristalina e do fato de partículas serem recém quebradas (perfuração de 

poços, jateamento de areia), (FINKELSTEIN, 2000; GREAVES, 2000 apud TERRA 

FILHO; SANTOS, 2006, p. 42). 

Então, para atingir as vias respiratórias inferiores, as partículas devem ter a 

mediana do diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm, pois quando menores que 10 μm 

passam pelas barreiras naturais de defesa das vias aéreas superiores e inferiores e alcançam 
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os bronquíolos respiratórios ou alvéolos. Ao se depositarem nestes locais, podem promover 

diversas reações pulmonares. As partículas com diâmetro menor que 5 μm depositam-se 

nas vias aéreas terminais ou nos alvéolos, e as maiores que 10 μm, em geral, são retidas nas 

vias aéreas superiores.  

Outros problemas de saúde que podem ocorrer devido as atividades de 

mineração são: alterações dermatológicas pela exposição aos raios solares, uma vez que 

esta atividade é realizada durante o período diurno; acidentes físicos, podendo estes ser 

fatais, visto que, em alguns locais, tal atividade é realizada sem a utilização de quaisquer 

equipamentos de proteção individual – EPI; problemas oculares, devido a exposição direta 

a poeira; problemas auditivos, por ocasião de repetidas e prolongadas exposições a níveis 

excessivos de ruído; estresse de calor devido algumas práticas de trabalho; ergonomia, 

devido à tarefa de produção manual e; posturas incorretas (OMS, 2000, p 01)  . 

Outros exemplos de estudos para avaliar os efeitos ambientais em comunidades 

foram feitos nas Filipinas e na Colombia, em áreas de mineração de ouro. Neles, os 

mineradores têm maiores níveis médios de mercúrio em comparação com a população 

indiretamente exposta; e as pessoas que moram em seu entorno estão expostas também a 

altas concentrações de elementos potencialmente prejudiciais (NGURE et al. , 2014, p. 1-

6; DE MIGUEL et al., 2014, p. 06). 

Conforme MeyerI, Heinrich e Lippold (1999 apud BARBIERI et al., 2014, p. 

14) é comum se observar que a intensidade da contaminação decorrente da atividade de 

mineração é proporcional a distância das fontes de poluição.   

Na Austrália, na cidade de Mount Isa (capital mineira de North West 

Queensland), ao se estudar os efeitos adversos do chumbo, arsênio e dióxido de enxofre 

nas pessoas, foram verificados, entre 2002 e 2006, elevados casos de asma (322%) e de 

hospitalizações (80%), quando comparado com as demais cidades de Queensland 

(TAYLOR et al., 2014, p. 01). 

 

3.3 Extração da Pedra Cariri  

 

 Pedra Cariri se trata do nome popular do calcário sedimentar encontrado na 

Chapada do Araripe, situada no sul do Estado do Ceará, formado essencialmente de 

carbonato de cálcio, e utilizado como rochas ornamenta em forma de lajotas (VIDAL; 

PADILHA; OLIVEIRA, 2005, p. 1). 
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 3.3.1 Descrição das operações 

  

A descrição de todas as etapas de extração da Pedra Cariri é explicada por 

Leite, Silva e Barbosa (2003a, p. 04-06). A extração é conduzida de modo seletivo, a céu 

aberto, tendo as frentes, normalmente, uma forma de salão, com dimensões de 20 a 30 m 

de largura por 30 a 40 m de comprimento, podendo, com a retirada do material, se 

desenvolver para frente, para os lados e para baixo. Uma vez demarcada à área é feito a 

retirada da cobertura vegetal e do solo. Em seguida, inicia-se o processo de extração do 

minério, que pode ser realizado de forma manual ou semimecanizada. 

 A extração manual é feita com o uso de ferramentas manuais (martelo, pás, 

picaretas, carro de mão, punção, talhadeira e alavanca). A placa extraída por esse processo 

apresenta formatos irregulares, precisando de beneficiamento. 

A Extração semimecanizada utiliza máquina de corte, que corta a placa em 

tamanhos já definidos. O corte é feito com uma máquina, que quando ligada aciona um 

motor elétrico que transmite movimento a um eixo e faz girar uma lâmina (disco de 

diamante). Quando a lâmina esta em contato com a superfície usa-se água para diminuir a 

resistência da placa e a poeira. 

 

Figura 2 - Operação de corte da Pedra Cariri. 

 
Fonte: Próprio autor  



36 
 

Como os calcários estão arranjados horizontalmente, inicialmente são 

realizados cortes verticais, fazendo um desenho em quadrículas de 50 x 50 cm. O diâmetro 

do disco varia de 350 mm a 500 mm, permitindo um corte com profundidade em lajotas de 

calcário, não ultrapassando a espessura de 18 cm. 

 A força das mãos aplicada pelo minerador não é suficiente para vencer a 

resistência da placa, com isso o operador empurra com o corpo (FIGURA 2). A proteção 

da lâmina impede a visualização do operador fazendo com que o mesmo incline a cabeça, 

permanecendo nesta posição até finalizar o corte. Chegando ao final da linha marcada, o 

operador retorna ao início, para cortar uma nova placa. No retorno o operador puxa a 

máquina que pesa em média 100 Kg. 

 Após o corte, com o auxílio de uma alavanca, o operário descola a placa com 

pancadas na sua base (FIGURA 3). Em seguida apoia alavanca com uma pedra (ou um 

pedaço de placa), suspende a alavanca e coloca sobre a placa uma segunda pedra para 

assim poder levantar e carregar para um local ao lado. 

  

Figura 3 – Operação de retirada da Pedra Cariri 

 
Fonte: Próprio autor. 
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 A placa ao ser retirada vem em forma de “capas”, que pode ser dividida em 

duas ou até cinco novas placas. As placas resultantes da separação têm propriedades 

distintas. Após ser retirada, a placa é colocado ao lado e com auxílio de uma talhadeira e 

um martelo o operário faz a divisão, ou seja, a separação. 

Depois de separadas, as placas são estocadas ao lado do próprio talhado, muitas 

vezes em local que ainda vai ser explorado. Com a marcação definida o operador posiciona 

a lâmina, liga a máquina e em seguida começa a movimentar a máquina na direção da linha 

demarcada. Em seguida as placas são calibradas e selecionadas manualmente e 

transportadas para o beneficiamento nas serrarias (FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Serraria de beneficiamento de placas de calcário extraídas em áreas de mineração  no município de 
Santana do Cariri 

 
Fonte: Próprio autor 
  

 Na serraria, elas são esquadrejadas, em dimensões compatíveis a sua 

aplicação, geralmente se enquadrando nas seguintes especificações 40 x 40 cm, 50 x 50 

cm, 30 x 30 cm, 20 x 20 cm e 15 x 30 cm ou em barras de 15 x 15 cm. 

O avanço da frente de lavra ocorre de fora para dentro e para baixo, ou seja, 

qualquer que seja a tecnologia empregada para a retirada das placas, o material não 
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aproveitável (material friável, sobras e placas arqueadas) é retirado manualmente ou 

através de carrinho de mão e empilhado próximo da frente de lavra, muitas vezes em 

estradas de acesso as mineradoras, provocando o estrangulamento da mesma (FIGURA 5). 

Figura 5 – Estrangulamento de estradas no município de Nova Olinda. 

 
Fonte: Próprio autor 
 

Com a continuidade do avanço, o volume de rejeito aumenta, formando pilhas 

de material que chega algumas vezes a ultrapassar o nível de bancada da lavra.  

 

 

3.3.2 Extrações da Pedra Cariri versus poluição ambiental 

  

Quase todas as atividades humanas, na superfície terrestre, causam algum tipo 

de impacto, sendo que a mineração talvez seja uma das que mais altera o relevo 

(PASCHOAL; CUNHA, 2012, p. 1). Por isso é considerada uma atividade ambientalmente 

insustentável. Ela retira do meio ambiente os recursos naturais, podendo ocasionar o 

esgotamento da área, sem posterior reposição do que foi extraído.  

O processo de extração da Pedra Cariri libera Materiais Particulados (MP) que 

poluem o meio ambiente ao redor (o ar, o solo, as águas), podendo trazer consequências 
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para a flora, a fauna, para as pessoas que sobrevivem dessa atividade e para as que moram 

em seu entorno. 

No que diz respeito à poluição sonora, proveniente do processo de extração da 

Pedra Cariri, Leite (2003a, p.03), comenta que ela é causada essencialmente pela máquina 

de corte que é demasiadamente ruidosa. Este tipo de poluição afeta a audição, causando 

várias funções fisiológicas, tais como: sensação de incômodo, stress, perturbação do sono, 

além de interferir na comunicação oral. 

O Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional do National Research, 

dos EUA, relata que aproximadamente 50% dos mineiros vão experimentar a perda de 

audição por volta dos 50 anos, em comparação com apenas 9% da população em geral 

(QUICK et al., 2008, p. 329). Além disso, os autores ainda acreditam que este percentual 

salte para 70 no momento em que os mineiros atingem a idade de 60. 

No que diz respeito à poluição das águas, Mendonça et al. (2010, p. 08), ao 

monitorarem a qualidade das águas que abastecem o município de Nova Olinda-CE, aonde 

existem muitas minas de extração da Pedra Cariri, relatam que as concentrações de cálcio 

em amostras de água vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos, resultando no 

aumento da dureza das águas.  

Esse excesso de cálcio pode prejudicar as pessoas que consomem a água, pois, 

segundo Machado (2013, sem paginação), o excesso desse íon na água pode elevar a taxa 

de cálcio no sangue, o que pode desencadear problemas renais, como pedras nos rins e 

depósitos de cálcio nos tecidos moles. A ingestão elevada de cálcio pode também conduzir 

a constipação e interferir com a absorção de ferro e de zinco. 

Os Serviços Municipalizados de Abrantes (MSD, 2011, sem paginação) 

complementa citando que a hipercalcemia prolongada, pode favorecer a formação de 

cristais de cálcio nos rins, provocando lesões permanentes. 

De acordo com o Hype Science (2010, sem paginação), os cientistas 

descobriram também que o cálcio em excesso também causa ataques cardíacos, sentidos 

principalmente em pessoas idosas. 

Ante o exposto infere-se que os efeitos ambientais da extração da Pedra Cariri 

estão associados, de modo geral, as diversas fases de exploração do mineral, como a 

abertura da cava, retirada da vegetação, escavações, movimentação de terra e modificação 

da paisagem local. 
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Em um artigo de revisão, Hilson (2002, sem paginação apud Saha et al., 2011, 

p.141) observou que era altamente provável que a degradação da paisagem e os resultados 

adversos à saúde, associados com a mineração de pequena escala nos países em 

desenvolvimento, poderia superam quaisquer benefícios econômicos.  

Nestes termos, adverte-se que o impacto ambiental decorrente desta atividade 

econômica pode refletir diretamente e indiretamente em danos e/ou agravos à saúde dos 

mineradores, bem como da população ao redor da área instalada, tais como: problemas 

respiratórios, alterações dermatológicas e acidentes de trabalho. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Descrição da área de estudo 

 

Esta pesquisa foi realizada em mineradoras da Pedra Cariri localizadas nos 

municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, microrregião do Cariri cearense, 

mesorregião do Sul (FIGURA 6).  

Com a visita de campo foi possível observar a presença de 40 mineradoras. 

Destas, trinta se situam no município de Nova Olinda e dez no município de Santana do 

Cariri. Está limitado pelas coordenadas geográficas, Universal Transversa de Mercator 

(UTM): 920700 e 921450 N, e 415384 e 422307 E (FIGURA 7). 

Conforme a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE, 2013, 

sem paginação), os fazem parte da Chapada do Araripe como uma Unidade de 

Conservação Ambiental (UCA). A Chapada é administrada pelo órgão federal Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). De acordo com Brasil (2008, 

p. 04), a Chapada do Araripe cotem o primeiro Parque Natural protegido por lei no país, a 

Floresta Nacional do Araripe.  

A Chapada do Araripe possui 38,262 hectares e inclui vários municípios. No 

Ceará são quinze, entre eles, Novas Olinda e Santana do Cariri. Em Pernambuco são 

dezoito e no Piauí são nove municípios. Ele e foi criado em 1946 pelo Decreto-Lei 9226. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010a), 

os municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda possuem uma população de 17.170 e 

14.256 habitantes, respectivamente. Distam, em média, 560 km da capital Fortaleza. 

Destacam-se por possuírem um grande potencial mineralógico e um vasto sítio 

arqueológico de vestígios de bandos humanos, de quando o homem habitava cavernas, 

onde já foram descobertos diversos fosséis de animais extintos (DIÁRIO DO NORDESTE, 

2013, sem paginação).  

O município de Nova Olinda tem uma área de aproximadamente 284 km2 e 

encontra-se nas coordenadas geográficas: 7° 05' 30" de latitude sul e 39° 40' 50" de 

longitude oeste de Greenwich (IPLANCE, 2007 apud MENDONÇA et al.,  2008, p. 01). 

Já o município de Santana do Cariri possui uma área de aproximadamente 855,56 km2 e 

encontra-se nas coordenadas geográficas: 7° 11′ 18″ de latitude sul e 39° 44′ 16″ de 

longitude oeste (DB-CITY.COM, 2012). 
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Figura 6- Localização da Área de Estudo 

                               O ESTADO DO CEARÁ NO BRASIL                

 
 NOVA OLINDA E SANTANA DO CARIRI NO CEARÁ 

 

        

Fonte: Próprio autor 
 
 
 

       NOVA OLINDA 
SANTANA DO 
CARIRI 
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Figura 7: Localização geográfica das mineradoras localizadas nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri – CE. 

calc  
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   Adutora que abastece os municípios de 
Nova Olinda e Santana do Cariri 

 

 
 
 

 

Fonte: SHR, 2000, adaptada pelo próprio autor. 
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4.1.1 O Clima das áreas de estudo 

 

De acordo com dados do Guia Municipal 2009/2010, citado por Frota (2009 

apud CEARÁ 2009, p. 17), a região estudada é caracterizada por um clima que vai do 

tropical quente semiárido brando, passando pelo tropical quente semiárido, até o 

tropical quente sub-úmido (FIGURA 8).  As chuvas ocorrem de janeiro a abril, podendo 

se estender até maio. 

 
Figura 8 - Mapa climático na região do Cariri 

 

LEGENDA 
 

Tropical Quente Semi-Árido 
 

 Tropical Quente Semi-Árido Brando 
 

 Tropical Quente Subúmido 

Fonte: BRASIL, 2010, p. 163, adaptada pelo próprio autor. 
 
A precipitação pluviométrica, segundo a Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e o IPECE (Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará), encontra-se em torno de 682,7mm para Nova Olinda 

(CEARÁ, 2012a, p.5) e 972,8mm em Santana do Cariri (CEARÁ, 2012b, p.5); com 

chuvas de janeiro a maio. A temperatura média também é alta, e com uma pequena 

amplitude anual de aproximadamente 5°C, girando entre meados de 20°C no topo das 

serras a até 28°C nos sertões mais quentes. No interior do Ceará, a amplitude térmica 

diária pode ser relativamente grande devido à menor umidade.  

 

4.1.2 Os recursos hídricos das áreas de estudo 

 

Quanto aos recursos hídricos (FIGURA 9), o município de Nova Olinda está 

totalmente inserido na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, classificação feita pela 

Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH). O 

município de Santana do Cariri se encontra quase totalmente inserido na bacia 

hidrográfica do Alto Jaguaribe, com a região sudeste ocupando uma parte da Bacia do 
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Salgado. O principal rio dos municípios é o Rio Cariús, que possui afluentes formados 

de pequenos tributários.  

 

Figura 9- Localização dos municípios nas sub-bacias 

 

LEGENDA 
 
 

 Sub-bacia Hidrográfica do Alto Jaguaribe 
 

 Sub-bacia Hidrográfica do Salgado  

Fonte: BRASIL, 2010, p. 169, adaptada pelo próprio autor. 

 
No município de Nova Olinda, o abastecimento público é feito 

exclusivamente por cinco poços tubulares que explotam água do Aquífero Mauriti. 

Além das águas subterrâneas, existe uma rede de drenagem intermitente, com alguns 

rios alimentados por fontes perenes que surgem na encosta da chapada (Brasil, 2010, p. 

172). 

Em relação ao saneamento básico de Santana do Cariri, segundo dados do 

Censo Demográfico 2000 do IBGE, 36,3% dos domicílios possuem acesso à água por 

meio de rede geral, 24,3% através de poço ou nascente e 39,4% por outra forma, 

provavelmente de açudes ou olhos d’água. (CEARÁ, 2009, p. 10). Como rede geral, o 

município dispõe de um manancial subterrâneo de nome Prata, localizada na encosta da 

Serra do Araripe a uma distância de 6,5 km da cidade. 

 

4.1.3 Aspectos econômicos das áreas de estudo 

 

Até os anos de 1970, a economia de Nova Olinda e Santana do Cariri era 

baseada na produção de algodão, mas devido à praga do bicudo, um besouro que destrói 

as plantações, as colheitas foram dizimadas. Pouco tempo depois, os agricultores 

encontraram na Pedra Cariri uma alternativa de sobrevivência. Agora, o calcário tornou-

se a principal fonte de renda das duas cidades, representando 80% da economia regional 

nos municípios (CEARÁ, 2008, p. 02). 

Aproximadamente 95% de todo o sedimentar laminado (Pedra Cariri) que 

sai da região do cariri são usadas in natura no setor da construção civil, como piso ou 
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revestimento. Os outros 5% restantes sofrem beneficiamento de polimento para a 

fabricação de móveis e peças artesanais.   

A atividade de exploração do calcário na região gera aproximadamente 

1.500 empregos diretos, como também mais de 4.000 indiretos (VIDAL, 2010 in 

CASELLI e GOMES, 2013, p. 5). Ceará (2008, p. 04) acrescenta que há 500 empregos 

formais e 700 empregos informais; e que em 2008 foram contabilizadas, 300 frentes de 

lavra e 40 serrarias (VIDAL; FERNANDES; PEQUENO, 2008, p. 9). 

São mais de duas mil famílias nessas duas localidades que sobrevivem da 

atividade, além da agricultura de subsistência. Segundo Ceará (2008, p. 03), o 

faturamento da empresa ou renda média mensal produtor (volume versus preço) em 

2008 era de R$ 5.875.200,00 para os dois municípios. Somente em Nova Olinda, a 

extração rende cerca de R$ 12 milhões/ano para a economia local (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 2013 apud Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais 

Básicos (SINFERBASE), 2013, p. 01).   

 De acordo com Castro (2009), houve um aumento na eficiência de extração 

da Pedra Cariri nos últimos anos, que passou a ter em 2009 uma produção total 

estimada de 100.000m2/mês. Este aumento é, muito provavelmente, devido à 

mecanização da produção ocorrida ao longo dos anos.  Por outro lado, devido a 

incapacidade do produtor artesanal em concorrer com as empresas mecanizadas, essa 

mecanização resultou no fechamento de muitas frentes de lavra (que em 2003 eram 270 

e hoje, em torno de 70),  

É importante ressalvar que essa atividade econômica gera grandes prejuízos 

ao meio ambiente. Além disso, conforme Fustado, Vidal e Vidal (2012, p. 3), os 

governos perdem de arrecadar impostos devido a irregularidade das empresas, os 

consumidores perdem a garantia da qualidade do minério, os trabalhadores perdem seus 

direitos trabalhistas e as empresas sofrem uma concorrência totalmente desleal, por não 

ter investimento local neste setor e com isso não geram renda para região e, portanto, 

não se desenvolvem.   
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4.1.4. Vegetação das áreas de estudo 

 

Tendo em vista as diferenças litológicas, a estrutura geológica, a 

compartimentação topográfica, o clima e os solos, registram-se na área de estudo, 05 

Unidades Fitoecológicas (FIGURA 10): Floresta Subperenifólia Tropical Pluvio-

Nebular (Matas Úmidas, Serranas), Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (Matas 

Secas), Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa (Cerradão), Floresta Caducifólia 

Espinhosa (Caatinga Arbórea) e Carrasco (CEARÁ, 2009, p. 17). 

 

Figura 10- Mapa da vegetação na região do Cariri 
LEGENDA 

 Floresta Subperenifólia Tropical Pluvio-Nebular 

 Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial  

 Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa  

 Floresta Caducifólia Espinhosa  

 Carrasco 

Fonte: BRASIL, 2010, p. 179, adaptada pelo próprio autor. 

  

4.2 Desenho do estudo 

 

O tipo de estudo é descritivo e utiliza instrumentos de coleta de dados 

qualitativos e quantitativos. A análise qualitativa foi realizada com base na observação 

direta da paisagem geográfica e em registros fotográficos. Esta etapa é fundamental para 

a compreensão da saúde ambiental e sua relação com a extração da Pedra Cariri.  

A análise quantitativa foi baseada nas informações obtidas por entrevista 

estruturada (APÊNDICE A), pelo banco de dados do IBGE e pelos dados do Ministério 

da Saúde, onde foram coletados resultados produzidos pelo DATASUS/MS nos últimos 

10 anos e em cada mês no ano de 2013.  

 

4.2.1 População de estudo 

 

  Nesta pesquisa, os mineradores foram considerados a população de estudo. 

Contudo, os resultados da análise da saúde ambiental vinculada à extração da Pedra 
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Cariri, tendo os mineradores como população de estudo, foram utilizados como 

indicativos, por meio de inferência indutiva, da saúde ambiental das populações 

(habitantes) dos municípios Nova Olinda e Santana do Cariri. Esta inferência baseia-se 

na assertiva de que comunidades localizadas no entorno dos empreendimentos 

minerários também são, conforme o IBRAM (2013, p. 104), receptoras dos impactos 

provocados pelas mineradoras. Outro aspecto a ser ressaltado é a impossibilidade de se 

aplicar, dentro da vigência desta pesquisa, as entrevistas e os testes pulmonares em toda 

a população dos municípios Nova Olinda e Santana do Cariri.  

 

4.2.1.1 Cálculo do tamanho da amostra 

 

 Para se definir o tamanho da amostra dos mineradores, foi utilizado o 

método sugerido por Barbetta (2002, p. 28), que é expresso por meio das equações 1 e 

2. Para este cálculo, foi considerado um índice de confiabilidade de 95% e uma margem 

de erro amostral de aproximadamente 5% em relação ao número total de mineradores 

em cada área estudada.  

Na primeira equação tem-se:  

 (1)
 

 

 Onde:  

   = primeira aproximação do tamanho da amostra; 

   = erro amostral tolerável (neste estudo 5% = 0,05)  

 

Na segunda equação tem-se: 

 

 (2)
 

                                              

Onde: 

  = número de elementos da população  

  = tamanho da amostra  
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De acordo com o último Censo 2010, os municípios da área de estudo 

possuem 640 mineradores, sendo 531 em Nova Olinda (IBGE, 2010b) e 109 em 

Santana do Cariri (IBGE, 2010c). Ou seja, nem todos os 531 mineradores de Nova 

Olinda, citados pelo IBGE, estão vinculados a extração da Pedra Cariri. Por essa razão, 

associada a escassez de dados oficiais do número exato de mineradores da Pedra Cariri, 

foram considerados, para o cálculo do tamanho da amostra, descrito a seguir, os dados 

censitários do IBGE.  

 

Da equação 1 tem-se: 

 
→ 

 
→ 

 

 

Então a primeira aproximação do tamanho da amostra ( ) é de 400. 

 Na Equação 2 tem se: 

 

→  

    

→  

A partir dos cálculos feitos, verificou-se que o tamanho da amostra ( ) é de 

272 mineradores, que corresponde a 42,5% da população total de mineradores. Nesta 

amostra, foram aplicadas as entrevistas e realizados os testes de avaliação pulmonar 

através do uso do Peak-flow e do Manovacuômetro.   

 

4.2.2 Determinação do perfil socioeconômico e ambiental dos mineradores 

 

As informações sobre o perfil socioeconômico dos trabalhadores foram 

obtidas por meio da aplicação de entrevistas estruturadas (APÊNDICE A), constituídas 

por 62 questões, com informações relacionadas à idade, escolaridade, histórico 

profissional, fatores ambientais e condições de saúde. 

 

4.2.3 Principais doenças relacionadas com as questões ambientais na área de 

influência  

 

Para conhecer as principais doenças na área de influência e, posteriormente, 

construir a matriz dos indicadores de saúde ambiental decorrentes da atividade de 
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mineração, foi utilizado informações do Ministério da Saúde, produzidas pelo 

DATASUS/MS nos últimos dez anos. Foi realizado também o levantamento dos 

atendimentos ambulatoriais e de emergências que aconteceram mensalmente na 

Unidade Mista de Saúde Ana Alencar Alves, situada no município de Nova Olinda e 

Hospital e Maternidade Senhora Santana situado no município de Santana do Cariri. 

Também foram realizados testes de avaliação pulmonar nos mineradores através do uso 

do Peak-flow e do Manovacuômetro.   

Estes aparelhos são portáteis, de baixo custo e não demandam fonte elétrica 

ou recurso humano especializado, facilitando a adoção destes instrumentos 

especializados, facilitando a adoção destes instrumentos no campo (DIAS et al., 2001, 

p. 30 apud SOUZA, 2009, p. 30). A instrumentalização desses equipamentos é descrita 

no Anexo A.  

O Peak-flow meter é da marca Medicate, com calibração individual e 

manual. Os bocais são da marca PHILIPS. O Manovacuômetro é fabricado e calibrado 

pela Wika por meio de um manovacuômetro analógico modelo (Wika, Brasil), calibrado 

de -120 a +120 cmH2O. 

 Para determinar o tamanho das partículas e classificá-las, segundo a 

CETESB (2012, sem paginação), para, posteriormente, avaliar os riscos a que os 

mineradores estavam expostos, foram analisadas duas amostras de partículas, cada 

amostra foi analisada em triplicata, geradas durante os processos de extração e 

beneficiamento da Pedra Cariri. Essa análise foi realizada pelo Departamento de Física 

da Universidade Federal do Ceará. 

 Para tal determinação foi utilizado o equipamento de Dispersão de Luz 

Dinâmica (DLS), por vezes referido como Quasi-Elástica de Espalhamento de Luz 

(QELS), chamado ZETASIZER NANO ZS da empresa Malvern. Trata-se de uma 

técnica não invasiva, bem estabelecida para medir o tamanho das partículas em torno do 

submicron, e com a tecnologia mais recente inferior a um nanômetro.  

 Nas aplicações de DLS estão a caracterização de partículas, emulsões ou 

moléculas, que são dispersos ou dissolvidos em meio aquoso devido ao movimento 

Browniano. O movimento das partículas em suspensão faz com que a luz laser seja 

dispersa em diferentes intensidades. Com estes dados e utilizando a equação de Stokes-

Einstein é possível estimar o tamanho das partículas. A descrição detalhada deste 

procedimento está no APÊNDICE B. 
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4.2.4 Impactos ambientais decorrentes da atividade de extração da Pedra Cariri 

 

A identificação dos impactos ambientais decorrentes da atividade de 

extração da Pedra Cariri foi realizada por meio do uso do método de listagem Check 

List, baseado no trabalho desenvolvido por Bacci, Landin e Eston (2006, p. 47-54 apud 

Cabral; Pereira; Alves, 2012, p. 07), com adaptações para a realidade em foco. 

  Foram realizados registros fotográficos do meio explorado, observação da 

área de estudo e preenchimento da ficha de identificação dos impactos ambientais 

(APÊNDICE C) ocorridos em cada etapa do processo de extração do minério: atividade 

de lavra a céu aberto, etapa de transporte e etapa de beneficiamento.  

 

4.2.5 Identificar e avaliar os aspectos e impactos de políticas públicas voltadas para 

o gerenciamento das atividades de extração da Pedra Cariri  

 

Para atender este objetivo foi feito uma pesquisa in loco, e nas secretarias de 

saúde, para verificar se os programas recomendados pela Coordenação Geral de 

Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) estão sendo implantados e implementados. 

Dentre os programas recomendados, os que mais se relacionam com a atividade de 

extração da Pedra Cariri são: VIGIÁGUA, VIGISOLO, VIGIAR, VIGIDESASTRES e 

VIGIAMBT. 

 

4.2.6 Indicadores de saúde ambiental 

 

A construção dos indicadores de saúde ambiental foi baseada no modelo 

proposto pela OMS, que considera a estrutura FPSEEA (Força motriz, Pressão, Estado, 

Exposição, Efeito e Ação).  

Foram considerados, inicialmente, os indicadores de ‘Qualidade do Ar’, 

‘Qualidade das Águas’ e ‘Condições de Trabalho’. A escolha dos indicadores 

‘Qualidade do Ar’ e ‘Qualidade das Águas’ está baseada no fato de serem considerados 

os mais indicados para representar a saúde ambiental da população, uma vez que a inter-

relação destes ambientes com a saúde se encontra mais bem definida nas áreas 

estudadas. A inserção do indicador ‘Condições de Trabalho’ se deve a necessidade de se 

considerar à saúde ambiental da população mais diretamente exposta aos impactos 
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relacionados a atividade de extração da Pedra Cariri. As variáveis referentes a cada 

indicador estão no APÊNDICE D. 

  

4.3 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

Em todas as etapas de coleta de dados foram obedecidos os aspectos éticos e 

legais, dando seguimento ao que rege a Resolução nº. 196, de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo seres humanos. Essa resolução incorpora os quatro princípios da bioética: a 

autonomia, a não maleficência, beneficência e justiça (BRASIL, 1996). 

Dessa forma, no que diz respeito ao princípio da autonomia, primeiramente 

foi requerida autorização das Secretarias de Saúde dos Municípios de Nova Olinda e 

Santana do Cariri, e das mineradoras através do TCLE para realização da pesquisa.  

Em continuidade aos princípios éticos, o projeto de pesquisa foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará/PROPESQ, através 

do Sistema Plataforma Brasil, baseado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 1996, p. 01), que trata de pesquisas envolvendo seres humanos, 

(protocolo nº 054/2008) com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética com 

o número CAE 17881814.3.0000.5054. 

Pelo fato da pesquisa se realizada em APA (ÁREA de PROTEÇÃO 

AMBIENTAL), o projeto de pesquisa foi submetido também ao SISBIO/ICMBio - 

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade/Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – MMA, baseado na resolução art. 28 da IN 03/2014, e 

aprovado com o N° 46590-1. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa estão apresentados em cinco setores: a 

ficha de avaliação incluindo dados socioeconômicos, fatores ambientais e morbidade; 

Identificação das principais doenças relacionadas com as questões ambientais existentes 

na área de influência; Identificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes da 

atividade de extração da Pedra Cariri; Identificação e avaliação dos aspectos e impactos 

de políticas públicas voltadas para o gerenciamento das atividades de extração da Pedra 

Cariri; e, por fim, construção da matriz dos indicadores de saúde ambiental decorrentes 

da atividade de mineração. 

 

5.1 Entrevista  

 

5.1.1 Dados socioeconômicos 

  

Iniciou-se uma investigação a partir de alguns dados pessoais, que forneceu 

informações a respeito dos trabalhadores da indústria de mineração. A Tabela 1 mostra 

os valores em média, desvio padrão, coeficiente de variação, 1º e 3º quartil das 

variáveis: idade, massa, altura e Índice de Massa Corpórea (IMC).  

 

Tabela 1- Distribuição das variáveis: idade, massa, altura e IMC. 
Variáveis N Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação (%) Q1 Q3 

Idade 
(anos) 

272 33,17 10,29 31,03 25 39 

Peso (Kg) 272 68,54 10,43 15,22 61 75 

Altura (cm) 272 167 0,075 4,49 163 172 

IMC 
(Kg/m²) 

272 24,32 3,18 13,09 21,88 26,27 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A análise da Tabela 1 mostra que os trabalhadores das minas apresentavam 

uma média de idade de 33,17 ± 10,29 anos; considerada de intensa atividade produtiva. 

Já a altura média foi de 1,67 m ± 0, 075 m e peso de 68, Kg ± 10,43 Kg, que forneceu 

um IMC médio de 24,32 Kg/m² ± 3,18 Kg/m².  

Também se verificou que 25% tinham IMC menor que 21,88 kg/m2, 

considerados de peso normal, e 75% tiveram IMC abaixo de 26,27 kg/m2, considerados 

assim entre sobrepeso e peso normal.  
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O IMC se trata de uma medida amplamente utilizada na avaliação do 

excesso de peso, recomendada pelo World Health Organization (WHO) e pelo National 

Heart, Lung, and Blood Institute of the National Institute of Health (NIH) (WHO; NHI 

apud REZENDE, 2010, p. 04).  

Ele é um importante indicador de saúde e alerta sobre os riscos de 

desenvolver doenças cardiovasculares como acidente vascular cerebral e hipertensão 

arterial sistêmica. Segundo os pontos de corte recomendados pela WHO e pelo NIH, o 

risco de morbidade em homens adultos eleva-se a medida que o indivíduo migra da 

categoria de IMC normal (IMC: 18,5 a 24,9 kg/m²) para a categoria de sobrepeso (IMC: 

25,0 a 29,9kg/m²) ou obesidade (IMC > 30 kg/m²).  

O coeficiente de variação revela uma dispersão de 31,03% para a idade; de 

15,22% para a massa; de 4,49% para a altura; e de 13,09% para o IMC; o que significa 

que a variável idade apresenta média dispersão, já que se trata de um dado social. Já o 

peso, a altura e o IMC apresentam baixa dispersão e indicando dados mais homogêneos. 

 

Gráfico 1 – Escolaridade dos mineradores 
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Fonte: Elaborada pela autora 
 

Foi verificado que os trabalhadores são todos do sexo masculino. Com 

relação aos dados sociais (GRÁFICO 1), foi constatado que: 9,61% dos entrevistados 

não possuem escolaridade; 1,78% sabem ler e escrever; 30,6% estão no ensino 

fundamental I (1° e o 5° ano); 29,18% estão no ensino fundamental II (entre o 6° e o 

9°); 13,52% não concluíram o ensino médio; e apenas 15,30% terminaram o ensino 

médio. 
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Esta verificação se justifica, pois este ramo da mineração não requer grau de 

escolaridade elevado, por isso está associado aos baixos salários e ao não conhecimento 

ou ao uso indevido do equipamento de proteção individual, facilitando a ocorrência de 

acidentes no trabalho. 

A educação é uma meio importante e eficiente para promoção e 

conhecimento em relação ao trabalho; e o setor saúde trás conscientização dos possíveis 

riscos e dos benefícios de se ter um ambiente físico e humano em boas condições de 

trabalho. Neste ponto de vista, Freire (2001, apud SOUSA, 2014, p. 56) argumenta que 

a educação é um fator fundamental na reinvenção do mundo. 

Ainda em relação aos dados sociais, 86% dos entrevistados são constituídos 

por chefes de família que necessitam do emprego para assegurar o sustento da família. 

Para os que não são chefes de família, o seu parentesco com o chefe foi distribuído em: 

83,6% para filhos, 8,19% para irmãos, 4,91 para netos e 1,63% para outros.  

Quando questionados se outras pessoas trabalhavam na sua casa, 59,43% 

dos entrevistados responderam positivamente (TABELA 2). Dos 59,43%, 33% são 

esposas, 24% são pai e/ou mãe; 19% são filhos e irmãos, cada; e 5% são constituídos de 

outros parentescos. Isso é consequência dos baixos salários desta classe trabalhadora, 

que precisam contar com o trabalho de outros parentes. Segundo Fleck e Wagner (2003, 

p. 02), um número cada vez mais expressivo de mulheres trabalha fora de casa e 

contribui com cerca de 70% da renda da família. 

 

Tabela 2 - Pessoas que trabalham na família. 
Trabalham % Esposa Pai/mãe Filho (a) Irmão (ã) Outros 
Sim 59,43 33 24 19 19 5 
Não 40,57 - - - - - 

Fonte: Elaborada pela autora.  
 

A média de pessoas por domicílio é igual a quatro e o tempo médio de 

moradia é de 9,18 anos. 

Em relação ao histórico profissional, foi verificado que a média de anos de 

trabalho com a Pedra Cariri é de 11,4 anos, com folgas apenas nos finais de semana. 

Com relação à renda mensal, constatou-se que 26,6% recebem menos de um 

salário mínimo; 53,5% recebem um salário; 17,7%, entre um e dois salários; Em menor 

quantidade encontra-se 0,4% recebendo dois salários; 1,1% recebendo de 3 a 5 salários 

e 0,7% recebendo mais de cinco salários (GRÁFICO 2). O grupo de trabalhadores que 

ganham mais de dois salários mínimos é composto exclusivamente por donos de 
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mineradoras. Isso explica os salários diferenciados da grande maioria, o que é 

lamentável, por ser um trabalho árduo e pouco remunerado.  

 

Gráfico 2 - Salário dos mineradores 
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: Elaborado pela autora. 

 
No local em questão, quanto maior a produção, maior a remuneração 

recebida; e o salário representa um fator de motivação para os mineradores desta região. 

No entanto, seus esforços para obter uma boa produção durante a jornada de trabalho 

não são recompensados devido valor pago por produção aos mineradores.  

A teoria da administração científica de Taylor, segundo Tamayo e Paschoal 

(2003, p. 3), considerava-se que o salário era o motivador fundamental e que ele era 

suficiente para obter o desempenho esperado do trabalhador. O que desmotiva são as 

baixas remunerações desta classe trabalhadora. 

Trabalhando no período diurno, a jornada de trabalho é de 8h/dia, podendo 

se prolongar até para 10h/dia, o que caracteriza o grande esforço físico que são por estes 

executados. A busca por produtividade faz com que os mineradores realizem jornada de 

trabalho entre oito e dez horas por dia, numa atividade exaustiva, árdua e perigosa, com 

intervalo de aproximadamente uma hora.  

Elevar a jornada de trabalho implica consequentemente em elevar os riscos 

que eles se submetem. Nesse aspecto Kroemer e Grandjean (2005, apud SOUZA, 2014, 

p. 59) afirmam que o excesso de horas trabalhadas reduz a qualidade do trabalho, gera 

fadiga, exaustão, torna o ritmo de trabalho mais lento e a produtividade horária se torna 

menor. Ilda (2005, não paginada) complementa que o ambiente social e as relações 

interpessoais seriam tão motivadores quanto o ambiente físico e os incentivos salariais. 
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Quando questionado sobre a função exercida pelos mineradores, a 

distribuição foi a seguinte (GRÁFICO 3): 43,95% atuam executando a extração da 

pedra com alavanca; 23,80% trabalham na serraria/policorte; 10,50% trabalham 

ajudando na serraria; 7% trabalham limpando pedra; 4,5% trabalham com o transporte; 

4,5% como fiscal; 3,4% fabricando móveis/beneficiando a pedra; 2% são donos das 

mineradoras e 0,35% são operadores de máquina. 

 
Gráfico 3 - Distribuição das funções dos mineradores 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quando questionado sobre uma obrigação de toda e qualquer empresa de 

mineração, que é a realização dos exames médicos de rotina 82,41% dos entrevistados 

não realizaram; o restante (17,59%) realizou apenas o exame admissional, no intuito de 

assinar a carteira de trabalho. Porém apenas 36,65% dos entrevistados possuem este 

instrumento assinado. O que mostra que várias mineradoras assinaram as carteiras dos 

trabalhadores sem solicitar o exame médico admissional. 

Nesse aspecto, Todo minerador deve ser examinado antes de ir pela 

primeira vez para uma mina, pois segundo Brasil (2013, p. 3) é obrigatório a realização 

dos exames médicos admissionais, assim como os exames periódico, o de retorno ao 

trabalho, o de mudança de função e o demissional.  

Pela legislação brasileira, trabalhadores registrados são aqueles que 

possuem a carteira de trabalho assinada, o que garante benefícios como repouso 

semanal remunerado, contribuição para a seguridade social, direito a requerer seguro-
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desemprego e a ter uma compensação financeira no caso de demissão sem justa causa, 

licença gestante e paternidade. Por essa ótica, estariam na informalidade aqueles 

trabalhadores que não possuem registro (MENEGUIN; BUGARIN, 2008, sem 

paginação). Nesta pesquisa, esses trabalhadores correspondem a 63,35% dos 

entrevistados. 

Outro aspecto observado foi o de que as empresas não fornecem todos os 

EPIs recomendados pelas normas regulamentadoras (GRÁFICO 4). Utilizam, 

habitualmente, apenas botas e chapéus ou bonés. O uso dos chapéus ou bonés serve, 

apenas, para amenizar a exposição solar na área, não repercutindo em uma proteção 

considerada eficiente em caso de acidente graves. 

 

Gráfico 4 – Mineradores que recebem EPI das empresas. 
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  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao se analisar o número de EPIs disponibilizados para cada trabalhador 

(GRÁFICO 5), por 77,68% das mineradoras, os resultados foram preocupantes. 

Observou-se que 95,22% utilizam botas; 44,12% utilizam luvas; 41,91% possuem 

abafador de ruídos; 33,09% possuem óculos de segurança; 18,38% possuem avental; 

28,31% possuem máscaras e 14,71% possuem capacetes.  

 
Gráfico 5 - Uso de equipamentos de proteção individual. 
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Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Esse resultado contradiz as leis trabalhistas, uma vez que o Ministério do 

Trabalho e Emprego (2005 e 2006 apud GALON; MARZIALE; SOUZA, 2011, p.163) 

atribui, ao empregador, a obrigação de disponibilizar os EPIs aprovados por órgão 

competente, sem custo para o trabalhador, e de substituí-lo sempre que danificado ou 

extraviado. 

Com relação ao uso, por parte dos trabalhadores, dos EPIs fornecidos pelas 

mineradoras, verificou-se que a situação também é muito preocupante. As quantidades 

de EPIs recebidos não coincidem com os EPIs utilizados (GRÁFICO 6). 

 
Gráfico 6 - Comparativo entre os EPI recebidos e utilizados 
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Fonte: Elaborado pela autora.  
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A não utilização de tais equipamentos oferece inúmeros riscos à saúde do 

trabalhador, que vão desde os problemas respiratórios decorrentes da inalação de 

material particulado até as lesões físicas como cortes e fraturas, constituindo assim o 

acidente de trabalho. Este é definido de acordo com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, como "aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou 

ainda pelo serviço de trabalho de segurados especiais, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional, que cause a morte ou redução da capacidade do trabalho, 

permanente ou temporária”. 

 

5.1.2 Fatores ambientais 

 

Os fatores ambientais são importantes porque influenciam na produção e na 

qualidade de vida dos trabalhadores das minas. Segundo Fiedler et al. (2010, p. 1) o 

"ambiente de trabalho é um conjunto de fatores interdependentes, que atua direta e 

indiretamente na qualidade de vida das pessoas e nos resultados do próprio trabalho”. 

Nesta pesquisa, com o intuito de avaliar os fatores ambientais (internos e 

externos ao ambiente de trabalho) a que os mineradores estavam expostos diariamente e 

suas relações com a transmissão de doenças respiratórias, associadas ou não a atividade 

de mineração, os entrevistados foram questionados sobre os seguintes aspectos: forma 

de disposição dos rejeitos das mineradoras e dos domicílios, número de pessoas 

residentes nos domicílios, número de quartos existentes nos domicílios, número de 

pessoas por quarto, tipo de equipamento utilizado para o cozimento domiciliar, tipo de 

piso domiciliar e uso de tabaco e inseticida. 

A análise desses aspectos é importante para evitar que as doenças 

respiratórias identificadas na população de estudo sejam associadas apenas a atividade 

de mineração, uma vez que fatores ambientais domiciliares podem favorecer para o 

surgimento e transmissão de doenças respiratórias. 

Dados da OMS (GODOY, 2008, p. 637) revelam que a poluição 

intradomiciliar, proveniente da queima de combustíveis sólidos, é um dos dez mais 

importantes riscos para a saúde no mundo. Na maioria dos estudos sobre a associação 

entre poluição intradomicilar e danos à saúde, há várias evidências que indicam uma 

relação de causa e efeito entre a exposição e infecções agudas do trato respiratório em 

crianças menores que cinco anos.  
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Por essa razão, a OMS (2008, sem paginação) considera que o fogão a lenha 

é o fator ambiental responsável pelo maior número de mortes no mundo inteiro. A 

fumaça emitida por esse tipo de forno enche os cômodos das moradias, provocando 

pneumonia e doença pulmonar crônica, afetando especialmente mulheres e crianças que 

passam mais tempo dentro de casa.  

De acordo com Moreira et al. (2008, sem paginação),  a exposição diária a 

fumaça da combustão da lenha foi responsável, em um estudo realizado em Bogotá, por 

50% dos casos de doença obstrutiva das vias aéreas entre mulheres de baixa renda. 

A partir das respostas aos questionamentos feitos aos entrevistados, 

verificou-se que 73% dos mineradores relataram que os rejeitos das mineradoras são 

disponibilizados para uma fábrica de cimento; 15% ficam expostos a céu aberto e 12% 

são dispostos nas estradas dos próprios municípios (GRÁFICO 7). 

Os resíduos descartados a céu aberto, próximos a lagos, rios, nos leitos dos 

riachos (FIGURA 11), faixas de domínios de rodovias e ao redor das mineradoras (ou 

empresas de beneficiamento) formam entulhos que dificultam a lavra e o acesso ao 

pátio, além de causarem degradação ambiental, pois afetam a fauna, a flora, os corpos 

d’água superficiais e subterrâneos, a qualidade do ar e consequentemente a saúde da 

população.  

 

Gráfico 7- Disponibilização dos rejeitos da Pedra Cariri 

 

73,00

15,00

12,00

Cimento

Céu aberto

Estradas

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 11 – Leito de um riacho em Santana do Cariri. 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

A Figura 12 mostra o depósito da poeira, proveniente do corte da Pedra 

Cariri, no leito de um riacho no município de Nova Olinda, transportada pela ação dos 

ventos e do transporte de carros pesados. Em períodos de chuva essa poeira é carreada 

para os rios e riachos, trazendo problemas para a comunidade. 

 

Figura 12 – Leito de um riacho em Nova Olinda. 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
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Também foi constatado que a média de quartos por domicílio é igual a dois 

e que, do total de 507 quartos, 174 (34,32%) apresentavam ocupação ideal, com apenas 

01 ocupante por quarto, 167 quartos (32,94%) eram ocupados por 02 indivíduos, o que 

já pode gerar condições de transmissão de doenças respiratórias, 141 quartos (27,81%) 

apresentavam 03 ocupantes (TABELA 3). Os 4,93% restantes dos quartos com 5, 6 e 7 

pessoas, agravando a situação dos fatores ambientais correlacionados as doenças 

respiratórias contagiosas.  

 
Tabela 3- Distribuição dos quartos. 

N° de pessoas no quarto 1 2 3 4 5 6 7 
Quantidade de quartos 174 167 141 12 5 7 1 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 
Com relação ao tipo de equipamento usado para cozimento domiciliar, 

observou-se que 77% dos mineradores cozinhavam sua comida exclusivamente em 

fogão a gás, 16% utilizavam tanto o fogão a gás quanto o carvão, 3% utilizavam gás e 

lenha, 2,10% usavam gás, carvão e lenha e 1,4% e 0,5% utilizavam, respectivamente, 

apenas lenha e carvão (GRÁFICO 8).  

A análise desses resultados mostra que 6,5 % dos entrevistados usavam, em 

algum momento, para o cozimento domiciliar, o combustível responsável pelo maior 

número de mortes no mundo inteiro, que é a lenha.  

 

 Gráfico 8- Equipamento usado para o cozimento domiciliar. 

       
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Contudo, não foi possível verificar, nesse estudo, uma relação direta entre a 

população acometida por doenças respiratórias e o uso de fogão a lenha. Na ocasião os 
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que usam a lenha como opção para o cozimento doméstico correspondia a 7,4% do total 

de mineradores entrevistados, e destes, apenas 20% apresentaram doenças respiratórias. 

Este fato pode estar associado à ventilação domiciliar e ao tempo de exposição à fumaça 

da lenha conforme ilustra a Tabela 4. 

 
Tabela 4- Relação entre o uso de equipamentos para cozimento domiciliar e as doenças respiratórias. 

Equipamento Gás Carvão Lenha Gás + 
carvão 

Gás + lenha Gás + carvão + 
lenha 

Presença de 
doenças 
respiratórias 

Sim 21,9% 0,4% 0 6,7% 1,4% 0,4% 
Não 53,9% 0,4% 1,4% 9,3%  2,8% 1,4% 

Fonte: Elaborada pela autora.  
 

Quando perguntados sobre os pisos de suas casas (GRÁFICO 9), 50,35% 

dos entrevistados responderam que utilizavam piso de cimento, 27,66% responderam 

que era de Pedra Cariri, 20,21% responderam que era de cerâmica, 1,0% responderam 

que utilizavam barro e 0,71% responderam que o piso era de azulejo. Esses dados 

mostram que a maioria dos mineradores utiliza tipos de pisos que não geram poeira no 

interior das casas, descartando, portanto, a associação entre o tipo de piso e a ocorrência 

de doenças respiratórias. 

 

Gráfico 9- Tipo de piso domiciliar das residências da área de estudo. 
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Fonte: Elaborado pela autora.  

 

No que se refere ao uso de inseticida, 30,14% dos entrevistados afirmaram 

utilizar inseticidas para o extermínio de insetos em suas residências. Nesse aspecto é 

importante ressaltar que os inseticidas oferecem riscos para a saúde dos seres humanos. 

Apesar da baixa toxicidade em humanos, eles podem causar erupção cutânea, irritação 
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do trato respiratório superior e, em casos raros, ataques de asma que oferecem risco 

potencial à vida (HUGGINS, 2000, sem paginação).  

Um estudo realizado em agentes sanitaristas da região do cariri cearense 

revelou que estes, por ficarem expostos aos efeitos dos inseticidas, apresentam diversos 

problemas de saúde como: sinais de intoxicação aguda, como tonturas, vômitos, 

desmaios, cefaleia e espirros. Entre os sinais de intoxicação crônica, foram citados: 

alergia respiratória, problemas de pele e alteração no sistema nervoso, tais como 

amnésia e insônia (LIMA, 2009, p. 2227). 

Ao se avaliar a presença de poeira da Pedra Cariri (TABELA 5) dentro das 

moradias, 30,76% responderam que em suas residências tinha poeira proveniente do 

minério. Destes, 58,3% afirmaram que a quantidade de poeira era pouca, 8,3% disseram 

que a quantidade era razoável e 33,4% responderam que tinha muita poeira em suas 

casas. Esse resultado reforça a ideia da possibilidade dos poluentes vinculados a 

extração da Pedra Cariri atingir, também, a população do entorno (Santana do Cariri e 

Nova Olinda). 

  

Tabela 5 - Relação da poeira domiciliar e a sua quantidade 
Poeira no domicílio % Quantidade % 
Não 88,57 Pouca 58,3 
Sim 30,76 Razoável 8,3 
  Muita 33,4 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

De fato existem vários exemplos, no Brasil e no mundo, de impactos à 

saúde dos mineradores e para a saúde da população que reside no entorno das minas 

(Glorennec et al, 2012); Fontúrbel, 2011; Chaves, 2011, p. 01; STRAMLER, 2010, p. 

02; Meyer et al, 1999a); Thornton et al, 1990). 

Sobre o tabagismo constatou-se que 85 mineradores fumavam, o que 

corresponde a 30,14% dos entrevistados. Em média, eles fumavam há 16,6 anos, com 

duração mínima de dois meses e máxima de 50 anos. Também verificou-se que a 

quantidade média de fumo, por dia, era de 14 cigarros, com um desvio padrão de 9,6 

(TABELA 6). 
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Tabela 6- Tempo de fumo em anos e quantidade diária. 

Variáveis Número de fumantes Média (anos) Desvio Padrão 

Tempo de fumo (anos) 85 16.6 11.6 

Quantidade diária de fumo (un) 85 14.3 9.6 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Analisando a possibilidade entre os fumantes e não fumantes terem 

procurado assistência médica por alguma doença respiratória, é possível observar na 

Tabela 7 que, dos entrevistados o que mais procuraram foram os que não fumam. 

 

Tabela 7- Relação entre fumo e a procura por assistência médica por problemas respiratórios. 

 Procuraram atendimento médico por doença respiratória 

População: Sim Não 

Não fumantes 22,65% 50,02% 

Fumantes 10,28% 17,45% 
Fonte: Elaborada pela autora.  
 
 

Quando questionado se algum outro membro da família era fumante, 

25,53% dos entrevistados relataram que sim. Esses fumantes foram distribuídos da 

seguinte maneira (GRÁFICO 10): 43,96% são compostos pelos genitores, 28,57% pelas 

esposas, 9,89% por irmãos, 14,29% por outros parentescos (avós, filhos e cunhados) e 

3,3% pelos tios.  

 
Gráfico 10- Parentes que fumam no mesmo domicílio. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Saliente-se que os fumantes passivos estão expostos aos mesmos riscos que 

os fumantes ativos e que a fumaça inalada pelos fumantes passivos é responsável por 

grande parte das doenças tabaco-relacionadas, em particular o câncer de pulmão 

(PASSO; GIATTI; BARRETO, 2008; HACKSHAW; LAW; WALD, 1997; MIRRA, 

2007 apud WUNSCH FILHO et al, 2008, p. 503-507, p. 175-187).  

 

5.1.3 Morbidade 

 

Outro fator de saúde ambiental que cabe destacar é a morbidade, que muitos 

trabalhadores terminam por não correlacioná-la com as condições de trabalho a que 

estão expostos. Como exemplo, podem ser citadas dores de cabeça, problemas 

respiratórios e problemas de audição.  

 Mendes e Leite (2010, p.02) afirmam que só se descobre um ambiente 

físico, social e psicológico inadequado na medida em que se manifestam sinais ou 

sintomas de enfermidades. O que agrava é que muitos problemas de saúde só ocorrem 

após vários anos de exposição, além da possibilidade de associá-los a outras situações 

que não seja a de exposição ao ambiente de trabalho. 

No que diz respeito à tosse (TABELA 8), cerca de 20% dos entrevistados 

afirmaram tossir com certa frequência. Destes, 64,41% apresentavam tosse seca e 

35,59% tosse produtiva. Quanto a duração da tosse, aproximadamente 50% tossia por 

um período menor que uma semana, 26,32% apresentavam tosse por um período de 

uma semana a 14 dias, 7,02% apresentaram tosse por um período de 15 a 30 dias e, por 

fim, 17,54%  apresentavam tosse por um período maior que 30 dias. Segundo Souza 

(2013, p. 353) a tosse seca é um sintoma da silicose. 

 

Tabela 8 - Tipo e frequência de tosse. 
Apresentam tosse 
com frequência 

% Tipo de tosse (%) Duração da tosse (%) 
Seca Produtiva < 1 

semana 
1 semana 
a 14 dias 

15 a 30 
dias 

> 30 dias 

Sim 21,35 64,41 35,59 49,12 26,32 7,02 17,54 
Não 78,65 - - - - - - 

Fonte: Elaborada pela autora.  
 
Conforme Pratter (2006, apud II DIRETRIZES BRASILEIRAS NO 

MANEJO DA TOSSE CRÔNICA, 2006, p. 406) as maiores causas de tosse aguda são 

as infecções virais das vias aéreas superiores, em especial o resfriado comum, e das vias 

aéreas inferiores, com destaque para as traqueobronquites agudas.  
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Outras causas comuns são as sinusites agudas, exposição à alérgenos e 

irritantes, e exacerbações de doenças crônicas como asma, doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) e rinossinusites. Além dessas entidades com baixo risco de 

complicações, outras doenças potencialmente graves como pneumonias, edema 

pulmonar por insuficiência ventricular esquerda, embolia pulmonar e exacerbações 

graves de asma e DPOC podem manifestar-se com tosse aguda e, ao contrário das 

causas anteriores, necessitam de intervenção precoce devido ao risco de complicações 

(II DIRETRIZES BRASILEIRAS NO MANEJO DA TOSSE CRÔNICA, 2006, p. 

406). 

É considerado comum um profissional de saúde apresentar dificuldades em 

diferenciar uma tuberculose de outra doença respiratória, pois estas têm sintomas 

parecidos com resfriados ou com pneumonia, mas o fato que pode, imediatamente, 

identificar a tuberculose é que a tosse é persistente, que dura mais de 30 dias. Na 

pesquisa em questão, 17,54% dos que tossem apresentam uma duração superior a 30 

dias. Esta situação deve alertar os profissionais de saúde, já que conforme Arhex (2004, 

p. 165) a exposição ambiental a material particulado pode ser um potencializador da 

tuberculose. 

Quando questionados se os entrevistados sentiam aperto no peito, 16,91% 

relataram que sim, enquanto 83,09 responderam que não (GRÁFICO 11). O aperto no 

peito pode ser sugestivo de doenças respiratórias e coronarianas. 

 
 
Gráfico 11- Presença de dor no peito nos entrevistados. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quando questionados se os entrevistados costumam escarrar, 20,65% 

relataram já ter escarrado pela manhã e 12,5% relataram já ter escarrado sangue em 

qualquer horário do dia. Em relação a sangramento no nariz, 37,4% dos entrevistados 

relataram que sim. Segundo Souza (2013, p. 360) o escarro, a falta de ar e a hemoptise 

são sintomas da silicose.  

Quanto à falta de ar, 87% dos mineradores entrevistados responderam que 

não sentiram, enquanto 13% responderam que sim (GRÁFICO 12). Dos que 

entrevistados que confirmaram, 93% apresentavam este sintoma com frequência. Os 7% 

restante responderam sentir com pouca frequência. 

 
Gráfico 12- Comportamento da falta de ar nos entrevistados. 

Presença de falta de ar                           frequencia da falta de ar 

 

                                                                
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A falta de ar é conhecida na medicina como dispneia e acontece quando a 

pessoa afetada tem a sensação de não conseguir “pegar mais ar” ou não conseguir 

respirar profundamente. A falta de ar pode ser fruto de ansiedade, doenças pulmonares 

ou cardíacas. Quando perguntado sobre o inicio da falta de ar, mais da metade dos 

entrevistados (51,3%) responderam que iniciou depois que começaram a trabalhar com 

a mineração (TABELA 9). 

 

Tabela 9 - Apresentação da falta de ar. 
Situação da falta de ar Percentual 
Antes de trabalhar com a pedra cariri 23,0 % 
Iniciou antes e piorou com o trabalho 2,6 % 
Depois que começou a trabalhar com a pedra cariri 51,3% 
Ignorado 23,1 % 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Dos mineradores acometidos pela falta de ar, 47,06% já a sentiam subindo 

uma pequena ladeira, 38,04% responderam que a tosse aparecia quando andam depressa 

no plano, 35% quando estão trabalhando, 26% quando fazem esforço físico moderado, 

como limpar a casa e arrastar o móvel (TABELA 10). Jardim, Pinheiro e Oliveira 

(2009, p. 69) relatam que inicialmente a dispneia apresenta-se aos grandes esforços, 

como subir escada ou ladeira ou andar depressa, depois passa a ser progressiva e com o 

passar do tempo ela pode estar presente aos esforços das atividades da vida diária, como 

trocar de roupa, nas relações sexuais ou carregar uma sacola.  

 

 Tabela 10: Situações que apresentam a falta de ar. 
Situação da falta de ar Percentual 
Subir pequena ladeira 47,06 
Andar depressa no plano  38,24 
Trabalhar 35,29 
Fazer esforço físico moderado: limpar a casa, arrastar os moveis 26,47 
Dormir 17,65 
Frio 11,76 
Esforço físico leve - vestir-se, tomar banho;  5,28 
Esporte 2,94 
Ingere bebida alcóolica 2,94 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Ao serem questionados sobre a procura de médico ou hospital e por quais 

motivos (TABELA 11), os resultados foram os seguintes: 30,42% já procuraram 

assistência médica por doenças respiratórias e, destes, 84,11% foram internados. Das 

causas de procura de assistência médica, os mais destacados foram gripe (56,32%), 

pneumonia (18,39%) e asma (11,49%). Entre os motivos pelo internamento hospitalar 

destacam-se: pneumonia (47,83%), gripe (30,43%) e bronquite (8,7%). 

 

Tabela 11: Assistência médica e hospitalar por problemas respiratórios 
 Consultas Médicas Internamentos Hospitalares 
 Sim Não Sim Não 
(%) 30,42 69,58 84,11 15.89 
Gripe 56,32 - 30,43 - 
Pneumonia 18,39 - 47,83 - 
Asma 11,49 - 4,35 - 
Sinusite 8,23 - - - 
Bronquite 3,45 - 8,7 - 
Resfriado 4,6 - - - 
Outros 6,09 - 8,70 - 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Por se tratar de homens a situação é preocupante, já que a resistência à 

procura por assistência médica, por parte deles, é grande. Gomes, Nascimento e Araújo 

(2007, sem paginação) explicam que a ausência dos homens ao serviço de saúde seria 
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por medo da descoberta de uma doença grave, assim, não saber pode ser considerado 

um fator de "proteção" para os homens estudados e por isso o cuidado não é visto como 

uma prática masculina.  

Gomes, Nascimento e Araújo (2007, p. 565-571) comentam também que, 

“[...] ser homem seria associado à invulnerabilidade, força e virilidade. Características 

essas, incompatíveis com a demonstração de sinais de fraqueza, medo, ansiedade e 

insegurança, representada pela procura aos serviços de saúde, o que colocaria em risco a 

masculinidade e aproximaria o homem das representações de feminilidade”.  

Quanto ao tempo de internação hospitalar, a média foi de nove dias. Todos 

os internados relataram que o tempo de internação foi suficiente para resolver o 

problema.          

No que diz respeito a deficiências auditivas, já que o trabalho de mineração 

requer o uso da máquina de corte, que gera ruído quando o disco da máquina está em 

contato com a pedra, 32,98% relataram já ter um ou mais problemas auditivos 

(TABELA 12).   

Segundo Araújo (2002, p. 2), o ruído é um tipo de som que provoca efeitos 

nocivos no ser humano e a perda induzida por ele é uma patologia cumulativa e 

insidiosa, de caráter irreversível e de evolução progressiva passível totalmente de 

prevenção, que cresce ao longo dos anos de exposição ao ruído associado ao ambiente 

de trabalho.  

Ao se analisar os sintomas decorrentes dos problemas auditivos (TABELA 

12), verificou-se que 30,69% são estressados, 26,97% apresentam zumbido, 25,11% 

apresentam distúrbio do humor, 24,18% têm diminuição da audição e 17,67% distúrbio 

do sono. 

 

Tabela 12: Presença de deficiência auditiva 
 
Deficiência 
auditiva 

(%) Diminuição da 
audição 

Zumbido Estresse Distúrbio 
do sono 

Distúrbio 
do humor 

Sim 32,98 24,18 (%) 26,97 (%) 30,69 (%) 17,67 (%) 25,11 (%) 
Não 67,02 - - - - - 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No que se refere a acidentes de trabalho (GRÁFICO 13), 69,4% dos 

entrevistados responderam já ter sofrido. Das partes do corpo mais atingidas pelos 

acidentes de trabalho, 50,26% relataram serem as mãos e 42,56% os pés.  
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Gráfico 13- Acidentes de trabalho. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Conforme levantamento da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 

2013, p. 1), anualmente, 321 mil pessoas morrem em decorrência de acidentes de 

trabalho no mundo.  

 

Figura 13 – Acidente de trabalho em Santana do Cariri. 

 
Fonte: Própria autora.  

 

A Figura 13 mostra um acidente de trabalho com um minerador em Santana 

do Cariri durante o expediente de trabalho. Nesse caso, não houve nenhuma ação 

correta para cessar o sangramento, pelo contrário, o minerador expõe o membro afetado 

sob a lama formada entre a água e o pó extraído durante seu trabalho. 
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No Brasil, de acordo com levantamento feito pela Previdência Social, uma 

pessoa morre a cada três horas e meia de jornada diária. Como consequência, o país 

figura como 4º colocado no ranking mundial de acidentes com vítima fatais. Isso por 

que o número de mortes ocasionadas por acidentes de trabalho cresceu 11,4%, saltando 

de 2.650 em 2009 para 2.712 óbitos em 2010 (ADIMB, 2011, sem paginação e 

BRASIL, 2011, sem paginação). 

Diante de uma situação de acidente de trabalho, é necessário que a 

mineradora se comunique com a Previdência Social para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis. Mas, para isso, se faz necessário que a empresa tenha em dias todos os 

pagamentos referentes aquele trabalhador para com a Previdência Social. Contudo, de 

acordo com os relatos feitos pelos mineradores entrevistados, não é o que ocorre nas 

mineradoras que eles trabalham, pois muitas vezes voltam ao trabalho logo após o 

acidente.  

 

Gráfico 14 - Sintomas relacionados à exposição solar. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Outro aspecto a ser relado é que o trabalho realizado a céu aberto, em 

períodos de exposição ao sol, pode trazer sintomas pertinentes a este ambiente, como: 

depressão, ansiedade, incapacidade de se concentrar, fadiga crescente, sudorese 

abundante, desmaio ao ficar em pé, cefaleia e vertigem. Com a entrevista foi possível 

detectar que 31,50% dos mineradores entrevistados já tiveram cefaleia, 11,50% já 

tiveram sudorese abundante, 10,26% já tiveram vertigem, 8,79% já tiveram fadiga, 

8,42% já tiveram fraqueza, 5,13% afirmaram ser ansiosos, 4,76% já apresentaram 
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dificuldade de se concentrar, 2,2% já apresentaram desmaio ao ficar em pé e 1,83% 

afirmaram ter depressão (GRÁFICO 14). 

O trabalhador está a todo o momento exposto a radiação solar, já que a 

atividade se desenvolve a céu aberto. É imprescindível que o mesmo esteja bem 

protegido dos raios solares, ou seja, com roupas adequadas; o que não acontece com 

todos os trabalhadores, principalmente os que trabalham no setor de extração, ficando, 

assim, expostos a riscos de um câncer de pele. 

 
Tabela 13- Irritação nos olhos. 

 
Irritação nos olhos 

 
% 

Sintomas 

Ardência Coceira Lacrimejamento Vermelhidão 

Sim 45,29 40,80 44,80 25,60 47,20 
Não 54,71     

Fonte: Elaborada pela autora.  
 

Com relação ao item irritação nos olhos, cerca de 50% dos entrevistados já 

tiveram alguma irritação. Dos sintomas relatados, 40,80% se queixam de ardência, 

44,80% apresentam coceira, 25,60% lacrimejam e 47,20% apresentam olhos vermelhos 

(TABELA 13). A análise desses resultados mostra que as tecnologias utilizadas para 

reduzir a emissão de poluentes ainda são paliativas e, portanto não atendem aos padrões 

de qualidade. 

 

 
Gráfico 15 - Sintomas relacionados à irritação de pele. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Em relação a alergias ou irritação na pele, 19% dos mineradores 

entrevistados referiram alguns sintomas (GRÁFICO 15), como coceira e rachaduras na 

pele (6,09% dos entrevistados), irritação/vermelhidão (2,87% dos entrevistados), 
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caroços (2,51% dos entrevistados), bolhas e ressecamento (1,79%) e manchas no corpo 

e perda de pelo (alopecia) (0,36% dos entrevistados). 

Dentre os sintomas acima, foi questionado quanto a parte do corpo afetada por 

estes sintomas. Em ordem crescente têm-se: pés ou pernas, com 43,14%; mãos ou 

braços, com 25,49%; abdomen, corpo e cabeça, com 7,84%; tórax, com 5,88% e virilha 

com 1,96%  (TABELA 14). Observa-se, a partir desses resultados, que as partes mais 

atingidas pelos sintomas de pele são as que ficam mais expostas ao meio ambiente. 

 

Tabela 14 - Partes do corpo atingidas pela irritação de pele. 
Partes Pés/pernas Mãos/braços Abdomen Corpo Cabeça Tórax Virilha 
% 43,14 25,49 7,84 7,84 7,84 5,88 1,96 

Fonte: Elaborada pela autora.  
 

No item referente a problemas gastrointestinais após ingestão de água 

domiciliar, as respostas foram as seguintes: 10,99% já tiveram dor abdominal, 6,23% 

tiveram diarreia, 3,66% tiveram náusea, 3,66% tiveram vômito, 2,93% tiveram falta de 

apetite e 1,10% tiveram prisão de ventre. 

Quanto ao item ‘problema urinário’ 11,72% dos entrevistados apresentaram 

urina avermelhada, 10,62% apresentaram falta de urina, 6,23% apresentaram dor ao 

urinar, 2,93% tiveram pedra na urina, 2,56% sentiram ardência e 1,47% apresentaram 

hematúria (GRÁFICO 16).  

 

Gráfico 16 - Sintomas relacionados a problemas urinários. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Quando perguntado sobre a distância de sua casa para a mineradora 

(GRÁFICO 17), foi possível identificar que 61,53% dos entrevistados residem a uma 
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distância maior que 1000 metros; 12,82% dos entrevistados residem entre 500 e 1000 

metros de distância e; 25,64% dos entrevistados, entre 500 e 100 metros. Sabe-se que as 

residências circunvizinhas de regiões de mineradoras estão expostas tanto aos riscos de 

saúde ambiental, como quem trabalha neste setor, devido à ação principalmente dos 

ventos e da ação dos homens. 

 

Gráfico 17 – Distância da mineradora à residência.  

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
 
 
5.2 Principais doenças relacionadas às questões ambientais na área de influência 

  

Quanto aos problemas de saúde, as alterações ambientais encontram-se 

relacionadas com a qualidade de vida tornando-se importante a avaliação desses 

aspectos numa população, já que inúmeras doenças são transmitidas a partir de 

problemas ambientais. 

A seguir, são apresentadas as doenças que mais levam a população à procura 

pelas consultas médicas hospitalares; os dados gerais dos óbitos nos últimos dez anos; o 

número internamentos hospitalares em crianças por pneumonia e desidratação; e dos 

óbitos em crianças relacionadas às questões ambientais. Serão apresentados também os 

resultados dos exames de Peak-flow e manovacuômetro e; por fim os resultados das 

análises das partículas provenientes dos rejeitos de Pedra Cariri. 
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5.2.1 Motivos de procura a consultas médicas hospitalares no município de Nova 

Olinda 

 

Com as visitas de campo a Unidade Mista de Saúde Ana Alencar Alves, 

situada no município de Nova Olinda, foi verificado que houve no ano de 2003: 26,12% 

problemas digestivos; 21,24% problemas respiratórios; 2,37% problemas urinários e; 

8,30% cefaleia.  

Entre os problemas respiratórios, os que tiveram uma maior procura por 

assistência médica foram: Infecção das Vias Aéreas Superiores (IVAS), com cerca de 

50%; tosse, com 23,03%; rinite, com 10,73%; sinusite, com 7,74% e dispneia com 

7,48%. 

Entre os problemas digestórios, os que tiveram uma maior procura por 

assistência médica foi o vômito (26,74%), seguido de dor abdominal (23,80%), diarreia 

(21,65%), náuseas (16,47%) e gastroenterite (11,35%). 

Entre os problemas urinários, o que teve uma maior procura por assistência 

médica foi a Infecção do Trato Urinário (ITU), com um percentual de 2,37% do total de 

consultas. 

 

5.2.2 Motivos de procura a consultas médicas hospitalares no município de Santana 

do Cariri  

 

No caso de Santana do Cariri, os principais motivos à procura por consulta 

médica no Hospital e Maternidade Senhora Santana foram: problemas respiratórios 

(15,67%), problemas digestivos (9,1%), problemas urinários (1,23%) e cefaleia 

(4,51%). 

Entre os problemas respiratórios, os que tiveram uma maior procura por 

assistência médica foram: IVAS, com cerca de 70%; tosse, com 20,5% dispneia com 

6,0%. 

Entre os problemas digestórios, os que tiveram uma maior procura por 

assistência médica foi o vômito com 35,03%; diarreia com 24,59%; dor abdominal com 

22,1%; náuseas com 13,03% e; a gastroenterite com 3,3%. 

Os resultados para problemas urinários apontaram para um único 

diagnóstico, a Infecção do Trato Urinário (ITU) com um percentual de 1,23% do total 

geral de consultas. 
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5.2.3 Hospitalização em menores de cinco anos no município de Nova Olinda 

 
Em se tratando do município de Nova Olinda, os maiores números de casos 

por desidratação foram obtidos no ano de 2006, enquanto a pneumonia teve seu maior 

número de casos em 2005 (TABELA 15). Segundo o DATASUS, a taxa de 

internamento em menores de cinco anos por IRA foi de 17,98 e de 20,88 por 

desidratação entre os anos de 2004 a 2007.  

 

Tabela 15 – Hospitalização em menores de cinco anos por desidratação e pneumonia no município de 
Nova Olinda 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

As infecções respiratórias agudas (IRA) na infância continuam, segundo 

Benguigui (2002, p. 1), sendo um importante problema de saúde pública. No final da 

década de 90, as estimativas disponíveis indicavam que mais de 80.000 crianças com 

menos de cinco anos de idade morriam anualmente, nos países das Américas, em 

decorrência dessas doenças. Mesmo assim, o autor observou uma redução na taxa de 

mortalidade em pacientes hospitalizados com pneumonia. 

 

5.2.4 Hospitalização em menores de cinco anos no município de Santana do Cariri 

 

Apesar do relato favorável de queda no número de mortes de crianças 

menores de cinco anos, pelo United Nations Children's Fund ou Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF 2013, p. 23), ainda morrem, pelo menos, 19 mil 

crianças com menos de cinco anos, todos os dias, por várias doenças que podem ser 

prevenidas. Para o UNICEF, as principais causas das mortes estão associadas à 

desnutrição, pneumonia, diarreia e ao HIV/AIDS. 

Diante desta importante informação, foi analisada a quantidade de 

hospitalização em menores de cinco anos por diarreia e pneumonia no município de 

Santana do Cariri. Os resultados mostraram que só houve hospitalização por IRA no ano 

de 2012 e para diarreia no ano de 2004 (GRÁFICO 18). 

Segundo o DATASUS, a taxa de internamento em menores de cinco anos por 

IRA foi de 19,03 e de 19,99 por desidratação entre os anos de 2004 a 2007. 

ANOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Desidratação 5 2 14 7 5 9 2 6 0 2 52 

Pneumonia 4 19 8 8 9 8 5 4 7 4 76 

Total 9 21 22 15 14 17 7 10 7 6 128 
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Gráfico 18 – Hospitalização em menores de cinco anos por diarreia, IRA e outras causas no município de 
Santana do Cariri. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2.5 Óbitos no município de Nova Olinda 

 

Durante os últimos dez anos, foi possível verificar com os dados obtidos 

através do DATASUS e sua visualização no Gráfico 19 que os maiores números de 

óbitos foram obtidos nos anos de 2006, 2009, 2010, 2011 e 2013 no município de Nova 

Olinda. 

 

Gráfico 19 – Óbitos por ano em Nova Olinda. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A taxa de mortalidade em Nova Olinda, segundo o DATASUS, entre os 

anos de 2004 a 2013 foi de 6,03%; ou seja, 6,03 para cada mil habitantes; O que 

representa uma taxa menor do que a taxa nacional que é de 6,09% no mesmo período 

(IBGE, 2013, sem paginação). 

A taxa de mortalidade é um índice demográfico obtido pela relação entre o 

número de mortos de uma população em um determinado espaço de tempo. E é 

representada como o número de óbitos por cada 1000 habitantes.  
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Existem vários fatores que podem influenciar a taxa de mortalidade, entre 

eles a condição física de cada habitante, fenômenos climatológicos, subnutrição, 

doenças (como infarto, derrame cerebral, etc.), entre outros. 

Analisando estes óbitos de forma específica, valorizando a idade de maior 

exposição às alterações do meio ambiente, que se trata das crianças, observa-se que, em 

menores de 28 dias (GRÁFICO 20), os anos de maior número de óbitos foram 2004 e 

2006. Pode-se observar também que os óbitos por IRA não superiorizam os óbitos por 

outras causas.  

  

Gráfico 20 – Óbitos em menores de 28 dias no município de Nova Olinda. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Embora a mortalidade infantil tenha diminuído no Brasil nos últimos 20 

anos, as taxas ainda são muito elevadas no Nordeste e na Amazônia Legal (ABDALA, 

2010, sem paginação). A evolução da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) e seus 

componentes, no Estado do Ceará, entre 1997 e 2013, mostra uma redução de 57% no 

período analisado, passando de 31,6 em 1997 para 13,7 óbitos por mil nascidos vivos, 

no ano de 2013. No entanto, se comparados a índices de outros países, o Brasil ainda 

ocupa uma posição desconfortável (107ª) na tabela de mortes de crianças (CEARÁ, 

2014, p.3-4) 

O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS 

pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo 

de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior 

eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. O Pacto pela Saúde 

preconiza redução gradativa da mortalidade neonatal (até 27 dias de nascido) em 5% ao 

ano em 2009 e 2010. 
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Diante disso pode-se afirmar que apesar de não ter havido alteração no 

número de óbitos em menores de 28 dias, no ano de 2009, em 2010 houve um 

cumprimento com o Pacto pela saúde já que não houve óbitos nesta faixa etária. Com os 

dados obtidos pelo DATASUS foi possível calcular o coeficiente de mortalidade infantil 

entre os anos de 2004 e 2012, no qual resultou numa média de 7,23%. 

Não há informações sobre o coeficiente de mortalidade infantil nos anos de 

2012 e 2013. 

Segundo o IBGE (2014, sem paginação) “[...] Em 2013, 67,4% dos óbitos 

de menores de um ano de idade registrados no país ocorreram até os 27 dias de vida e 

que, portanto, aproximadamente 32,5% ainda podem estar relacionados com fatores 

exógenos, ligados às condições de vida das crianças. Na medida em que o país avança 

nas questões estruturais relacionadas às áreas de saneamento e acesso à saúde da 

gestante e da criança, a tendência é os óbitos infantis se concentrarem na componente 

neonatal (precoce, óbitos de crianças de 0 a 6 dias, ou tardia, óbitos de crianças com 7 a 

27 dias de vida), com redução da componente pós-neonatal (óbitos entre 28 dias e 11 

meses de vida)”. 

Quando se analisa os números e as causas de óbitos, entre 28 dias e 11 

meses, no município de Nova Olinda, observa-se que o número de óbitos por IRA foi 

muito pequeno, quando comparado com outras causas de óbito (GRÁFICO 21). De 

acordo com esses dados, não ocorreram óbitos por diarreia. 

 

Gráfico 21 – Óbitos entre 28 dias e 11 meses no município de Nova Olinda 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.6 Óbitos no município de Santana do Cariri  

 

A taxa de mortalidade em Santana do Cariri, segundo o DATASUS, entre os 

anos de 2004 a 2013 foi de 5,26%; ou seja, 5,26 para cada mil habitantes. Valor menor 

do que as taxas de Nova Olinda e nacional que é de 6,09% no mesmo período (IBGE, 

2013, sem paginação). Durante os últimos dez anos, foi possível verificar que os 

maiores números de óbitos foram obtidos nos anos de 2009, 2010 e 2013 (GRÁFICO 

22). 

 

Gráfico 22– Óbitos por ano em Santana do Cariri 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando os óbitos em menores de 28 dias (GRÁFICO 23), constatou-se 

que o ano no qual houve um maior número de óbitos foi 2005. Pode-se observar 

também que os óbitos por IRA aconteceram entre os anos de 2007 a 2009. Com os 

dados obtidos pelo DATASUS foi possível calcular o coeficiente de mortalidade infantil 

entre os anos de 2004 a 2012, no qual resultou numa média de 15,75%. Não há 

informações sobre o coeficiente de mortalidade infantil nos anos de 2012 e 2013. 

 
 
Gráfico 23 – Óbitos em menores de 28 dias no município de Santana do Cariri 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Quando se fala de óbitos entre 28 dias e 11 meses, observa-se, no Gráfico 

24, a inferioridade dos óbitos por diarreia quando comparados aos óbitos por IRA e os 

óbitos por outras causas. 

 

Gráfico 24– Óbitos entre 28 dias e 11 meses no município de Santana do Cariri 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

5.2.7 Resultados do Peak-flow e do Manovacuômetro. 

 

5.2.7.1 Resultados do Peak-flow. 

 

Foi realizada a medição da altura dos mineradores e realizado os exames de 

função pulmonar utilizando o Peak-flow. Os resultados foram baseados em Leiner 

(1963), (TABELA 27) e apresentados no Gráfico 25. 

 

Gráfico 25 - Resultados do Peak-flow 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Verifica-se que 67,75% dos mineradores, submetidos ao exame, não 

atingiram o valor de referência para a idade, conforme o Gráfico 25. Apenas 32,25% 

tiveram seus exames de função pulmonar com resultados dentro dos parâmetros da 

normalidade. 

Pode-se observar também que os mineradores que tiveram resultados 

alterados estão dentro de uma estatura entre 160 e 174 cm. 

Segundo Caixeta e Contato (2011, p. 49) os trabalhadores em geral são 

sempre expostos a agentes químicos e físicos, que comprometem a função do sistema 

respiratório, alterando também a função muscular deste sistema. Os autores ainda 

complementam relatando que devido ao grande avanço de doenças ocupacionais 

pulmonares, ocasionadas por agentes agressores, a funcionalidade da musculatura 

respiratória dos trabalhadores acaba comprometida. 

De acordo com Britto et al. (2009 apud CAIXETA e CONTATO, 2011, p. 

49), dentre as situações patológicas que podem interferir no PFE, a mais comum é a 

desordem na estrutura ou função das vias aéreas intratorácicas, que promove aumento 

da resistência do fluxo das vias aéreas dentro delas.  

Rodrigues (2003 apud CAIXETA e CONTATO, 2011, p. 49) afirma que, do 

ponto de vista patológico, a marca registrada do padrão restritivo é a expansão pulmonar 

limitada, resultado da diminuição dos volumes pulmonares e da diminuição da força que 

comanda o fluxo aéreo expiratório, estando preservadas as vias aéreas e sua resistência. 

De acordo com Algranti (2009 apud CAIXETA e CONTATO, 2011 p. 49), 

as exposições ambientais e ocupacionais a agentes inaláveis podem se associar a uma 

extensa gama de doenças respiratórias agudas e crônicas, com sério impacto sobre a 

morbidade por doenças respiratórias. Segundo o autor, o sistema respiratório encontra-

se em contato com o ambiente externo, sendo, portanto, esta influência coparticipante 

ou determinante de respostas fisiológicas, ou estruturais de vias aéreas, parênquima 

pulmonar e pleura. 

Estima-se que cerca de 10% dos asmáticos adultos apresentem asma 

relacionada ao trabalho (asma piorada pelas condições de trabalho, asma induzida por 

exposições agudas a irritantes ou exposições agudas a irritantes ou asma ocupacional 

típica).  Estima-se que cerca de 10% dos carcinomas broncogênicos tenham causa 

ocupacional. Em certos ramos de atividade econômica no país, as pneumoconioses são 

prevalentes em níveis inaceitáveis pelo atual conhecimento de seus métodos de 

prevenção. 



85 
 

Segundo Fernandes (2005, sem paginação), além das trocas gasosas o 

sistema respiratório exerce tarefas importantes relacionadas com a respiração, como o 

transporte do ar com uma temperatura adequada, o umedecimento do ar inalado, 

proteção contra substâncias que causem algum mal, por meio de espirro, tosse, filtração, 

ingestão ou alerta pelo sentido do olfato. No entanto, as defesas do organismo não são 

suficientes para reter todo o contaminante.  

A deposição dos materiais particulados nos alvéolos varia de acordo com o 

seu tamanho; apenas uma pequena parte das partículas maiores se deposita nos alvéolos, 

pois as defesas naturais do organismo conseguem barrar e expelir a grande maioria.  

Fernandes (2005, sem paginação) ainda relata com relação às partículas 

menores que “[...] Estas têm grande facilidade de penetração e chegada aos alvéolos, 

mas são tão leves, que uma boa parte acaba sendo expelida junto com o ar exalado e, 

portanto, não se depositam em grande número”. As partículas de diâmetro 

intermediário, por sua vez, passam pelas defesas naturais do organismo e chegam aos 

alvéolos, mas não retornam com o ar exalado. Permanecem na região de trocas gasosas 

e acabam sendo levadas à corrente sanguínea. 

De acordo com a Associação Americana do Pulmão as doenças pulmonares 

são as principais causas de enfermidades relacionadas ao trabalho. 

A maioria das doenças pulmonares é devida a exposições prolongadas e 

repetidas; mas uma única exposição a um agente perigoso também pode danificar os 

pulmões. Fumar pode aumentar tanto a gravidade de uma doença quanto o risco de se 

contrair câncer de pulmão.  

Os testes de função pulmonar têm importante papel no diagnóstico, na 

quantificação da intensidade do acometimento dos distúrbios ventilatórios e no manejo 

de pacientes com doenças pulmonares.  

A amostra de resultados das análises do Pico de Fluxo Expiratório máximo, 

analisada neste estudo, mostrou uma porcentagem acentuada de funcionários que não 

obtiveram os valores preditos, mostrando assim que há uma relevância quanto à 

exposição de agentes agressivos ao sistema respiratório, ressaltando a importância do 

uso correto dos equipamentos de segurança para a proteção necessária de cada 

funcionário. 

Os testes de função pulmonar têm uma eficácia grande para obtenção de um 

diagnóstico e para uma verificação de fatores que podem alterar o sistema respiratório. 
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5.2.7.2 Resultados do Manovacuômetro. 

 

A diminuição da força muscular respiratória foi verificada em 61,76% dos 

mineradores estudados (TABELA 16), apresentando valores de Pressão Expiratória 

Máxima (PImáx) e Pressão Inspiratória Máxima (PEmáx) abaixo dos valores preditos 

pelas equações de Neder et al. (1999 apud COSTA et al. 2010, p. 309).  

 

Tabela 16: Valores previstos e medidos do manovacuômetro. 
Idade  
(anos) 

População PImáx (cmH2O)  PEmáx (cmH2O)  

Previsto Resultado Previsto Resultado 

20-29 112 135,7 ± 2,42 105,35 ± 20,48 145,45 ± 2,45  115,89 ± 9,54 
30-39 91 127,7 ± 2,42 101,75 ± 20,41 137,35 ± 2,45 115,27 ± 9,7 
40-49 41 119,7 ± 2,42 99,75 ± 23,18 129,25 ± 2,45 114,63 ± 12,66 
50-59 24 111,7 ± 2,42 95,41 ± 23,58 121,15 ± 2,45 117,27 ± 7,02 
60-69 04 103,7 ± 2,42 97,5 ± 33,04 113,05 ± 2,45 107,50 ± 25 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A mensuração da força dos músculos respiratórios tem inúmeras aplicações, 

como: diagnosticar insuficiência respiratória por falência muscular; diagnosticar 

fraqueza, fadiga e/ou falência muscular respiratória; auxiliar na elaboração de 

protocolos terapêuticos, entre outras funções (ROBACHER apud MAIA, 2014, p.13). 

Boaventura et al. (2004 apud MAIA, 2014, p. 13) afirmam que para a caracterização da 

fraqueza, é necessário que  os valores da PImáx estejam entre -70 a -45 cmH²O; da 

fadiga os valores da PImáx devem está entre -40 a -25 cmH²O, e da falência muscular 

respiratória é necessário ter valores menores do que -20 cmH²O. 

 

Gráfico 26 - Resultados do PImáx e PEmáx por faixa etária 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Analisando o Gráfico 26 observa-se que os valores mais alterados 

encontram-se entre as faixas etárias de 20 a 39 anos. Em todas as faixas etárias observa-

se que houve mais alteração na PEmáx quando comparado com o PImáx.  

 

5.2.8 Análises do tamanho das partículas 

 

Os resultados do equipamento de DLS, chamado ZETASIZER NANO ZS, 

foram distribuídos em duas amostras. Para todas as amostras foram realizadas três 

análises e realizado a média através do mesmo equipamento. 

 

Gráfico 27 - Mensuração do tamanho das partículas – 1° amostra 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
Na amostra-1 observa-se que o maior número de partículas (85,7%) possui 

diâmetro menor que de 1000 nm (1 μm) (GRÁFICO 27).  

 

Gráfico 28 - Mensuração do tamanho das partículas – 2° amostra 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na amostra-2 observa-se que o maior número de partículas, ou seja, 

aproximadamente 80%, se encontram entre 100 e 500 nm (GRÁFICO 28).  

Ao se classificar o tamanho das partículas das amostras 1 e 2, segundo a 

CETESB (2012, sem paginação), verifica-se que os diâmetros das partículas da amostra 

1 variaram entre 0,09128 e 1,718 µm e os da amostra 2 variaram entre 0,1057 e 1,99 µm 

(GRÁFICO 29). Portanto, 100% do diâmetro das partículas encontradas nas duas 

amostras são classificadas como Partículas Inaláveis Finas (MP2,5), pois possuem 

diâmetro menor que 2,5 µm. 

 
Gráfico 29– Comparativo dos percentuais das duas amostras 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O tamanho das partículas está diretamente ligado ao seu potencial de causar 

problemas de saúde ao ser humano. Estudos epidemiológicos ao redor do mundo 

associam concentrações ambientais de MP2,5 como causa de hospitalizações 

respiratórias e cardiovasculares, causas das alterações na função pulmonar e no uso de 

medicamentos (BELLO; TOFOLI, 2011, p. 13). 

Em relação ao sistema respiratório, essas partículas podem levar ao estresse, 

inflamações diversas das vias aéreas e redução da capacidade de defesa dos pulmões. As 

inflamações destroem os mecanismos de defesa, causando lesões graves dos cílios e 

espessamento do muco, produzindo efeitos a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, 

episódios de aumento na concentração de MP2,5 levam a exacerbação de crises 

asmáticas, tosse, espirros e aumento das internações hospitalares devido a rinite, 

bronquite, sinusite, asma e pneumonia. Ainda causa aumento da mortalidade devido a 
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doenças respiratórias, efeito comum à exposição crônica ao MP2,5 (CETESB, 2008, sem 

paginação). 

Em relação ao sistema circulatório, o material particulado, especialmente o 

MP2,5, tem a capacidade de penetrar através dos pulmões, nos vasos sanguíneos e causar 

danos agudos ao sistema como um todo, levando a alterações no ritmo cardíaco, 

isquemia miocárdica e, alterações na coagulação sanguínea (BELLO; TOFOLI, 2011, p. 

21). 

 

5.3 Impactos ambientais decorrentes da atividade de extração da Pedra Cariri 

 

 Para melhor compreensão, as atividades impactantes dos processos foram 

analisadas através do método de listagem Check List, (APÊNDICE C) ocorridos em 

cada etapa do processo de extração do minério: atividade de lavra a céu aberto, etapa de 

transporte e etapa de beneficiamento.  

A identificação dos impactos ambientais tem o propósito de pontuar 

medidas mitigadoras; assim, é possível que uma forma de atividade possa vir a ser 

modificada, reduzindo ou compensando os impactos negativos gerados por ela.  

Em 2008, um diagnóstico preliminar realizada pelo Centro de Tecnologia 

Mineral da situação ambiental verificou que o volume de rejeitos acumulados ao longo 

dos anos de exploração nos municípios estudados, foi de um milhão de metros cúbicos, 

o que equivale a 2,4 milhões de toneladas.  

 

5.3.1 Impactos ambientais da atividade de lavra: limpeza da cobertura de solo 

 

Através das visitas as mineradoras, foram observadas grandes mudanças de 

paisagem quando comparadas às áreas circunvizinhas. A vegetação localizada próxima 

às mineradoras sumiu consideravelmente e a que ainda resta se encontra coberta por 

partículas de pó decorrentes da extração mineral, deixando o solo exposto, contribuindo 

para o surgimento de processos erosivos. 

 De acordo com Silva e Prusk (1997 sem paginação), a cobertura vegetal é 

de extrema importância para o solo. Sem ela a água precipita e não infiltra nas camadas 

mais superficiais do solo, o que origina o escoamento superficial que acaba evitando o 

reabastecimento dos lençóis subterrâneos. 
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A retirada da cobertura vegetal também pode modificar e/ou destruir a 

vegetação nativa, trazer impactos visuais, contribuir para uma poluição visual e 

contribuir para a redução da quantidade de sementes; todos estes identificados como 

impactos presentes neste estudo. A retirada da cobertura vegetal também é evidenciada 

na etapa de extração do calcário. 

Dos impactos ambientais que acontecem na atividade de lavra (limpeza da 

cobertura do solo) nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, os que tiveram a 

pior avaliação para o meio ambiente foram (TABELA 17): o afugento da fauna, a 

compactação do solo, o comprometimento das áreas de recarga de aquíferos, o  

desconforto para os trabalhadores, as estradas mal planejadas, os impactos visuais, a 

modificação e destruição da vegetação nativa e a poluição visual. 

  

Tabela 17 - Impactos ambientais da atividade de lavra: limpeza da cobertura de solo. 
IMPACTOS AVALIAÇÃO 
Afugento da fauna Ruim 
Compactação e comprometimento do solo Ruim 
Comprometimento das áreas de recarga de aquíferos Ruim 
Desconforto para os trabalhadores Ruim 
Destruição de leito de rios e riachos Regular 
Esgotamento de recurso natura Regular 
Estradas mal planejadas Ruim 
Impactos visuais Ruim 
Modificação e destruição da vegetação nativa Ruim 
Perda de banco de sementes Ruim 
Poluição das águas Regular 
Poluição do ar Ruim 
Poluição dos solos Regular 
Poluição sonora Regular 
Poluição visual Ruim 

Fonte: Próprio autor 
 

Segundo Silva (2007, p. 11), “[...] os maiores riscos de comprometimento 

ambiental ocorrem na lavra a céu aberto, onde se tem um maior aproveitamento do 

corpo mineral, gerando maior quantidade de estéril, poeira em suspensão, vibrações e 

riscos de poluição das águas, caso não sejam adotadas técnicas de controle da poluição. 

Sua deposição de forma inadequada provoca a degradação do meio ambiente e a 

contaminação da água e do solo”, por isso quanto mais próximo as residências, das 

mineradoras, mais riscos de ação do meio ambiente sob a saúde das pessoas.  

O primeiro impacto identificado é o afugento da fauna, que nada mais é do 

que a fuga de animais de seu habitat; e que na área estudada se dá tanto por meio da 

retirada da cobertura vegetal quanto da presença de ruídos provocados pela 

movimentação de pessoas e de máquinas. Como consequência dessa fuga de animais do 
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seu habitat, as populações humanas poderão sofrer uma queda significativa da qualidade 

de vida, devido, por exemplo: ao aumento de doenças e epidemias, a instabilidade 

social, política e econômica, e ao desequilíbrio da fauna, entre outros. 

 

Figura 14 - Aves ameaçadas de extinção 

 
Fonte: Wikiaves (2014) 

 

Um exemplo deste afugento é o que acontece com as aves. Das 155 espécies 

listadas e distribuídas em 33 famílias, na área de estudo, quatro são ameaçadas de 

extinção (BRASIL, 2010, p. 157) (FIGURA 14), como exemplos tem-se o ferreiro 

(Procnias averano), o zabelê (Crypturellus noctivagus), o jacú (Penelope jacucoca) e o 

bico-virado-da-caatinga (Megaxenops parnaguae).  

Tal afugento causa inúmeras consequência para a vida humana e para a 

natureza. No que diz respeito à vida humana, tal afugento pode trazer problemas como: 

aumento de doenças, falta de alimentos e, instabilidade social, política e econômica. No 

que diz respeito à natureza tem-se a importância devido estes animais estarem ligados 

ao controle de insetos, ratos e cobras; no auxilio na coleta do lixo e de animais mortos; 

na polinização e na disseminação de sementes.  

A compactação e comprometimento do solo, também apontada como um 

dos impactos mais presentes e de repercussão negativa decorre da retirada da cobertura 

vegetal, do transporte e do beneficiamento. Essa compactação do solo pode agravar as 

condições de erosão em função do pisoteio de pessoas e veículos, dificultando a 
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percolação da água e favorecendo o escoamento superficial, trazendo problemas numa 

futura ação de reflorestamento. 

Quanto às estradas mal planejadas, podem trazer degradação do solo e rios, 

além do risco de acidentes envolvendo veículos de carga. 

 

5.3.2 Impactos ambientais da atividade de lavra: extração do minério 

 

Dos impactos ambientais que acontecem na atividade de lavra (extração do 

minério) observadas por meio de observação visual nos municípios de Nova Olinda e 

Santana do Cariri, os que tiveram a pior avaliação para o meio ambiente foram 

(TABELA 18): degradação paisagística, riscos de acidentes, exposição ocupacional dos 

trabalhadores, geração de rejeitos, geração de ruídos e vibrações, impactos visuais, 

interferência no patrimônio arqueológico local, obstrução do leito dos córregos e calhas 

de drenagens, pó de serraria carreado para cursos de água, poluição das águas, poluição 

do ar, poluição dos solos, presença de material particulado, rebaixamento do lençol 

freático e transporte de partículas e assoreamento de drenagens.   

 

Tabela 18- Impactos ambientais da atividade de lavra: extração do minério  
IMPACTOS AVALIAÇÃO 
Degradação paisagística Ruim 
Riscos de acidentes Ruim 
Exposição ocupacional dos trabalhadores Ruim 
Geração de rejeitos Ruim 
Geração de ruídos e vibrações Ruim 
Impactos visuais Ruim 
Interferência no patrimônio arqueológico local Ruim 
Obstrução do leito dos córregos e calhas de drenagens Ruim 
Pó de serraria carreado para cursos de água Ruim 
Poluição das águas Ruim 
Poluição do ar Ruim 
Poluição dos solos Ruim 
Presença de Material Particulado Ruim 
Processos erosivos Regular 
Rebaixamento do lençol freático Ruim 
Riscos de vida Ruim 
Transporte de partículas e assoreamento de drenagens Ruim 

Fonte: Próprio autor 
 

Como as mineradoras são classificadas como de micro e pequenas 

empresas, o problema da geração de rejeitos e os impactos ambientais são mais 

complicados, pois essas empresas têm dificuldades no acesso a financiamentos para as 

suas atividades, que auxiliariam no uso de tecnologias mais apropriadas para as 

atividades da lavra e do beneficiamento, bem como a de estruturar e preparar sua mão 
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de obra. Estes problemas afetam a competitividade dessas mineradoras ao acesso aos 

mercados nacionais e internacionais. 

O que se observa é que boa parte das mineradoras empregam métodos 

rudimentares de extração e de beneficiamento, causando perdas de reservas minerais. A 

geração de rejeitos acaba contribuindo para que haja possíveis desmoronamentos, 

transporte de partículas e assoreamento de drenagens. 

O nível de degradação ambiental é diretamente proporcional ao volume e ao 

tipo de rejeitos produzidos. Como a área estudada possui uma geração de rejeitos 

considerada elevada (FIGURA 15), acaba comprometendo e interferindo no processo de 

escoamento de águas superficiais e de subsuperfície, além de obstruir leitos de córregos 

e calhas de drenagens e destruir leito de rios e riachos.  

O carreamento pelas águas pluviais de sedimento fino das áreas de depósitos 

de rejeitos pode ocasionar, nos cursos d’água atingidos, o aumento da turbidez e das 

partículas em suspensão (MARQUES, 2001 apud ALMEIDA, 2006 p. 6), culminando 

com a sua poluição (outro impacto identificado como relevante) e seu assoreamento. 

 

 
Figura 15: Deposição de rejeitos próxima à área de mineração em Nova Olinda-CE. 

 
Fonte: Próprio autor. 
 

O setor também apresenta o ‘potencial risco de vida’ como outro impacto. 

Dr. Mário Parreira, da Subcomissão Nacional do Mármore e Granito, relata que o setor 
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mineral está em primeiro lugar em acidentes fatais no Brasil, quase quatro vezes mais 

do que a taxa nacional. Até o ano de 2001, a taxa nacional de acidentes fatais estava em 

torno de 15 mortes para cada 100.000 trabalhadores; no setor mineral estavam em 56 

mortes para cada 100.000 trabalhadores (MOULIN, 2006, p. 93). 

 

5.3.3 Impactos ambientais na etapa de transporte: carregamento e transporte do 

minério 

 

Nas etapas de transporte (carregamento e transporte do minério) nos 

municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, os principais impactos ambientais 

observados foram (TABELA 19): compactação e impermeabilização do solo, 

comprometimento das águas superficiais, degradação paisagística, desconforto aos 

trabalhadores da mina, desmoronamentos, transporte de partículas e assoreamento de 

drenagens, emissão de gases e partículas sólidas, inviabilização de exploração de 

reservas sobrepostas, partículas sólidas em suspensão, poluição do ar, poluição sonora, 

riscos a saúde do trabalhador e transtorno de tráfego urbano.  

 

Tabela 19- Impactos ambientais da etapa de transporte: carregamento e transporte do minério 
IMPACTOS AVALIAÇÃO 
Compactação e impermeabilização do solo Ruim 
Comprometimento das águas superficiais Ruim 
Comprometimento do solo Ruim 
Degradação paisagística Ruim 
Desconforto aos trabalhadores da mina Ruim 
Desmoronamento, transporte de partículas e assoreamento de drenagens Ruim 
Emissão de gases e partículas sólidas Ruim 
Geração de ruídos e vibrações Regular 
Interferência no processo de escoamento de águas superficiais e de subsuperfície Regular 
Inviabilização de exploração de reservas sobrepostas Ruim 
Partículas sólidas em suspensão Ruim 
Poluição do ar Ruim 
Poluição sonora Ruim 
Riscos a saúde do trabalhador Ruim 
Transtorno de tráfego urbano Bom 

Fonte: Próprio autor 
 
 

A degradação da paisagem (FIGURA 16) é, segundo Silva (2007, p. 6), o 

principal e mais característico impacto causado pela atividade minerária.  
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Figura 16 – Degradação paisagística em Nova Olinda 

 
Fonte: Próprio autor 
  

A Geração de ruídos e vibrações, assim como a poluição sonora, presentes 

nas etapas de extração, beneficiamento e transporte são sempre prejudiciais à 

tranquilidade pública. Acontece devido o uso de máquinas, de equipamentos de 

beneficiamento utilizadas para o corte da Pedra Cariri e dos veículos pesados (tratores, 

caminhões, etc.). 

A emissão de gases e partículas sólidas é, conforme Silva (2007, p. 7), um 

dos maiores transtornos sofridos pelos habitantes próximos e/ou os que trabalham 

diretamente em mineração. As partículas sólidas (poeira) pode ter origem tanto nos 

trabalhos de extração como nas etapas de beneficiamento e de transporte da produção. 

Estas partículas quando expostas as ações dos ventos podem aumentar a área de 

poluição, trazendo prejuízos ao ar, ao solo e as águas. 

A poluição por gases tem pouca relevância, já que se dá apenas no uso de 

veículos que transportam o minério.  

Estas externalidades geram conflitos com a comunidade, que normalmente 

têm origem quando da implantação do empreendimento, pois o empreendedor não se 

informa sobre as expectativas, anseios e preocupações da comunidade que vive nas 
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proximidades da empresa de mineração (BITAR, 1997 apud PATRÍCIO; SILVA; 

RIBEIRO, 2013, p. 532). 

 

5.3.4 Impactos ambientais na etapa de beneficiamento: beneficiamento e transporte 

do minério 

 

Dos impactos ambientais que acontecem na etapa de beneficiamento 

(carregamento e transporte do minério) nos municípios de Nova Olinda e Santana do 

Cariri, os que tiveram a pior avaliação dos impactos para o meio ambiente foram 

(TABELA 20): comprometimento do solo, poluição das águas superficiais, desconforto 

aos trabalhadores da mina, poluição do ar e poluição sonora.   

 

Tabela 20 - Impactos ambientais da etapa de beneficiamento: beneficiamento e transporte do minério  
IMPACTOS AVALIAÇÃO 
Assoreamento de córregos próximos Regular 
Comprometimento do solo Ruim 
Poluição das águas superficiais Ruim 
Desconforto aos trabalhadores da mina Ruim 
Intoxicação por gases Bom 
Poluição do ar Ruim 
Poluição sonora Ruim 

Fonte: Próprio autor 
 

O carreamento de grandes volumes de lama, provenientes das máquinas de 

serragem (FIGURA 17) das placas de calcário, para cursos de água, causa assoreamento 

dos rios e riachos.  

 
Figura 17 – Lama proveniente das máquinas de serragem 

  
Fonte: Próprio autor 
 

No que se refere ao solo, Mendonça et al. (2006) relatam que o 

comprometimento do solo em áreas de mineração nos municípios de Nova Olinda, 

Santana do Cariri, Farias Brito e Altaneira, localizados no sul do Estado do Ceará, se dá 
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pela perda ou alteração da qualidade dos solos devido a disposição inadequada do solo 

movimentado. 

Os processos de remoção e relocação inadequada dos solos promovem 

inversões nos perfis naturais do terreno, com consequente variação na densidade 

aparente do solo e mudanças na composição química do mesmo, provocando, como 

consequência, um desequilíbrio dos macro e micronutrientes.  

Ressalta-se que apesar dos estudos de Mendonça e colaboradores terem sido 

realizados a nove anos, as formas doa mineradores realizarem, atualmente, as etapas de 

carregamento e transporte de minério permanecem iguais a da pesquisa realizada por 

estes autores.  

A poluição/contaminação de reservas de águas superficiais e/ou 

subterrâneas baseia-se, também, nos estudos de Mendonça et al. (2006). De acordo com 

esse estudo, a salinização proveniente da diluição de rejeitos de mineração carreados 

pela erosão, foi verificada, “in loco”, pelos elevados valores de condutividade elétrica 

obtidos em alguns pontos do rio, prejudicando, assim, a qualidade do sistema hídrico da 

região. 

Em outra ocasião, Mendonça et al. (2008, p. 302) observou que a 

condutividade elétrica da água de um riacho que passa por uma área de mineração de 

gipsita, em Santana do Cariri, município vizinho à Nova Olinda, passou de 300 μS/cm, 

a montante de uma estrada que dá acesso à área, para 1.500 μS/cm, a jusante da mesma, 

indicando a alta dissolução desse mineral. 

Mendonça et al. (2008,  p. 304), ao estudarem problemas de cálcio na água 

de abastecimento de Nova Olinda – CE, relataram que as concentrações de cálcio e os 

índices de saturação de calcita nas águas brutas do sistema de abastecimento d’água de 

Nova Olinda apresentaram uma elevação entre 1996 e 2006.  

Com relação aos desconfortos aos trabalhadores das mineradoras, que este é 

gerado devido as precárias condições de trabalho a que estão expostos, como por 

exemplo, aos raios solares, a poeira, ao ruído das máquinas e ao ambiente insalubre de 

trabalho. 

Também foi possível verificar que a poluição do ar por poeira decorrente da 

movimentação de máquinas e equipamentos ao longo de estradas de acesso e em frentes 

de lavra na mina, bem como do manuseio do material lavrado em seu processo de 

beneficiamento (moagem do calcário) e transporte, ocasionam problemas de saúde para 

os trabalhadores das minas e para as comunidades circunvizinhas. A vegetação 
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circunvizinha diminui a eficiência fotossintética por causa do acumulo de partículas de 

poeira nas folhas. 

 

5.4 Identificação e avaliação dos aspectos e impactos de políticas públicas 

voltadas para o gerenciamento das atividades de extração da Pedra Cariri  

 

A pesquisa in loco, e nas secretarias de saúde, foi de fundamental 

importância para a verificação e avaliação dos programas recomendados pela CGVAM 

que mais se relacionam com a atividade de extração da Pedra Cariri (VIGIÁGUA, 

VIGISOLO, VIGIAR, VIGIDESASTRES e VIGIAMBT). 

 

5.4.1 Identificação e avaliação dos aspectos e impactos de políticas públicas no 

município de Nova Olinda e Santana do Cariri 

 

Durante a visita realizada a secretaria municipal de saúde de Nova Olinda 

foi informado, por escrito, pelo inspetor sanitário, Roberto S. de Matos, a implantação 

de apenas um programa recomendado pela CGVAM. Trata-se do VIGIÁGUA, que foi 

implantado no município em janeiro de 2005 e implementado em fevereiro do mesmo 

ano. Também foi informado que o VIGISOLO está para ser implantado no município. 

Quanto a visita a Secretaria de Saúde de Santana do Cariri, foi informada, 

também por escrito, pelo responsável Diogo J. Moreira Rodrigues, a implantação do 

VIGIÁGUA, implantado antes do ano de 2006 (o mesmo não sabe informar 

precisamente o ano de início) e o VIGIAMBT que, segundo o responsável, existe no 

município desde 1988 (ano anterior a elaboração da “Instrução Normativa SVS/MS Nº 

1 que regulamenta a Portaria MS/GM n.º 1.172/04, que é da data de 07 de março de 

2005” (BRASIL, 2007, p. 41). 

Ante o exposto, a avaliação dos aspectos de políticas públicas voltadas para 

o gerenciamento das atividades de extração da Pedra Cariri constatou-se que os 

municípios envolvidos nesta pesquisa ainda têm muito a melhorar já que não há a 

presença dos outros programas recomendados pela CGVAM, como: VIGIAR, 

VIGIDESASTRES e VIGIAMBT e, no caso de Santana de Santana do Cariri, também 

falta o VIGISOLO.  
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O VIGIÁGUA, criado em 2003, é o único programa presente nos dois 

municípios. Este, basicamente, tem por objetivo principal o desenvolvimento de ações 

de vigilância em saúde ambiental à qualidade da água para consumo humano que 

garantam a população o acesso a água em quantidade suficiente e qualidade compatível 

com os padrões de potabilidade preconizados pela legislação vigente. No entanto, não 

há nada específico nos municípios que relacione tais problemas de potabilidade das 

águas com a extração da Pedra Cariri. 

A ausência da maioria dos programas recomendados pela CGVAM impede 

os municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda de desenvolverem o setor de 

mineração de forma sustentável. Na prática verificou-se a falta de procedimentos, de 

recursos físicos, humanos, financeiros e tecnológicos, no que diz respeito a ações com a 

finalidade de reduzir a exposição da população aos impactos decorrentes da atividade de 

mineração e dos mineradores aos riscos de desastres e redução das doenças decorrentes 

de suas atividades, ocasionadas pela falta de implantação efetiva deste programa. 

Portanto, os resultados referentes à avaliação dos aspectos do gerenciamento 

das políticas públicas nos municípios desta pesquisa, com base nos programas 

recomendados pelo CGVAM, evidenciaram a falta de ações efetivas que proporcionasse 

o conhecimento e a detecção de qualquer alteração nos fatores que determinam e 

condicionam o meio ambiente e, consequentemente, interferem na saúde das pessoas.  

Os mineradores ficam, portanto, expostos a riscos de desastres, sem que 

haja nenhuma política pública de intervenção e prevenção de acidentes; além de uma 

exposição a um ambiente poluído, que afeta o meio ambiente ao seu entorno (o ar, o 

solo, as águas), trazendo possíveis consequências para a flora, a fauna, para as pessoas 

que sobrevivem dessa atividade e para as que moram em seu entorno. 

Deste modo, além de sua implantação e conexão com a atividade de 

mineração é também importante que haja uma avaliação de tais políticas, a fim de 

avaliar se as políticas públicas de gerenciamento atinjam ou não os objetivos propostos.  

Cano (2006 apud RAMOS; LERMEN; BUSATTO, 2008, p.6) salienta a 

importância da avaliação das políticas públicas no Brasil, observando-se especialmente 

a proliferação de pesquisas, denominadas de avaliação, podendo ser útil para medir a 

eficácia da gestão pública e decisiva também para o processo de aprendizagem 

institucional contribuindo para a busca e obtenção de ganhos das ações governamentais 

em termos de satisfação dos usuários e de legitimidade social e política.  
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Um estudo, feito por Mendonça et al. (2008, p. 02) revelou que as águas 

explotadas pelos tubos de abastecimento de água em Nova Olinda possuem arenito 

silicificado e que são confinado por lentes de argila da Formação Brejo Santo. Esses 

autores relataram que o uso de desinfetantes que possuem cálcio em sua composição 

poderá acelerar o processo de deposição da calcita na tubulação de abastecimento.  

Este fato demonstra, ou no mínimo é um forte indicativo do impacto das 

atividades mineradoras da região no aquífero que a abastece, contribuindo de forma 

indireta para eventuais problemas de saúde relacionados à falta de água.  

Os autores ainda relataram que desde 2006 as tubulações do sistema de 

abastecimento de água de Nova Olinda, bem como as canalizações residenciais, estão 

sendo progressivamente obstruídas por um precipitado que se apresenta na forma 

folhear, que vem causando prejuízos sucessivos à companhia de abastecimento. Com 

isso, a CAGECE é obrigada a substituir as tubulações obstruídas da rede de 

abastecimento e os manômetros de algumas residências, prejudicando os moradores, 

que constantemente são surpreendidos pela falta de água e pelos danos causados às 

instalações hidráulicas. 

Quanto ao município de Santana do Cariri, não há nenhum estudo a esse 

respeito. 

 

5.5 Indicadores de saúde ambiental 

 

Para seleção dos indicadores de saúde ambiental, foi feita, inicialmente, uma 

análise dos indicadores dos escopos ambiental, socioeconômico e de saúde que melhor 

representariam a área de estudo. A partir dessa análise prévia, constatou-se que, nesta 

pesquisa, deveriam ser considerados os indicadores de qualidade do ar, qualidade das 

águas e condições de trabalho. Posteriormente foram analisados, individualmente, cada 

indicador para, posteriormente, serem classificados como bom, regular ou péssimo. 

 

5.5.1 Indicadores de saúde ambiental para o monitoramento da qualidade do ar 

decorrente da extração da Pedra Cariri em Nova Olinda e Santana do Cariri. 

 

A Tabela 21 consta a classificação dos indicadores de saúde ambiental 

relacionados à qualidade do ar, nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri. A 

análise dessa tabela mostra que aproximadamente 53,84% dos indicadores foram 
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classificados como bom. É o caso dos óbitos em menores de 28 dias, dos óbitos entre 28 

dias e 11 meses, dos óbitos em maiores de um ano por IRA, da hospitalização em 

menores de cinco anos por pneumonia e da quantidade de mineradores que tiveram dor 

no peito, falta de ar e tosse frequente. 

 

Tabela 21: Classificação dos indicadores de qualidade do ar 
INDICADORES DE QUALIDADE DO AR CLASSIFICAÇÃO MOTIVO 
Óbitos em menores de 28 dias por IRA Bom Menos de 5%  
Óbitos entre 28 dias e 11 meses por IRA Bom Menos de 5%  
Óbitos em maiores de um ano por IRA Bom Menos de 5%  
Hospitalização em menores de cinco anos por pneumonia Bom Menos de 10% 
Quantidade de mineradores que tiveram falta de ar Bom 13% 
Quantidade de mineradores que tiveram tosse frequente Bom 20% 
Quantidade de mineradores que tiveram epistaxe Regular 37,4% 
Quantidade de mineradores que tiveram dor no peito Bom 16,91% 
Quantidade de mineradores com cefaleia Regular 31,50% 
Uso de inseticidas nos domicílios Regular 30,14% 
Quantidade de mineradores que tiveram queixas oculares Regular 50% 
Mineradores com alteração da função pulmonar (peak-flow) Regular 67,75%, 
Mineradores com alteração da função pulmonar 
(manovacuômetro) 

Regular 61,76% 

Fonte: Próprio autor 
 
 

Quanto aos demais indicadores, 46,15% foram classificados como regular. 

Esse percentual de indicadores envolve a quantidade de mineradores que tiveram 

queixas oculares, epistaxe e cefaleia e os mineradores com alteração da função 

pulmonar, avaliada pelos testes peak-flow e manovacuômetro.  

A matriz dos indicadores de saúde ambiental relacionados à qualidade do ar 

nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri é apresentada na Tabela 22. Nela, é 

possível observar os indicadores de força motriz, de pressão, de situação, de exposição, 

de efeito e as várias ações a serem desenvolvidas nos diferentes aspectos da matriz. 

Os indicadores de força motriz da qualidade do ar estão relacionados aos 

problemas econômicos dos municípios que podem gerar danos ao ambiente e à saúde. 

Tem-se, por exemplo: a política de incentivo à mineração e a ausência de planejamento 

viário urbano. Tais forças motrizes geram pressões como: a presença de grande 

quantidade de mineradoras existentes próximas à área urbana, tecnologia inadequada de 

alguns equipamentos usados na mineração e elevados volumes dos rejeitos lançados nas 

frentes de lavra. Tais pressões modificam a situação.  
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Tabela 22 - Indicadores de saúde ambiental relacionados à qualidade do ar nas mineradoras dos 
municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, Ceará. 

 INDICADORES AÇÕES 
FORÇA 
MOTRIZ 

• Política de incentivo à mineração;  
• Ausência de planejamento viário; 

• Intervenção nas políticas públicas de 
mineração; 

• Planejamento e controle da distribuição 
espacial das mineradoras; 

PRESSÃO • Quantidade de mineradoras existentes; 
• Tecnologia dos equipamentos usados na 

mineração; 
• Volume dos rejeitos lançados nas frentes 

de lavra; 

• Reduzir o número de mineradoras; 
• Utilização de tecnologias mais limpas 
• Redução das quantidades de rejeitos 

lançados nas frentes de lavra 
 

SITUAÇÃO • Concentração de poeira nas mineradoras; 
• Ritmo das temperaturas; 

• Avaliação e controle dos níveis de 
poluição do ar; 

• Acompanhamento das medidas para a 
redução da poluição; 

• Acompanhamento das medidas para 
redução da exposição solar; 

EXPOSIÇÃO • População sem acesso a qualidade do ar; • Monitoramento do risco; 
• Uso de EPl; 
• Programas de orientação; 

EFEITO • Incidência de morbidade, mortalidade e 
internação hospitalar por infecção 
respiratória. 

• Tratamento de doenças. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

A situação relaciona-se com os impactos, na saúde e no ambiente, 

decorrentes das diversas alterações produzidas no meio ambiente pelas forças motrizes e 

pelas pressões. Nesta pesquisa, foram considerados os seguintes indicadores de 

situação: elevadas concentrações de poeira nas mineradoras e elevadas temperaturas. 

Tais indicadores de situação expõem os mineradores e a população em seu entorno ao 

processo de adoecimento por meio de seu contato com o meio ambiente.  

Como indicador de exposição, tem-se a população sem acesso a boa 

qualidade do ar. Tal exposição pode gerar efeitos na saúde que podem variar em função 

do tipo, magnitude e intensidade, dependendo do nível de risco, do nível de exposição, 

da situação de saúde da pessoa, idade e formação genética, dentre outros fatores. No 

estudo em questão, os efeitos seriam as incidências de morbidade e internação 

hospitalar por infecção respiratória. Esses efeitos podem ser agudos ou crônicos, como: 

prejuízo ao bem-estar, morbidade e mortalidade. 

Quanto as ações, estas têm a finalidade de reduzir/controlar os possíveis 

riscos e de adotar medidas de controle/monitoramento para a qualidade do ar. As ações 

podem ser de curto prazo e de caráter reparador (citar exemplos), outras em longo prazo 

e preventivas (citar exemplos). Quando acontecem no âmbito da força motriz, as ações 

são mais eficazes do que as ações sobre os efeitos gerados pelos poluentes, já que na 
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força motriz há uma visão macro dos vários processos ambientais. Neste aspecto, as 

ações devem ser voltadas para a intervenção nas políticas públicas de mineração e para 

o planejamento e controle da distribuição espacial das mineradoras. 

No entanto, as ações também podem ser implementadas em diferentes níveis 

de gestão, como: das pressões, da situação, de exposição ou dos efeitos à saúde. No 

nível de pressão, as ações recomendadas, neste estudo, foram: redução dos valores de 

rejeitos lançados nas frentes de lavra e redução do número de mineradoras.  

Quanto aos indicadores de situação, as ações foram: avaliação e controle 

dos níveis de poluição do ar e acompanhamento das medidas para a redução da 

poluição. As ações que devem ser voltadas para essas situações são: monitoramento do 

risco, uso de EPIs e programas de orientação. Por fim, em nível de efeito, a ação 

sugerida foi a de tratamento de doenças. 

 

5.5.2 Indicadores de saúde ambiental relacionados à qualidade das águas, 

decorrentes da extração da Pedra Cariri em Nova Olinda e Santana do Cariri. 

 

Na Tabela 23 está a classificação dos indicadores de saúde ambiental 

relacionados a qualidade das águas, nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri. 

A análise dessa tabela mostra que 33,33% dos indicadores foram classificados como 

‘ótimo’. É o caso dos óbitos em menores de 28 dias por diarreia, óbitos entre 28 dias e 

11 meses por diarreia e óbitos em maiores de um ano por diarreia. Esse percentual se 

deve ao fato dos municípios deste estudo terem apresentado resultados favoráveis (sem 

nenhum caso nos últimos anos analisados) quanto a estes indicadores.  

Os demais indicadores, 66,66%, foram avaliados como ‘bom’.  

 

Tabela 23: Classificação dos indicadores de qualidade da água 
INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA CLASSIFICAÇÃO MOTIVOS 
Óbitos em menores de 28 dias por diarreia Ótimo De um a nenhum caso 
Óbitos entre 28 dias e 11 meses por diarreia Ótimo De um a nenhum caso 
Óbitos em maiores de um ano por diarreia Ótimo De um a nenhum caso 
Hospitalização em <5 anos por desidratação Bom Menos de 5% 
Crianças menores de dois anos com diarreia Bom Menos de 5% 
Domicilio que tratam a água de consumo  Bom 80,70% 
Quantidade de mineradores que tiveram diarreia Bom 6,23% 
Quantidade de mineradores que tiveram dor abdominal Bom 10,99 
Quantidade de mineradores que tiveram náusea Bom 3,66% 
Quantidade de mineradores que tiveram vômito Bom 3,66% 
Quantidade de mineradores que tiveram disúria Bom 6,23% 
Quantidade de mineradores que tiveram constipação Ótimo 1,1% 

Fonte: Próprio autor 
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A matriz dos indicadores de saúde ambiental para o monitoramento da 

qualidade das águas nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri é apresentada 

na Tabela 24. Nela é possível observar os indicadores de força motriz, de pressão, de 

situação, de exposição, de efeito e as várias ações a serem desenvolvidas nos diferentes 

pontos de gestão. 

A melhoria dos serviços de controle de qualidade de água deve ser garantida 

pela articulação dos diversos setores da saúde, meio ambiente e saneamento, de tal 

forma que seja garantida a priorização das ações de incentivos financeiros e orientação 

programática, com base nos indicadores epidemiológicos e ambientais resultantes do 

exercício da vigilância em saúde ambiental relacionada a qualidade da água para 

consumo humano. 

 

Tabela 24 – Indicadores de saúde ambiental relacionados a qualidade das águas nas mineradoras dos 
municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, Ceará. 
 INDICADORES AÇÕES 
FORÇA 
MOTRIZ 

• Política de incentivo à mineração; 
• Política de controle da qualidade das 
águas; 

• Implantação de um modelo de 
desenvolvimento humano; 
• Articulação com outros órgãos e 
entidades; 

PRESSÃO • Quantidade de mineradoras existentes;  
• Tecnologia dos equipamentos usados 
nas mineradoras; 
• Volume dos rejeitos lançados nas frentes 
de lavra; 

• Programas controle da qualidade das 
águas; 
• Implementação de ações de vigilância 
em saúde ambiental; 

SITUAÇÃO • Toneladas de rejeitos contaminando 
rios, riachos e aquíferos;  
• Hábitos de higiene inadequados; 
• Água de consumo fora dos padrões de 
potabilidade; 

• Fiscalização pelos órgãos competentes; 
• Avaliação e gerenciamento do risco à 
saúde e das condições sanitárias das 
diversas formas de abastecimento de 
água; 

EXPOSIÇÃO • População consumindo água fora dos 
padrões de potabilidade; 

• Controle da qualidade de água do 
sistema de abastecimento público; 
• Elaboração de normas sanitárias sobre 
a proteção de mananciais;  

EFEITO • Morbimortalidade associadas à 
contaminação das águas 
• Falta de abastecimento de água. 

• Informação da população sobre a 
qualidade da água e dos riscos a saúde; 
• Melhoria nos sistemas de 
abastecimento de água. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Da Tabela 24, verificam-se as forças motrizes estão relacionadas com a 

política de incentivo à mineração e a política de controle da qualidade das águas. Tais 

forças motrizes são as causas das pressões que apresentam vínculos indiretos entre os 

riscos ambientais e efeitos reais de saúde das populações.  
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Essas pressões são geradas quantidade de mineradoras existentes, tecnologia 

dos equipamentos usados nas mineradoras e volume dos rejeitos lançados nas frentes de 

lavra. Tais pressões podem causar impactos na saúde e no ambiente decorrente das 

diversas alterações produzidas no meio ambiente.  

Foram selecionados como indicadores de situação: as toneladas de rejeitos 

que podem contaminar rios, riachos e aquíferos, hábitos de higiene inadequados e água 

de consumo fora dos padrões de potabilidade. Tais indicadores de situação são 

decorrentes das pressões e podem representar um aumento na frequência e magnitude 

do risco natural.  

A qualidade das águas dos rios, riachos e aquíferos podem ser 

negativamente afetados por causa da poluição, podendo ocorrer até mesmo 

modificações secundárias, gerando novos riscos para a saúde. Tal situação expõe as 

pessoas que consomem estas águas a possíveis riscos de adoecimento, pois a exposição 

é a condição indispensável para que a saúde individual ou coletiva seja afetada pelas 

causas adversas do meio ambiente.  

Tem-se, então, como indicador de exposição, o consumo de água fora dos 

padrões de potabilidade. Tal exposição pode gerar efeitos na saúde que podem variar em 

função do tipo, magnitude e intensidade, dependendo do nível de risco, do nível de 

exposição, da situação de saúde da pessoa, idade, da formação genética, da poluição do 

meio, da quantidade de poluentes, do tempo de permanência em ambientes 

contaminados, bem como a forma de contato. Tais exposições manifestariam os efeitos 

de morbimortalidade associadas à contaminação das águas e a falta de abastecimento de 

água. 

Quanto as ações, tem-se, ao nível de gestão de força motriz: implantação de 

um modelo de desenvolvimento humano e articulação com outros órgãos e entidades. 

Ao nível de indicadores de pressão, tem-se, como ações: os programas de controle da 

qualidade das águas e a implementação de ações da vigilância em saúde ambiental 

relacionada à qualidade da água para consumo humano. Quando acontecem no âmbito 

da situação, as ações recomendadas são: fiscalização pelos órgãos competentes e 

avaliação e gerenciamento do risco à saúde e das condições sanitárias das diversas 

formas de abastecimento de água.  

Quanto aos indicadores de exposição, as ações são: controle da qualidade de 

água do sistema de abastecimento público e elaboração de normas sanitárias sobre a 

proteção de mananciais. Por fim, em nível de efeito, a ação sugerida é a de informação 
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da população sobre a qualidade da água e dos riscos à saúde e melhoria nos sistemas de 

abastecimento de água. 

 

6.5.3 Indicadores de saúde ambiental associados à extração da Pedra Cariri em Nova 

Olinda e Santana do Cariri 

 

Tabela 25: Classificação dos indicadores ambientais associados a extração da Pedra Cariri. 
Indicadores de condições de trabalho Classificação Motivo 
Uso de EPIs Regular 77,68% não usam 
Água potável disponível para consumo Bom Não há estudos de qualidade 

da água, (bebedouro). 
Máquinas e equipamentos c/ proteção para o 
operador contra exposição ao sol, chuva e vento. 

Bom Não protege do sol 

Em caso de acidente, providencia-se o imediato 
atendimento ao acidentado 

Regular Só os casos graves 

Água disponível p/ amenizar a poeira  Bom Em todas as mineradoras 
Equipamento c/ dispositivos p/ redução da poeira Regular Ainda não é suficiente 
Tecnologia dos equipamentos  Péssimo Precário 
Realizam exames médicos de rotina Péssimo 17,59% 
Jornada de trabalho acima de 6 horas por dia Péssimo De 8 a 10 horas 
Geração de resíduos Péssimo Mais de 70% 
Monitoramento e gerenciamento dos poluentes Péssimo Não há 
Concentração de poeira Péssimo Abundante 
Exposição a raios solares Péssimo Intensa (céu aberto) 
Veículos mantendo distâncias mínimas entre 
máquinas e equipamentos  

Péssimo Não seguem as normas 
recomendadas 

Estradas com largura mínima, duas vezes maior 
que a largura do maior veículo utilizado. 

Péssimo Não seguem as normas 
recomendadas 

Vias de circulação de veículos, não pavimentadas, 
umidificadas de forma a minimizar a geração de 
poeira. 

Péssimo Não seguem as normas 
recomendadas 

Acesso às áreas de operação de máquinas ou 
equipamentos permitidos a pessoas autorizadas 

Péssimo Acesso livre 

Obtém o máximo de aproveitamento do minério  Péssimo Apenas cerca de 30% 
Os depósitos de estéril e rejeitos mantidos sob a 
supervisão de profissional habilitado  

Péssimo Não há supervisor 

Os acessos aos depósitos de estéril, rejeitos e 
produtos devem ser sinalizados e restritos ao 
pessoal.  

Péssimo Não há sinalização 

A estocagem de materiais é realizada com o 
máximo de segurança e o mínimo de impacto no 
ambiente 

Péssimo Não seguem as normas 
recomendadas 

Evita o arraste de sólidos para o interior de rios, 
riachos ou outros cursos de água.  

Péssimo O estudo mostrou que não 

Observa a inclinação máxima em relação à 
horizontal para o plano de deposição do material 

Péssimo Não seguem as normas 
recomendadas 

Mineradores admitidos encontram-se aptos a 
realizar as suas funções 

Péssimo Não há treinamento 

Trabalhadores treinados conforme a legislação 
vigente e por pessoal habilitado 

Péssimo Não há treinamento 

Postos de trabalho projetados e instalados segundo 
princípios ergonômicos 

Péssimo Não seguem as normas 
recomendadas 

Treinamento, qualificação, informações, instruções 
e reciclagem para os mineradores. 

Péssimo Não há 

Fonte: Próprio autor 
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A Tabela 25 consta a classificação dos indicadores de saúde ambiental 

associados à extração da Pedra Cariri, nos municípios de Nova Olinda e Santana do 

Cariri. Também podem ser visualizados os motivos que influenciaram na classificação 

dos indicadores. A análise dessa tabela mostra que aproximadamente 11% dos 

indicadores foram classificados como ‘bom’. É o caso da água potável disponível para 

consumo, das máquinas e equipamentos c/ proteção para o operador contra exposição ao 

sol, chuva e vento e a água disponível p/ amenizar a poeira do trabalho e equipamentos.  

Quanto aos demais indicadores, 11% foram classificados como regular e o 

restante (77,7%) foi classificado como ‘péssimo’. 

Esses dados retratam as precárias condições de trabalho a que os 

mineradores das áreas estudadas estavam expostos diariamente. Ao mesmo tempo em 

que alerta para a necessidade de medidas preventivas e corretivas para reversão desse 

quadro. 

O monitoramento e gerenciamento dos poluentes, por exemplo, gerados pela 

extração da Pedra Cariri, constitui um instrumento útil para a segurança da saúde dos 

mineradores, das pessoas que trafegam pelo local e das pessoas que moram em seu 

entorno. Por meio desse monitoramento é possível identificar se há reais problemas para 

os solos, o ar e as águas. Também seria possível permitir e até analisar as ações 

utilizadas para reduzir os possíveis níveis dos poluentes ambientais.  

 Os indicadores: estradas com largura mínima duas vezes maior que a 

largura do maior veículo utilizado, acesso as áreas de operação de máquinas ou 

equipamentos permitidos apenas ao pessoal autorizado e obtenção do máximo de 

aproveitamento do minério foram aprovados como Normas Reguladoras da Mineração 

(NRM) para Circulação e Transporte de Pessoas e Materiais e Disposição e Manutenção 

dos Equipamentos, que fazem parte da Legislação de Segurança e Saúde do Trabalho.  

Tais NRM têm por objetivo, dentre outros, de segurança e de proteção ao 

meio ambiente, de forma a tornar o planejamento e o desenvolvimento da atividade 

minerária compatíveis com a busca permanente da produtividade, da preservação 

ambiental, da segurança e saúde dos trabalhadores (DNPM, 2002, p.46). Os municípios 

não possuem as especificações das estradas predeterminadas pelo órgão fiscalizador. 

Por essa razão, esse indicador foi classificado como péssimo. 

Os indicadores como: Depósitos de estéril e rejeitos mantidos sob a 

supervisão de profissional habilitado; Acessos aos depósitos de estéril, rejeitos e 
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produtos sinalizados e restritos ao pessoal; Estocagem de materiais com o máximo de 

segurança e o mínimo de impacto no ambiente; Evita o arraste de sólidos para o interior 

de rios, riachos ou outros cursos de água e Observação do ângulo de inclinação máximo 

em relação à horizontal para o plano de deposição do material também foram aprovados 

como NRM para Disposição de Estéril, Rejeitos e Produtos.  

Contudo, nos municípios estudados, não há nenhuma supervisão de 

profissional habilitado. Os rejeitos ficam dispersos também nas margens das estradas, 

sem nenhuma sinalização que proíba a circulação de pessoas não autorizadas. As pilhas 

de rejeitos são altíssimas, colocando em risco de desabamento para quem trafega pelo 

local (FIGURA 5). Quanto ao arraste de sólidos para o interior de rios, riachos ou outros 

cursos de água, foi visto nas Figuras 16 e 17 que em algum momento não houve esse 

cuidado. 

Por fim, os indicadores classificados como ‘péssimos’ também foram 

aprovados pela NRM para Organização de Locais de Trabalho e Proteção ao 

Trabalhador. São eles: Mineradores admitidos encontram-se aptos a realizar as suas 

funções; Trabalhadores treinados conforme a legislação vigente e por pessoal 

habilitado; Postos de trabalho projetados e instalados segundo princípios ergonômicos e 

Treinamento, qualificação, informações, instruções e reciclagem para os mineradores.  

A matriz dos indicadores de saúde ambiental associada à extração da Pedra 

Cariri, nos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, é mostrada na Tabela 26. 

 

Tabela 26- Indicadores de saúde ambiental para o monitoramento das condições de trabalho decorrente da 
extração da Pedra Cariri em Nova Olinda e Santana do Cariri, Ceará. 
 INDICADORES AÇÕES 
FORÇA 
MOTRIZ 

• Política de vigilância a saúde do 
minerador; 

• Incentivo à mineração; 
• Fiscalização; 

• Integração da saúde e do ambiente 
nas políticas do desenvolvimento; 

PRESSÃO • Tecnologia dos equipamentos; 
• Volume dos rejeitos; 

• Intervenção nas políticas públicas 
na mineração; 

SITUAÇÃO • Concentração de poeira; 
• Poluição; 
• Ausência do uso do EPI; 

• Redução de volumes de rejeito;  
• Monitoramento e gerenciamento de 

poluentes. 
EXPOSIÇÃO • Poluentes químicos; 

• Acidentes de trabalho; 
• Vigilância em saúde ambiental; 
• Fiscalização 

EFEITO • Morbidade; 
• Mortalidade. 

• Tratamento e reabilitação. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

Os indicadores de força motriz, citados foram: a Política de vigilância a 

saúde do minerador, o Incentivo à mineração local e a Fiscalização. Tais itens, de ordem 
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econômica, ainda em falta ou parcialmente em falta, nos municípios, afetam os vários 

processos ambientais que podem, por sua vez, afetar a saúde humana. 

Tais indicadores geram pressões, como a falta de tecnologia dos 

equipamentos e os grandes volumes de rejeitos que podem causar impactos na saúde e 

no ambiente, expondo a população e o meio ambiente a uma situação de risco. Por essa 

razão, foram considerados como indicadores de situação: a concentração de poeira; a 

poluição ambiental e a ausência do uso do EPI. Tal situação expõe os trabalhadores a 

riscos de adoecimento e de acidentes de trabalho, pois a exposição é a condição 

indispensável para que a saúde individual ou coletiva seja afetada pelas causas adversas 

do meio ambiente.  

Neste sentido, foi considerado como indicador de exposição a população de 

mineradores em riscos de acidente de trabalho e exposta a um ambiente poluído. Tal 

exposição pode gerar efeitos na saúde que podem variar em função do tipo, magnitude e 

intensidade, dependendo do nível de risco, do nível de exposição, da situação de saúde 

da pessoa, idade, da formação genética, da poluição do meio, da quantidade de 

poluentes, do tempo de permanência em ambientes contaminados, bem como a forma de 

contato. Tais exposições manifestariam os efeitos nas pessoas, que no caso seriam 

morbimortalidade associadas a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

Quanto as ações tem-se, ao nível de gestão de força motriz, a integração 

entre os setores da saúde e do meio ambiente, de modo que essa integração seja tanto 

intrasetorial e intersetorial, quanto multidisciplinar, na construção de uma política 

voltada a um ambiente de trabalho mais sustentável. 

 Ao nível de indicadores de pressão, tem-se como ações: a intervenção nas 

políticas públicas na mineração. Nesse caso entrariam os órgãos fiscalizadores do meio 

ambiente, como a SEMACE, o DNPM, a ICMBio e outros, já que a tecnologia dos 

equipamentos e o volume dos rejeitos, tanto degradam o meio ambiente, quanto trazem 

riscos à saúde. 

No âmbito da situação, as ações recomendadas são: redução de volumes de 

rejeito e monitoramento e gerenciamento de poluentes, que juntas dependeriam das 

ações em nível de força motriz para que os mineradores fossem estimulados a, por 

exemplo, diminuir a geração de rejeitos. Quanto aos indicadores de exposição, as ações 

são: vigilância em saúde ambiental e fiscalização, realizadas por órgãos municipais. Por 

fim, em nível de efeito, a ação sugerida é a de tratamento e reabilitação para os casos de 

acidente de trabalho e adoecimento. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Levando-se em consideração os resultados obtidos neste trabalho são 

enunciadas as seguintes conclusões: 

 Em relação ao histórico profissional dos mineradores da Pedra Cariri, foi 

verificado que a média de anos de trabalho é de 11,4 anos, com carga horária semanal 

de 40 horas e com folgas apenas nos finais de semana. 

Com relação ao aspecto econômico, observou-se que, embora a mineração 

da Pedra Cariri seja uma importe fonte de renda para os municípios em questão, 26,6% 

dos mineradores ainda recebem menos de um salário mínimo, o que caracteriza uma 

grave infringência as leis trabalhistas do país.  

Quanto as principais doenças relacionadas às questões ambientais na área de 

influência das mineradoras, constatou-se uma intensa procura por atendimento 

hospitalar por problemas digestivos e respiratórios. As taxas de internamento hospitalar 

variaram entre 17 e 20% em menores de cinco anos. Outro aspecto observado é que os 

trabalhadores e as pessoas que moram no entorno das mineradoras estão expostas a 

partículas com diâmetro menor que 1000 nm, portanto, expostos, por exemplo, a 

doenças respiratórias. 

Quanto ao percentual de mineradores com doenças respiratórias, verificou-

se que 62,13% apresentaram algum sintoma. Considerando apenas os mineradores que 

procuraram assistência médica por problemas respiratórios, os mais destacados foram 

gripe (56,32%), pneumonia (18,39%) e asma (11,49%).  

No que diz respeito à identificação e avaliação dos impactos ambientais 

decorrentes da atividade de extração da Pedra Cariri, esta pesquisa averiguou que 79% 

dos impactos identificados nas etapas de extração do minério foram avaliados como 

‘ruim’. Os impactos que mais prevaleceram foram: desconforto e riscos para os 

trabalhadores, possibilidade de poluição das águas, do ar e do solo, poluição sonora e 

visual, destruição de leito de rios e riachos e presença de material particulado. Neste 

aspecto, constatou-se que 78% do material extraído nas mineradoras se constituem em 

rejeito, o qual, por ser inadequadamente disposto no ambiente, se configura como uma 

importante fonte de poluição do ar, da água e do solo. 

 Um aspecto que pode contribuir para o agravo da situação da saúde 

ambiental relacionada a atividade de mineração nas áreas estudadas é a ausência de 

ações específicas que proporcionem o conhecimento e a detecção de qualquer alteração 
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nos fatores que determinam e condicionam o meio ambiente e, consequentemente, 

interferem na saúde das pessoas.   

Contudo, a matriz dos indicadores de saúde ambiental, construída nesse 

estudo, permitiu uma visão sistêmica dos fatores ambientais, sociais, econômicos, 

políticos e de saúde pública. Com este instrumento é possível planejar ao longo do 

tempo ações nas etapas de força motriz, pressão, situação, exposição e efeito. 

Ante o exposto, infere-se que os programas de saúde ambiental devem 

contar com ações de ordem interdisciplinar, com movimentos socialmente justos, 

economicamente viáveis e ecologicamente corretos, visando a perspectiva de uma 

equidade social, política e econômica.  

Para finalizar, conclui-se que as alterações ao meio ambiente provenientes 

da extração da Pedra Cariri estão expondo o meio ambiente a situações de risco para a 

saúde e à qualidade de vida dos mineradores e das pessoas que vivem nos entornos das 

mineradoras. 

Ante o exposto é importante ressaltar que o desenvolvimento regional 

sustentável de uma região está conectado as condições de saúde da população, que, por 

sua vez, têm aspectos sociais que as determinam e as condicionam a qual estão 

articulados. Assim, para alcançar saúde como um bem-estar físico, mental e social é 

necessário se ter por base equidade na distribuição de renda e bens, diminuição das 

desigualdades sociais, ampliação dos direitos e garantia do acesso aos serviços 

(educação e saúde, por exemplo) que visam possibilitar as pessoas acesso pleno à 

cidadania.  
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

Para a melhoria da saúde ambiental na área de estudo sugere-se que sejam 

tomadas uma série de intervenções/ações no setor de mineração, considerando os 

princípios que regem a sustentabilidade. Como exemplos podem ser citados: 

• Recuperação das áreas degradadas das minas e das áreas onde está 

sendo colocados os rejeitos;  

• Preservação da flora e da fauna da região;  

• Controle sobre poluição sonora e disposição e uso de rejeitos; 

• Incentivo econômico e político a empresas que utilizem os rejeitos 

para outros fins; 

• Programa de recuperação do solo, que inclua um reflorestamento 

com árvores nativas, para que se possa, em longo prazo, minimizar 

os impactos ambientais ocorridos nas áreas de mineração nos 

municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri; 

• Planejamento das atividades de mineração que inclua técnicas 

modernas para a extração e para o beneficiamento das pedras; 

• Preparo técnico da mão de obra utilizada, em todos os níveis da 

cadeia produtiva;  

• Ações baseadas nas leis e resoluções do CONAMA, e com base nos 

estudos prévios e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) ou o 

Relatório de Controle Ambiental (RCA);  

• Fiscalização e um acompanhamento do DNPM, já que este é o 

departamento responsável pelo setor de mineração; 

• Realização de campanhas de educação ambiental e conscientização 

dos trabalhadores e moradores sobre os riscos à saúde decorrentes da 

atividade de mineração; 

• Articulação entre mineradoras, gestores públicos, mineradores e 

consumidor; 

• Mudança da forma como as mineradoras extraem suas obras primas; 

• Políticas de beneficiamento para soluções economicamente 

ressaltantes e viáveis para a mineração, para os mineradores e para 
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os consumidores, que permita uma adequação do ambiente, 

viabilidade econômica e justiça social; 

• Criação de um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – 

CEREST, nos municípios estudados, para auxiliar o trabalhador da 

mineração nas repercussões decorrentes do seu processo de trabalho, 

bem como na identificação de condições laborais que representem 

exposição do minerador e da comunidade adjacente a riscos; 

• Maior empenho, por parte do Poder Público, através da Delegacia 

Regional do Trabalho, para fiscalizar a regularização da situação 

trabalhista de todas as pessoas envolvidas. 

 Por isso faz-se necessário uma série de intervenções/ações no setor da 

mineração, cuja prática esteja voltada ao meio ambiente com ênfase na sustentabilidade, 

como: 

• Recuperação das áreas degradadas das minas e das áreas onde está sendo 

colocados os rejeitos;  

• Preservação da flora e da fauna da região;  

• Controle sobre poluição sonora e disposição e uso de rejeitos; 

• Incentivo econômico e político a empresas que utilizem os rejeitos para 

outros fins; 

• Programa de recuperação do solo, que inclua um reflorestamento com 

árvores nativas, para que se possa, em longo prazo, minimizar os 

impactos ambientais ocorridos nos municípios de Nova Olinda e Santana 

do Cariri; 

• Planejamento das atividades de mineração que inclua técnicas modernas 

para a extração e para o beneficiamento das pedras; 

• Preparo técnico da mão de obra utilizada, em todos os níveis da cadeia 

produtiva;  

• Ações baseadas nas leis e resoluções do CONAMA, e com base nos 

estudos prévios e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) ou o 

Relatório de Controle Ambiental (RCA);  

• Fiscalização e um acompanhamento do DNPM, já que este é o 

departamento responsável por este setor; 
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• Realização de campanhas de educação ambiental e conscientização dos 

trabalhadores e moradores sobre os riscos a saúde oferecida pela 

atividade mineradora; 

• Articulação entre mineradoras, gestores públicos, mineradores e 

consumidor; 

• Mudança da forma como as mineradoras extraem suas obras primas; 

• Políticas de beneficiamento para soluções economicamente ressaltantes e 

viáveis para a mineração, para os mineradores e para os consumidores, 

que permita uma adequação do ambiente, viabilidade econômica e justiça 

social.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA AOS MINERADORES 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS MINERADORES DOS 
MUNICÍPIOS DE NOVA OLINDA E SANTANA DO CARIRI 

 
DADOS PESSOAIS 
 
1.  Gênero: (  ) Masc.  (  ) Fem.       
2.  Idade: ________ anos 
3. Na sua casa você é o chefe da família? (   ) sim; (   ) não 
4. Se não,o que você é do chefe da família? 
(   ) Filho (   ) primo;   (   ) cunhado;   (   ) sobrinho   (   ) irmão;    em parentescos (   ). 
5. Outras pessoas trabalham na sua casa? (   ) sim; (   ) não. Quais?__________________________ 
 
LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA 
 
6. Endereço:___________________________N° _______ Município: ___________________      
7. N° pessoas na residência: _______ Quanto tempo reside nesse local?  ________ anos; 
 
ESCOLARIDADE 
 
8. Qual o último ano cursado: 
(    ) analfabeto;   (    ) alfabetizado;  (    ) 1° ao 5° ano;  (    ) 6° ao 9°;  (     ) 2° grau incompleto;  
 (    ) 2° grau completo; ° (    ) 3° grau incompleto; ° (    ) 3° grau completo. 
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL 
 
9. Há quanto tempo trabalha com a extração da pedra cariri? Total de anos/meses:_____   
10. Que tipo de serviço você trabalha? (    ) etapa de extração da lajota, com o uso da cortadeira móvel;  
(   ) na etapa de esquadrejamento das placas de pedra;  (   ) no transporte. (   ) outro_________ 
11. Na empresa que você trabalha são realizados exames médicos de rotina? (   ) sim; (   ) não 
12. Na empresa que você trabalha são oferecidos equipamentos de proteção individual?  (   ) sim; (   ) não 
13. Se sim, quais os equipamentos:  
(   ) avental;  (   ) capacete;  (   ) óculos;   (   ) abafador de ruídos;   (   ) luvas;   (   ) botas. 
14. Dos equipamentos fornecidos pela empresa, quais deles você usa? 
(   ) avental;  (   ) capacete;  (   ) óculos;   (   ) abafador de ruídos; (   ) luvas;   (   ) botas. 
15. Na empresa que você trabalha atualmente, você é contratado com: 
 (   ) carteira assinada;     (   ) autônomo. 
16. Na empresa que você trabalha atualmente, quanto você ganha por mês? 
 (   ) menos que um salário;   (   )   1;     (   ) 1 a 2;     (   ) 3 a 5;    (   ) mais que 5. 
17. Na empresa que você trabalha atualmente, quantas horas você trabalha por dia? 
 (   ) < 8 h;   (   ) 8 a 10 h;    (   )  11 a 12 h;  (   )  > de 12 h. 
18. Na empresa que você trabalha atualmente, qual o seu horário de trabalho? 
 (   ) diurno;   (   ) noturno;    (   )  revezamento. 
19. Na empresa que você trabalha atualmente, quantos dias você folga? (descanso semanal) 
 (   ) 1 dia;   (   ) 2 dias;    (   )  fim de semana (sábado e domingo). 
 
FATORES AMBIENTAIS 
 
20. O que é feito dos rejeitos da extração da Pedra Cariri?  ____________________________________ 
21. Quantos quartos de dormir têm na sua casa?  _____            
22. Quantas pessoas moram por quartos?  
23. Em casa a comida é cozinhada a: (   ) gás;   (   )  carvão.     
24. Em casa você utiliza inseticida ou veneno?  (   ) sim;   (   ) não. 
25. O piso da sua casa é cimentado? (   ) sim;   (   ) não.   
26. Alguém fuma na sua casa?  (    ) sim;   (    ) não.  Especificar:_______________________________ 
27. Você fuma? (   ) sim; Há quanto tempo:____________(   ) não. Quantidade de fumo por dia:  
_____/dia 
28. Você tem poeira da pedra dentro de sua casa? (   ) sim;   (   ) não.  
29. Se sim, a quantidade de poeira é (   )  pouca;   (   ) razoável       (   ) muita. 
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MORBIDADE 
 
30. Você costuma tossir com frequência? (   ) sim;   (   ) não.                     
Se não tosse pule para a pergunta 33. 
31. A tosse é: (   ) seca    (    ) com catarro.           
32. Há quanto tempo durou a tosse mais longa? (   ) menos de 1 sem;   (   ) 1 sem a 14 dias;   (   ) 15 a 30 
dias;   (   ) mais de 30 dias. 
33. Você costuma escarrar logo pela manhã? (   ) sim;   (   ) não.          
34. Você já escarrou sangue? (   ) sim;   (   ) não.   
35. Se você já escarrou sangue alguma vez na vida, quantas vezes? ___________. 
36. Já saio sangue do seu nariz? (   ) sim;   (   ) não. 
37. Você sente aperto no peito? (   ) sim;   (   ) não. 
38. Você sente falta de ar? (   ) sim;   (   ) não. 
Obs.: Se não sente falta de ar, pular para a pergunta 42. 
39. Se sente falta de ar, quando ocorre: (   ) sempre;   (    ) ás vezes. 
40. Se sente a falta de ar, quando começou?  
(   ) antes de trabalhar com a pedra cariri;  (   ) iniciou antes e piorou com o trabalho;   (  ) depois que 
começou a trabalhar com a pedra cariri.  
41. Quando ocorreu a falta de ar?   (   ) andava depressa no plano;  (   ) subia pequena ladeira;   (   ) faz 
esforço físico moderado: limpar a casa, arrastar os móveis;   (   ) esforço físico leve - vestir-se, tomar 
banho;  
(   ) Outros:_________________________________________________________________. 
42. Você já foi ao medico ou ao hospital por causa de um problema respiratório? (   ) sim;   (   ) não. 
43. Se sim, que tipo de doença respiratória? (   ) bronquite; (   ) pneumonia;   (   ) tuberculose;   (   ) asma; 
(   ) sinusite;   (   ) resfriado;  (   ) gripe;   (   ) Outros: _____________________________________. 
44. Já foi internado por algumas dessas doenças? (   ) sim;   (   ) não.  
45. Se sim, quais: (   ) bronquite; (   ) pneumonia;   (   ) tuberculose;   (   ) asma; (   ) sinusite;   (   ) 
resfriado;  (   ) gripe;   (   ) Outros: _____________________________________. 
Se não, pular para a pergunta 47. 
46. Quanto tempo de internação? ____________________            
47. O problema foi resolvido? (   ) sim;   (   ) não. 
48. Você tem alguma deficiência auditiva?  (   ) sim;   (   ) não.     
49. Qual tipo: (   ) diminuição da audição;  (   ) zumbido;   (   ) estresse;  (   ) distúrbio do sono;     (   ) 
distúrbio do humor. 
50. Você já sofreu alguma lesão no período de trabalho? (   ) sim;   (   ) não. 
51. Se sim, que tipo:  (   ) lesão em dedos; (   ) lesão em mãos; (   ) lesão em braços;  (   ) outros. 
52. Você já apresentou: (   ) fraqueza;  (   )depressão;  (   ) ansiedade;   (   ) incapacidade de se concentrar; 
 (   ) fadiga crescente;  (   ) sudorese abundante; (   ) desmaio ao ficar em pé; (   ) cefaleia;   (   ) vertigem. 
53. Você tem irritação nos olhos? (   ) sim;   (   ) não. 
54. Se sim, que tipo: (   ) coça;   (   ) arde;   (   ) lacrimeja;    (   ) olhos vermelhos. 
55. Você tem alergia ou irritação de pele? (   ) sim;   (   ) não. 
56. Se sim, que tipo:  (   ) coceira;   (   ) rachadura;   (   ) irritação/vermelhidão;   (   ) bolhas;   (   ) caroços. 
57. Se sim, em que parte do corpo?_____________________________________________________ 
58. Quando você bebe a água da sua casa você sente:  (   ) diarreia;     (   ) vômito;   (   ) náuseas;      (   ) 
dor abdominal 
(   ) prisão de ventre    (   ) perda de apetite 
59.  Você já apresentou algum problema urinário? (   ) sim;   (   ) não. 
60. Se sim, que tipo:  (   ) dor;   (   ) ardência;   (   ) falta de urina;   (   ) urina avermelhada;   (   ) pedra na 
urina;  
(   ) outro: Qual?______________________________________________________ 
61. Qual a distância da sua casa para a empresa mais próxima?  
(   ) < 100 m;  (   ) 100 a 500 m;   (   ) 500 a 1000 m;   (   ) > 1000 m;   
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: 
_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – DESCRIÇÃO DA ANÁLISE DA AMOSTRA 
 

DESCRIÇÃO DO PREPARO DO TAMANHO DA AMOSTRA PARA ANÁLISE 
 

  

É feita a descrição do preparo da primeira amostra de rejeitos de Pedra 

Cariri para análise (FIGURA 18) realizada pelo Departamento de Física da 

Universidade Federal do Ceará 

 
 

Figura 18 - Descrição do preparo das amostras de rejeitos de Pedra Cariri para análises 

.  

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

a. b. c. 
 

d. e. f. 

g. h. i. 



130 
 

a) identificar as amostras: amostra um e amostra dois; 

b) usar uma peneira de abertura em mm, 0,150 da marca 

GRANUTEST; 

c) fazer o peneiramento da primeira amostra. É importante este 

preparo, pois se sabe que há aglomerados que não são de interesse; 

d) realizar a pesagem da primeira amostra: 0,0103g; 

e) realizar a dispersão em 10 ml de água deionizada; 

f) levar a amostra para o aparelho de ultrassom de banho por três 

minutos. A Ultrassonografia serve para remover as bolhas de ar; 

g) aguardar cinco minutos em repouso para precipitação do excesso da 

amostra (decantação); 

h) levar a amostra para o equipamento para realizar a medida de DLS 

em equipamento ZETASIZER NANO ZS utilizando cubeta DTS 

0012; 

i) fazer a interpretação dos resultados. 

 

A Seguir é feita a descrição do preparo da segunda amostra de rejeitos de 

Pedra Cariri para análise: 

j) fazer o peneiramento da segunda amostra usando uma peneira de 

abertura em mm, 0,150 da marca GRANUTEST; 

k) realizar a pesagem da primeira amostra: 0,0101g; 

l) realizar a dispersão em 10 ml de água deionizada com auxílio de 

ultrassom de banho durante cinco minutos;  

m) aguardar cinco minutos em repouso para precipitação do excesso da 

amostra (decantação); 

n) realizar a medida de DLS em equipamento ZETASIZER NANO ZS 

utilizando cubeta DTS 0012; 

o) levar a amostra para o equipamento para realizar a medida de DLS. 

Foram feitas três medidas e em seguida feito à média destas. 
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APÊNDICE C - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
RELACIONADOS À ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DA PEDRA CARIRI  

 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

RELACIONADOS À EXTRAÇÃO DA PEDRA CARIRI EM NOVA OLINDA E 
SANTANA DO CARIRI 

 
Nome da mineradora ou nome do proprietário:____________________________________________________ 

Município:     Nova Olinda (   )     Santana do Cariri (   ) 
Data:          /       / 2014 

 

1. PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE DE LAVRA  

1.1 ATIVIDADE: LIMPEZA DA COBERTURA DE 
SOLO 

Avaliação  
Ruim Regular Bom Excelente 

(   ) - Afugento da fauna     
(   ) - Compactação e comprometimento do solo     
(   ) - Comprometimento das áreas de recarga de 
aquíferos 

    

(   ) - Desconforto para os trabalhadores     
(   ) - Destruição de leito de rios e riachos     
(   ) - Esgotamento de recurso natural     
(   ) - Estradas mal planejadas     
(   ) - Impactos visuais     
(   ) - Modificação e destruição da vegetação nativa     
(   ) - Perda de banco de sementes     
(   ) - Poluição das águas     
(   ) - Poluição do ar     
(   ) - Poluição dos solos     
(   ) - Poluição sonora     
(   ) - Poluição visual     

 

1.2 ATIVIDADE: EXTRAÇÃO DO MINÉRIO Avaliação 
Ruim Regular Bom Excelente 

(   ) - Degradação paisagística     
(   ) - Riscos de acidentes      
(   ) - Exposição ocupacional dos trabalhadores     
(   ) - Geração de rejeitos      
(   ) - Geração de ruídos e vibrações      
(   ) - Impactos visuais     
(   ) - Interferência no patrimônio arqueológico local     
(   ) - Obstrução do leito dos córregos e calhas de drenagens     
(   ) - Pó de serraria carreado para cursos de água      
(   ) - Poluição das águas     
(   ) - Poluição do ar     
(   ) - Poluição dos solos     
(   ) - Presença de Material Particulado     
(   ) - Processos erosivos      
(   ) - Rebaixamento do lençol freático       
(   ) - Riscos de vida     
(   ) - Transporte de partículas e assoreamento de drenagens     
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1.3 ATIVIDADE: CARREGAMENTO E TRANSPORTE DO 
MINÉRIO  

Avaliação 
Ruim Regular Bom Excelente 

(   ) - Compactação e impermeabilização do solo     
(   ) - Comprometimento das águas superficiais     
(   ) - Comprometimento do solo      
(   ) - Degradação paisagística     
(   ) - Desconforto aos trabalhadores da mina     
(   ) - Desmoronamentos, transporte de partículas e 
assoreamento de drenagens 

    

(   ) - Emissão de gases e partículas sólidas      
(   ) - Geração de ruídos e vibrações      
(   ) - Interferência no processo de escoamento de águas 
superficiais e de subsuperfície 

    

(   ) - Inviabilização de exploração de reservas sobrepostas     
(   ) - Partículas sólidas em suspensão      
(   ) - Poluição do ar      
(   ) - Poluição sonora     
(   ) - Riscos a saúde do trabalhador      
(   ) - Transtorno de tráfego urbano     

Nota: Ruim (2,5); Regular (5,0); Bom (7,5); Excelente (10). 

2. PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS NA ETAPA DE BENEFICIAMENTO 

2.1 ATIVIDADE: BENEFICIAMENTO E TRANSPORTE DO 
MINÉRIO 

Avaliação 
Ruim Regular Bom Excelente 

(   ) - Assoreamento de córregos próximos     
(   ) - Comprometimento do solo      
(   ) - Poluição das águas superficiais      
(   ) - Desconforto aos trabalhadores da mina     
(   ) - Intoxicação por gases     
(   ) - Poluição do ar      
(   ) - Poluição sonora     

Nota: Ruim (2,5); Regular (5,0); Bom (7,5); Excelente (10). 
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APÊNDICE D – FICHA DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE 
AMBIENTAL 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE AMBIENTAL NOS 

MUNICÍPIOS DE NOVA OLINDA E SANTANA DO CARIRI 
 
 

INDICADORES AVALIAÇÃO 

Ótimo Bom Regular Péssimo 
VARIÁVEIS: ÁGUA 

Óbitos em menores de 28 dias por diarreia      
Óbitos entre 28 dias e 11 meses por diarreia     
Óbitos em maiores de um ano por diarreia     
Hospitalização em <5 anos por desidratação     
Crianças menores de dois anos com diarreia     
Domicilio que tratam a água de consumo      
Quantidade de mineradores que tiveram diarreia     
Quantidade de mineradores que tiveram dor abdominal     
Quantidade de mineradores que tiveram náusea     
Quantidade de mineradores que tiveram vômito     
Quantidade de mineradores que tiveram disúria     
Quantidade de mineradores que tiveram constipação     

VARIÁVEIS: AR 
Uso de inseticidas nos domicílios     
Óbitos < 28 dias IRA     
Óbitos entre 28 dias e 11 meses por IRA     
Óbitos em maiores de um ano por IRA     
Hospitalização em <5 anos por pneumonia     
Quantidade de mineradores que tiveram falta de ar     
Quantidade de mineradores que tiveram tosse frequente     
Quantidade de mineradores que tiveram epistaxe     
Quantidade de mineradores que tiveram dor no peito     
Quantidade de mineradores que tiveram queixas 
oculares 

    

Mineradores que apresentaram alteração da função 
pulmonar verificado com o uso do peak-flow 

    

Mineradores que apresentaram alteração da função 
pulmonar verificado com o uso do manovacuômetro 

    

Quantidade de mineradores com cefaleia     
VARIÁVEIS: CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Uso de EPIs     
Jornada de trabalho acima de 6 horas por dia     
Tecnologia dos equipamentos      
Geração de resíduos     
Monitoramento e gerenciamento dos poluentes     
Concentração de poeira     
Exposição a raios solares     
Poluentes químicos     
Realizam exames médicos de rotina     
Água potável disponível para consumo     
Água disponível p/ amenizar a poeira do trabalho e 
equipamentos 

    

Equipamento c/ dispositivos p/ eliminação/redução da 
poeira 

    

Veículos mantendo distâncias mínimas entre máquinas 
e equipamentos  

    

Estradas com largura mínima, duas vezes maior que a     
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largura do maior veículo utilizado. 
Vias de circulação de veículos, não pavimentadas, 
umidificadas de forma a minimizar a geração de poeira. 

    

Acesso às áreas de operação de máquinas ou 
equipamentos só é permitido a pessoal autorizado 

    

As máquinas e equipamentos c/ proteção para o 
operador contra exposição ao sol, chuva e vento. 

    

Obtém o máximo de aproveitamento do minério      
Os depósitos de estéril e rejeitos mantidos sob a 
supervisão de profissional habilitado  

    

Os acessos aos depósitos de estéril, rejeitos e produtos 
devem ser sinalizados e restritos ao pessoal.  

    

A estocagem de materiais é realizada com o máximo de 
segurança e o mínimo de impacto no ambiente 

    

Evita o arraste de sólidos para o interior de rios, riachos 
ou outros cursos de água.  

    

Observa o ângulo de inclinação máximo em relação à 
horizontal para o plano de deposição do material 

    

Mineradores admitidos encontram-se aptos a realizar as 
suas funções 

    

Trabalhadores treinados conforme a legislação vigente 
e por pessoal habilitado 

    

Em caso de acidente, providencia-se o imediato 
atendimento ao acidentado 

    

Postos de trabalho projetados e instalados segundo 
princípios ergonômicos 

    

Treinamento, qualificação, informações, instruções e 
reciclagem para os mineradores 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 
ENTREVISTA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA ENTREVISTA 

APLICADO AOS MINERADORES 
 
Eu,________________________________________________________declaro que 

aceito participar do estudo científico sobre a problemática ambiental provocada pela 

extração da pedra cariri intitulado “ANÁLISE DA SAÚDE AMBIENTAL 

VINCULADA À EXTRAÇÃO DA PEDRA CARIRI”. Foi-me explicado que faz parte 

de minha participação no estudo responder a uma entrevista padronizada, cujo objetivo 

é levantar as variáveis e indicadores necessários ao estudo. Sei que minha participação 

no estudo poderá beneficiar a vigilância à saúde e melhorar a compreensão dos efeitos 

na saúde humana decorrentes das exposições do pó. Minha participação é voluntária e 

eu poderei deixar de participar a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer 

prejuízo a minha pessoa. Quando os resultados deste estudo forem apresentados meu 

nome não será identificado. Também estou ciente que receberei através dos veículos de 

comunicação e/ou por reuniões, os resultados alcançados por este estudo. Qualquer 

esclarecimento que eu necessite, eu devo entrar em contato com Paula Hemília de Souza 

Nunes a qualquer momento pessoalmente no endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha 

S/N - Cidade Universitária, Juazeiro do Norte – CE, Brasil. Na Universidade Federal do 

Cariri, PABX: (88) 3572-7200. 

ATENÇÃO: se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 
pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC Rua Coronel 
Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE, Fone: 3366-8344. 

 
___________________,_________de_____________________de 20______ 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

Obs.: em caso de diagnóstico de problemas respiratórios, será encaminhado para os 

serviços de saúde municipal de referência para diagnostico clínico e tratamento. 

P

aula Hemília de Souza Nunes 

Pesquisador Responsável Profª. Dra. Maria Gorethe de Sousa Lima 

Orientadora 
 
 
 



136 
 

APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE MANOVACUOMETRIA E PICO DE 

FLUXO EXPIRATÓRIO  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
REALIZAÇÃO DO EXAME DE MANOVACUOMETRIA E PICO DE FLUXO 

EXPIRATÓRIO NOS MINERADORES 
 
Eu,________________________________________________________declaro que 

aceito participar do estudo científico sobre a problemática ambiental provocada pela 

extração da pedra cariri intitulado “ANÁLISE DA SAÚDE AMBIENTAL 

VINCULADA À EXTRAÇÃO DA PEDRA CARIRI”. Foi-me explicado que faz parte 

de minha participação no estudo fazer os testes do manovacuômetro e do pico de fluxo 

expiratório.  Sei que minha participação no estudo poderá beneficiar a vigilância à saúde 

e melhorar a compreensão dos efeitos na saúde humana decorrentes das exposições do 

pó. Minha participação é voluntária e eu poderei deixar de participar a qualquer 

momento, sem que isto acarrete qualquer prejuízo a minha pessoa. Quando os 

resultados deste estudo forem apresentados meu nome não será identificado. Também 

estou ciente que receberei através dos veículos de comunicação e/ou por reuniões, os 

resultados alcançados por este estudo. Qualquer esclarecimento que eu necessite, eu 

devo entrar em contato com Paula Hemília de Souza Nunes a qualquer momento 

pessoalmente no endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha S/N - Cidade Universitária, 

Juazeiro do Norte – CE, Brasil. Na Universidade Federal do Cariri, PABX: (88) 3572-

7200. 

ATENÇÃO: se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 
pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC Rua Coronel 
Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE, Fone: 3366-8344. 

 
___________________,_________de_____________________de 2014 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

Obs.: em caso de diagnóstico de problemas respiratórios, será encaminhado para os 

serviços de saúde municipal de referência para diagnostico clínico e tratamento.      

 Paula Hemília de Souza Nunes  

Pesquisador Responsável 

 

Profª. Dra. Maria Gorethe de Sousa Lima 

Orientadora 
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ANEXO A - A INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 
AVALIAÇÃO PULMONAR: PEAK-FLOW E MANOVACUÔMETRO 

 

 

Peak-flow  

O Pico de Fluxo Expiratório (PFE) ou peak-flow é um parâmetro 

espirométrico obtido da curva fluxo-volume. Segundo Tiago (2012, p. 53) o peak-flow 

serve para medir a eficácia da função pulmonar e indicar quão abertas estão às vias 

respiratórias ou a dificuldade de respirar. O fluxo de ar expirado considerado “normal” 

varia de acordo com a idade, sexo e altura da pessoa, por isso, na oportunidade serão 

colhidos os devidos dados. 

Para usar o peak-flow alguns passos deverão ser seguidos em sua aferição:  

• Certificar de que o “contador” está em zero;  

• Colocar o sujeito de pé, ou sentado;  

• Inspirar o mais profundamente possível;  

• Colocar o medidor na boca e apertar a boquilha com os lábios para evitar que o ar se 

escape para fora do medidor.  

• Repetir este procedimento por três vezes, tendo o valor máximo alcançado como 

parâmetro considerado (litros/minuto). 

 

Manovacuômetro 

 

  O manovacuômetro é um instrumento utilizado para mensuração das pressões 

respiratórias máximas, que avalia a força dos músculos respiratórios por meio de PImáx 

(Pressão Inspiratória Máxima) e PEmáx (Pressão Expiratória Máxima) (NOBRE et al., 

2007 apud CARVALHO, 2011, p. 28), em uma escala de cmH2O ,tendo a 

particularidade de necessitar a colaboração do indivíduo.  

A manovacuometria, através da mensuração do PEmáx e PImáx, é 

considerada segundo Pinheiro Filho et al. (2010, p. 33) o exame mais simples e 

reprodutível para avaliar a força dos músculos respiratórios através da detecção de 

pressões máximas inspiratórias (PImáx) e pressões máximas expiratórias (PEmáx).  

Para mensuração da PImax o sujeito é orientado a realizar uma força 

inspiratória máxima a partir de uma posição expiratória máxima – volume residual; Na 

PEmax ele é orientado a realizar uma força expiratória máxima a partir de uma posição 
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inspiratória máxima – capacidade pulmonar total (GAMA, 2011, p. 22; NEDER et al., 

1999). As pressões alcançadas devem ser mantidas durante no mínimo um segundo, 

sem vazamento de ar. Devem-se repetir as manobras por cinco vezes, selecionar três 

medidas com até 20% de diferença entre eles e escolher a de maior valor (ATS/ERS, 

2002, p. 15 apud GAMA, 2011, p. 15).  
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ANEXO B – VALORES DE REFERÊCIA DOS EQUIPAMENTOS DE 
AVALIAÇÃO PULMONAR: PEAK-FLOW E MANOVACUÔMETRO 

 

Segundo Pereira (2002, p. 30), os valores médio de referência, para o 

equipamento de avaliação pulmonar ‘peak-flow’, para uso no Brasil são baseados em 

Leiner (1963), (TABELA 27). 

 

Tabela 27: Média prevista para valores do PFE em homens normais (L/min) 
Idade (anos) Estatura (cm) 

150 155 160 165 170 175 180 
20 554 564 583 601 620 639 657 
25 543 553 571 589 608 626 644 
30 532 541 559 577 594 612 630 
35 521 530 547 565 582 599 617 
40 509 518 535 552 569 586 603 
45 498 507 523 540 557 573 590 
50 486 494 511 527 543 560 576 
55 475 483 499 515 531 547 563 
60 463 471 486 502 518 533 549 

Fonte: Leiner (1963 apud Pereira 2002, p. 243). 
 

            Em relação aos valores médios de referência, para o equipamento de 

avaliação pulmonar manovacuômetro, foram utilizados aqueles previstos através das 

seguintes equações propostas por Neder et al. 1999 apud  Costa et al. (2010, p. 308) 

(TABELA 28): para homens: 

PImáx: y = -0,80 × idade + 155,3  

                  PEmáx: y = -0,81 × idade + 165,3 

Os dados foram analisados estatisticamente por meio do programa BioEstat, 

versão 5.0. 

 
Tabela 28: Média prevista dos valores do manovacuômetro em homens normais. 

Idade (anos) MIP (cmH2O) MEP (cmH2O) 

20-29 135,7 ± 2,42 145,45 ± 2,45  
30-39 127,7 ± 2,42 137,35 ± 2,45 
40-49 119,7 ± 2,42 129,25 ± 2,45 
50-59 111,7 ± 2,42 121,15 ± 2,45 
60-69 103,7 ± 2,42 113,05 ± 2,45 

Fonte: Neder et al. 1999 apud Costa 2010, p.309. 


