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RESUMO 

 
Atividades econômicas, como a mineração, caracterizam-se por causar possíveis  
danos ao ambiente, pois normalmente é realizada de forma desordenada e podendo 
gerar riscos à saúde dos trabalhadores. O objetivo deste trabalho foi verificar o 
Panorama de impacto ambiental e os possíveis fatores de riscos à saúde de 
trabalhadores no garimpo de esmeraldas no Distrito de Carnaíba, Município de 
Pindobaçu, Estado da Bahia, localizado na região de planejamento do Piemonte da 
Diamantina (latitude 10°42’55”S; longitude 40°26’49”W). A localidade possui 
características geológicas com sequências metassedimentares, granitos e rochas do 
ultramáficas, que é destaque na produção de esmeraldas. A metodologia utilizada 
teve caráter qualitativo, com levantamento teórico-conceitual acerca da bibliografia 
ligada aos temas mineração, meio ambiente, saúde, sociedade, com reflexos na 
atividade extrativista à saúde do trabalhador. A pesquisa foi dividida em quatro 
etapas. Na primeira etapa, foi realizada investigação sobre os impactos ambientais 
com levantamento de dados junto aos órgãos oficiais e utilizando o Sistema de 
Informações Geográficas, para mapeamento da área de garimpagem. Na segunda 
etapa, foram realizados os primeiros trabalhos de campo, com observações in loco, 
registros fotográficos e imagens de satélite. Na terceira etapa, ocorreu a aplicação 
de entrevistados individuais para pessoas com idade de 18 a 65 anos, tendo como 
critério de inclusão para participação no estudo, somente os trabalhadores 
vinculados à Cooperativa Mineral da Bahia. Enquanto que, como critério de 
exclusão, os trabalhadores não cooperados. Esta fase também compreendia 
observações in loco. Na quarta etapa, ocorreu a análise e discussão dos dados 
coletados. As análises dos dados tiveram enfoque qualitativo com base nos 
depoimentos e observações no ambiente de trabalho. Verificou-se que alguns dos 
garimpeiros entrevistados já foram acometidos por pelo menos um tipo de acidente 
(inundação, queda de equipamento, bloco). Além disso, identificou-se incidência de 
silicose no munícipio, em virtude da exploração mineral.  Neste contexto, observou-
se ser necessário implantar plano de gestão para o município, tanto para as 
questões ambientais quanto para a melhoria nas condições do ambiente de trabalho 
no garimpo, sendo necessária adoção de práticas de segurança do trabalho, e 
programa de saúde especializado para os garimpeiros. 
 
 
Palavras-chave: Atividade extrativista. Degradação ambiental. Garimpo.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 
Economic activities such as mining, are characterized because of possible damage 

to the environment as it is usually performed in a disorderly manner and may 

generate risks to workers' health. The objective of this study was to verify the 

Panorama environmental impact and potential risk factors to the health of workers in 

the mining of emeralds in Carnaíba District, Municipality of Pindobaçu, State of 

Bahia, located in the planning area of Piedmont Diamantina (latitude 10 ° 42'55 "S, 

longitude 40 ° 26'49" W). The town has geological characteristics with 

metasedimentary sequences, granite and ultramafic rocks, which is featured in the 

production of emeralds. The methodology was qualitative, with theoretical and 

conceptual survey of the literature on themes linked to mining, environment, health, 

society, reflected in the extractive activity to workers' health. The research was 

divided into four stages. In the first stage, research was carried out on the 

environmental impacts with data collection by the official bodies and using the 

Geographic Information System for mapping the mining area. In the second stage, it 

was performed early work camp, with on-site observations, photographic records and 

satellite imagery. In the third stage, occurred applying individual interviewed for 

people aged 18-65 years, and as an inclusion criterion for participation in the study, 

only workers linked to the Bahia Mineral Cooperative. Whereas, as an exclusion 

criterion, workers are not members. This phase also understood-site observations. In 

the fourth stage, there was the analysis and discussion of the collected data. Data 

analyzes were qualitative approach based on interviews and observations in the 

workplace. It was found that some of the miners respondents have been affected by 

at least one type of accident (flooding, decrease equipment, block). In addition, it 

identified incidence of silicosis in the municipality, because of mineral exploration. In 

this context, he noted that it is necessary to deploy management plan for the city, 

both for environmental issues and for the improvement in the working environment 

conditions in the mining, requiring adoption of safe working practices, and specialized 

health program the miners. 

 

Keywords: Extractive activity. Environmental degradation. Mining. 
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1  INTRODUÇÃO 

O homem vem explorando os recursos minerais desde a pré-história, a 

mineração é um processo muito importante para o desenvolvimento da sociedade 

em praticamente todos os seus setores.  Os produtos desta atividade estão 

presentes constantemente no dia a dia das pessoas, desde artigos em vidro (areia) 

e cerâmica (argila) até a fabricação de remédios, joias, etc, por isso a mineração é 

considerada uma atividade econômica do setor primário sendo até mesma tão 

necessária quanto à agricultura e a pecuária, uma vez e produz matérias-primas 

essenciais para a sociedade.  

A revolução científico-tecnológica no mundo dos materiais possibilitou a 

redução da quantidade de materiais utilizados por unidade de produto ocasionando 

uma diminuição no consumo de bens não renováveis surgindo então a revolução 

verde multiplicando assim a produtividade da agricultura, contudo, é absurdo 

imaginar que os bens minerais deixaram ou deixarão de ser essenciais no futuro 

(LIMA, 2009).  

A mineração é uma atividade que trabalha com recursos naturais não 

renováveis, como tal, é o ponto de partida de cadeias industriais de vários 

segmentos. Sendo uma atividade extrativista, com bens existentes na natureza, o 

que implica em buscá-los onde eles estiverem. Inevitavelmente a mineração é 

transitória, cuja duração depende do volume do depósito, da taxa de extração e do 

planejamento da lavra (CAVALCANTE, 2010). 

O subsolo brasileiro possui importantes depósitos minerais. Partes dessas 

reservas são consideradas expressivas quando relacionadas mundialmente. O perfil 

do setor mineral brasileiro é composto por 95% de pequenas e médias minerações. 

Os dados obtidos nas concessões de lavras demonstram que as minas no Brasil 

estão distribuídas regionalmente com 4% na região Norte, 8% no centro- oeste, 13% 

no Nordeste, 21% no Sul e 54% no Sudeste. Estima-se que em 1992 existiam em 

torno de 16.528 pequenas empresas com produção mineral de US$1,98 bilhões, em 

geral atuando em regiões metropolitanas na extração de material para construção 

civil (BARRETO, 2001). 

Mesmo sendo parte integrante do meio ambiente, o homem é o principal 

agente transformador do espaço geográfico. As ações antrópicas, além dos eventos 

naturais agravam a deterioração ambiental. Essas ações aumentam riscos 
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ambientais e a vulnerabilidade dos ecossistemas ou das pessoas em relação às 

dinâmicas e as consequências ambientais aprofundam-se e/ou promovem a 

vulnerabilidade social (HOGAN; MARANDOLA, 2006). Atividades econômicas, como 

a mineração, caracterizam-se por causarem danos ao ambiente, pois normalmente é 

realizada de forma desordenada e também é de risco à saúde dos trabalhadores. 

Diante disso, verifica-se a necessidade de diálogo entre as diversas ciências, 

visando conciliar desenvolvimento e o meio ambiente saudável. 

Os impactos causados pela mineração são pontuais, na sua maioria, 

atingindo pequenas áreas no meio físico, em comparação com outros setores, como 

a agricultura, por exemplo, porém eles são intensivos e alteram negativamente o 

ambiente através de diversas formas, origem física e química sobre as águas, sobre 

o solo, na atmosfera, sobre a flora e fauna, na topografia original do terreno e sobre 

o ambiente urbano (MATTA, 2006). 

Os riscos existentes na mineração são de extrema verificação, pois a origem 

desse risco se deve ao atrito do produto com o maquinário, formando assim, poeiras 

que podem se expandir para diversas áreas da empresa, podendo atingir 

trabalhadores que não estão em contato diretamente com o risco. O estudo 

diretamente na fonte proporcionará possíveis métodos e soluções para a 

minimização de risco (RABELO, 2010). 

 Segundo Mascarenhas (2009), o conhecimento de cada ciência é de 

fundamental importância, pela abordagem diferenciada da análise por ela 

desenvolvida, com o intuito de tratar o objeto de estudo, o qual resulta em 

conhecimento, produzindo saberes de suma importância que, devidamente 

agregados, podem induzir soluções compatíveis para múltiplos problemas que 

envolvem o desenvolvimento e a sustentabilidade da vida civilizada. 

A área de estudo em questão localiza-se no centro Norte baiano na 

microrregião de Senhor do Bonfim-Ba, a 414 km da capital Salvador, abrangendo 

parte do município de Pindobaçu (distrito de Carnaíba de Cima) (latitude 10°42’55”S 

e longitude 40°26’49”W). Tem-se notícias da existência de esmeralda no local desde 

a década de 1960, a partir da identificação das gemas de esmeralda em 1963. No 

ano seguinte foram descobertas as mineralizações na Carnaíba de Cima, setor que 

ficou conhecido como Trecho Velho. Por volta de 1968 foi descoberto o setor das 

Marotas na Carnaíba de Baixo, e em 1972 os do Trecho Novo na Carnaíba de Cima 

(SILVA; MOREIRA, 2006). 
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A prática do trabalho de garimpagem de Carnaíba teve início na década de 

1960, e desde esse período o extrativismo mineral passou a ser de grande 

importância para a população local, uma vez que gera renda para economia da 

região em que está inserida. Entretanto, esta atividade é exercida sem técnica e 

controle adequado, originando a degradação do meio físico, como os 

desmatamentos, a produção de rejeitos, os efeitos na flora e fauna e a poluição 

(KOPEZINSKI, 2000). 

Apesar do garimpo de esmeraldas trazer certos benefícios à localidade, em 

compensação, o modo extrativista acarreta problemas ambientais e pressupõe-se 

que há aumento dos riscos e vulnerabilidade à saúde da população garimpeira, 

decorrentes das condições de trabalho no extrativismo mineral. Todavia, não há 

estudos que forneçam dados referentes aos problemas ambientais e até mesmo à 

saúde do trabalhador do garimpo, não aparentando ser um fator relevante. Neste 

contexto, existe atualmente a necessidade de estudos das transformações 

resultantes das relações entre o homem e o ambiente, ou entre a sociedade e a 

natureza.  Para compreender os aspectos social, ambiental e de saúde, serão 

considerados estudos das atividades de exploração e suas consequências. 

A pesquisa foi estimulada devido à pesquisadora ser natural do garimpo 

de Esmeralda da Carnaíba, Pindobaçu (BA), e teve como objetivo trazer resultados 

significativos referentes à localidade, oferecendo subsídios para descrever o seu 

panorama real e novos instrumentos para melhoria da qualidade de vida da 

população e para o crescimento regional. 

A pesquisa visou não somente analisar o panorama ambiental, mas também 

os fatores de riscos à saúde do garimpeiro, como agente integrante do processo de 

degradação, ou seja, a sociedade garimpeira como componente e sujeito de tais 

transformações. O projeto ainda apresentou correlação das transformações oriundas 

das atividades humanas, resgatando a dialética interdisciplinar que envolve 

ambiente, sociedade e saúde nos processos produtivos e, em razão de sua 

complexidade, envolvendo questões sanitárias e ambientais, com interação de 

profissionais de diversas áreas, permitindo a intersecção do conhecimento e a 

caracterização interdisciplinar. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

- Analisar o panorama ambiental  e a percepção dos trabalhadores sobre os 

fatores de risco e impactos na saúde do trabalhador de garimpo de esmeraldas no 

Distrito de Carnaíba, Município de Pindobaçu, Estado da Bahia. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 - Analisar os aspectos físicos e socioeconômicos e de saúde no Distrito de 

Carnaíba, Município de Pindobaçu, Estado da Bahia; 

- Descrever o processo de extração das esmeraldas; 

- Analisar qualitativamente o impacto do garimpo sobre o meio ambiente; 

- Avaliar qualitativamente as condições de trabalho e os possíveis fatores de 

risco; 

- Realizar uma composição, com revisão bibliográfica, sobre os impactos 

ambientais e saúde do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1. Meio ambiente e meio ambiente de trabalho 

Ao considerar que quase todas as atividades laborativas podem trazer à 

pessoa a algum tipo de risco ou acidente e, justamente, por isso o meio ambiente, 

onde o trabalho é desenvolvido deve ser observado com rigor.  

Na Constituição Federal de 1988, sobre o direito Ambiental Brasileiro em seu 

artigo 225, há a determinação de que o meio ambiente deve ser ecologicamente 

equilibrado. Antes de tudo deve-se compreender o conceito de ambiente.  

Com a evolução dos estudos voltados para o ambiente, há vários 

desdobramentos do seu conceito – dependendo do enfoque dado à matéria – como 

ambiente cultural, ambiente do trabalho, ambiente urbano, entre outros (NUNES, 

2002). 

As várias formas de entendimentos dependerão de uma série de fatores, 

entre eles a visão de vida do autor e sua área de formação. Mas o que é 

fundamental na compreensão do meio ambiente é que essa não deve ser uma área 

desvinculada das relações humanas, ainda que em alguns casos os adjetivos 

ambiental e ecológico sejam utilizados indistintamente (NUNES, 2002).  

 Segundo Rocha (1998) e Machado (1998), a expressão meio ambiente deriva 

do latim ambiens e entis, que significa aquilo que nos rodeia, mas diversos autores 

julgam como incorreta a expressão. Para Milaré (2001),: 

Tanto a palavra meio como o vocábulo ambiente passam por conotações, 
quer na linguagem científica quer na vulgar. Nenhum destes termos é 
unívoco (detentor de um significado único), mas ambos são equívocos 
(mesma palavra com significados diferentes). Meio pode significar: 
aritmeticamente, a metade de um inteiro; um dado contexto físico ou social; 
um recurso ou insumo para se alcançar ou produzir algo. Já ambiente pode 
representar um espaço geográfico ou social, físico ou psicológico, natural ou 
artificial. Não chega, pois a ser redundante a expressão meio ambiente, 
embora no sentido vulgar a palavra identifique o lugar, o sítio, o recinto, o 
espaço que envolve os seres vivos e as coisas. De qualquer forma, trata-se 
de expressão consagrada na língua portuguesa, pacificamente usada pela 
doutrina, lei e jurisprudência de nosso país, que, amiúde, falam em meio 
ambiente, em vez de ambiente apenas (MILARÉ, 2001 p.34). 

 
Em virtude dos problemas ambientais, ocorrem muitas mudanças nos 

conceitos de meio ambiente. No final do século XIX e início do XX, os conceitos 

sobre meio ambiente eram aliados aos fenômenos da natureza. Na atualidade, 

esses conceitos decorrem dos graves problemas derivados da interação entre a 
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sociedade e a natureza, a relação do homem-meio, homem-natureza, físico-

humano, homem-homem (MENDONÇA; KOZEL, 2004). 

Para Santos (1997), a 

[...] expressão meio ecológico não tem a mesma significação dada à 
natureza selvagem ou natureza cósmica, como às vezes se tende a admitir. 
O meio ecológico já é meio modificado e cada vez mais é meio técnico. 
Dessa forma, o que em realidade se dá é um acréscimo ao meio de novas 
obras dos homens, a criação de um novo meio a partir daquele que já 
existia: o que se costuma chamar de “natureza primeira” para contrapor à 
“natureza segunda” já é segunda natureza. A natureza primeira como 
sinônimo de “natureza natural”, só existiu até o momento imediatamente 
anterior àquele em que o homem se transformou em homem social. A partir 
desse momento, tudo o que consideramos como natureza primeira já foi 
transformado. Esse processo de transformação, contínuo e progressivo, 
constitui uma mudança qualitativa fundamental nos dias atuais. E na medida 
em que o trabalho humano tem por base a ciência e a técnica, tornou-se por 
isso mesmo a historicização da tecnologia (SANTOS, 1997, p.23). 

 

Conforme Troppmair (2000), “o meio físico” não pode ser estudado como 

produto final, como objetivo, único e isolado em si, mas como o meio integrado e 

dinâmico, em que os seres vivos, entre eles o homem, vivem, se conectam e 

desenvolvem suas atividades. Portanto, para o autor, é fundamental nos estudos do 

‘meio físico’ a integridade dos eventos. Portanto a proteção ambiental não objetiva 

somente a preservação do oikos, mas também, a preservação e melhoria da 

qualidade de vida humana. 

 Para Silva (2009), o meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma 

concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais. O autor 

subdivide o meio ambiente em três aspectos: artificial, cultural e natural sendo que o 

meio ambiente do trabalho, para o autor, está inserido no aspecto artificial.  Onde o 

meio ambiente artificial “é aquele espaço urbano construído pelo homem [...], e meio 

ambiente cultural é o integrado pelo patrimônio histórico artístico arqueológico [...] e 

o natural, ou físico constitui-se pelo solo, água, ar atmosférico, a flora enfim 

interação dos seres vivos em seu ambiente” (COSTA; RESENDE 2012). 

A definição de meio ambiente do trabalho se insere, por certo, dentro deste 

mesmo contexto ambiental mais amplo, podendo ser conceituado como o conjunto 

de condições e interações de ordem física, psíquica, química e biológica que 

incidem e/ou influenciam as relações de trabalho.  Percebe-se então, que o meio 

ambiente do trabalho não se restringe aos aspectos físicos, químicos e biológicos 
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passíveis de afetar a integridade do trabalhador.  De acordo com Fiorillo (2002), o 

direito ao meio ambiente do trabalho procura salvaguardar o homem das formas de 

degradação e poluição do local onde exerce seu trabalho, protegendo assim a 

saúde. 

 Belfort (2003) esclarece:  

"Pode-se traduzir o meio ambiente do trabalho como sendo o local onde se 
desenvolve a prestação dos serviços, quer interna ou externamente, e 
também o ambiente reservado pelo empregador para o descanso do 
trabalhador, dotado de condições higiênicas básicas, regras de segurança 
capazes de preservar a integridade física e a saúde das pessoas envolvidas 
no labor, com o domínio, o controle, o reconhecimento e a avaliação dos 
riscos concretos ou potenciais existentes, assim considerados agentes 
químicos, físicos e biológicos, no objetivo primacial de propiciar qualidade 
de vida satisfatória e a proteção secundária do conjunto de bens móveis e 
imóveis utilizados na atividade produtiva" (BELFORT, 2003, p.28). 

 

É inegável a relação entre meio ambiente e a saúde laboral, por intermédio do 

meio ambiente do trabalho. Logo, a tutela do meio ambiente do trabalho deve ser 

efetivada de forma mais ampla possível, compreendendo não somente a eliminação 

ou neutralização de agentes insalubres e/ou perigosos e a observância de todas as 

medidas de saúde e de segurança do trabalho, como o fornecimento de 

equipamentos de proteção individual e coletiva, mas também a conservação de um 

salutar ambiente laboral, desprovido de práticas abusivas de assédio, além de 

outras de caráter intimidatório e/ou discriminatório, que atinjam o trabalhador em sua 

dignidade (VILLELA, 2010). 

 

3.2. Pequena mineração 

A pequena mineração é uma atividade que trabalha com recursos naturais 

não renováveis, representando um papel de fundamental importância no 

desenvolvimento socioeconômico global. Nos dias atuais, figura como um setor de 

caráter essencial para a vida moderna, provendo inúmeros insumos a serem 

utilizados como matéria-prima nos mais diversos setores da indústria. Todas as 

industrias utilizam produtos obtidos através da mineração, que também gera muitos 

empregos e se utiliza de infra- estrutura e logística. Esta atividade gera bastante 

imposto, distribuídos entre órgão público, país, estado e município, por meio de 

taxas e Compensação Financeira sobre Produtos Minerais - CEFEM (KAZUBEK, 

2012). 

Para Scliar (1998), a atividade mineral apresenta características particulares 

como a rigidez local e a exaustão dos depósitos. A rigidez locacional expressa que 
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os minérios se encontram não onde se gostaria, mas nas áreas onde as condições 

geológicas e geográficas especiais viabilizaram sua formação e concentração. Em 

função desta especificidade o aproveitamento dos bens minerais é sempre tratado 

como assunto de interesse do Estado, com legislações próprias, voltadas para a 

regulamentação, a fiscalização e o controle desses bens tão especiais.  

 Segundo Barreto (2001), a pequena mineração tem grande importância 

econômica e social no Brasil. A despeito de toda a discussão referente à definição 

da pequena mineração (tendo como critério número de empregados, volume físico 

de produção, capital, investimentos, tipo de jazida, dimensão da área, minério 

extraído ou faturamento), pode-se dizer que esse universo é composto por dois 

grandes segmentos diferenciados: o da pequena empresa de mineração e da 

mineração artesanal ou, como é chamado no Brasil, o garimpo.  

 

3.3. Características e importância da pequena mineração 

A mineração tem características peculiares específicas que a diferenciam de 

outras atividades econômicas em geral. A distinção, por exemplo, entre propriedade 

do solo e do subsolo é desconhecida por muitos mineradores. As obrigações quanto 

ao direito minerário são também relargadas a um segundo plano, assim como a 

compatibilização da atividade mineral com a preservação ambiental (SANCHEZ, 

1994). 

Segundo o relatório final do projeto MMSD – Mining and Mineral Sustainable 

Development (2002), existe uma diferença mais abrangente entre a definição da 

mineração artesanal (garimpagem) e a mineração em pequena escala (pequena 

empresa de mineração). A mineração artesanal pode envolver apenas indivíduos ou 

famílias e é puramente manual, já na mineração de pequena escala é mais 

extensiva e usualmente mais mecanizada. Outra distinção encontra-se na natureza 

dos direitos minerários, pois, dentre os dois grupos (pequenas empresas de 

mineração e garimpeiros) é mais comum os garimpeiros trabalharem sem o título 

minerário legal. Mas as atividades das pequenas empresas de mineração e dos 

garimpeiros também compartilham muitas características de maneira geral como:  

a) a qualidade e acessibilidade do minério e os preços de mercado influem na 

decisão sobre o que deve ser lavrado. As pequenas minerações e os garimpeiros 

são mais flexíveis e podem explorar depósitos de minérios marginais, pequenos, 

irregulares e de difícil acesso; 
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 b) a pequena mineração e garimpeiros não têm capital ou tempo para investir 

em exploração ou estudos geológicos, confiando mais no conhecimento local e em 

sua própria experiência. E, uma vez que encontram um provável depósito, começam 

a explorá-lo imediatamente (MMSD, 2002);  

c) quer seja lavra subterrânea ou a céu aberto, as técnicas e ferramentas 

usadas são normalmente bastante rudimentares – extraindo a matéria-prima mineral 

com picaretas/enxadas, pás, martelos, compressores, e separando-a com utensílios 

simples, como por exemplo, a batéia. Os pequenos mineradores também realizam 

qualquer processamento subsequente com materiais que são simples de usar e 

baratos. O trabalho é intensivo, com baixos níveis de recuperação, pela utilização de 

métodos de processamento rudimentares; mas a recuperação de minerais-minério a 

partir de um minério pode ser incrementada por retrabalhamento repetitivo e catação 

(MMSD, 2002);  

d) os pequenos mineradores frequentemente operam em condições de 

trabalho perigosas. De acordo com a ILO (1999), os cinco maiores riscos à saúde 

associados à Mineração Artesanal em Pequena Escala (MAPE) são: exposição à 

poeira, causando doenças respiratórias, dentre as quais a mais comum é a silicose; 

exposição ao mercúrio e outros produtos químicos; efeitos de ruídos e vibrações; 

efeitos da ventilação deficiente (calor, umidade, falta de oxigênio), em função da 

situação na qual a cava subterrânea se encontre; efeitos do esforço exagerado, 

espaço de trabalho inadequado e equipamento não apropriado. Adicionalmente, há 

muitos acidentes na MAPE. As cinco causas mais citadas são queda de rochas e 

subsidência, falta de ventilação, mal uso de explosivos, falta de conhecimento e 

treinamento, e equipamentos obsoletos e sem manutenção preventiva (ILO, 1999); e 

a MAPE causa impacto significativo ao ambiente (MMSD, 2002). 

A extração mineral é a atividade mais antiga exercida pelo homem, e, no 

Brasil, não é diferente, pois a história do País e a história da mineração se 

confundem devido à importância que os veios de ouro tiveram para o 

desenvolvimento brasileiro. 

O setor mineral brasileiro é composto em sua grande maioria por pequenas e 

médias empresas. Mesmo nesse cenário, referências e dados obtidos sobre tais 

minerações não refletem o perfil de produtividade de cada empreendimento na 

balança comercial do país, visto que grande número destas atua na informalidade 

em virtude, por exemplo, do não atendimento aos pré-requisitos básicos legais para 
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a implantação de um projeto mineiro (AGRA et al., 2011). A Figura 1 mostra a 

distribuição percentual das empresas do setor mineral brasileiro, classificadas, de 

acordo com seu porte, como pequenas, médias ou grandes. 

 

Figura 1 - Distribuição do percentual do porte das minas no Brasil. 

 

                Fonte: Anuário Mineral Brasileiro, 2006. 

 

O Brasil possui 2.445 minas, sendo que a região Nordeste conta com um total 

de 316, que corresponde a 12,8% das minas do Brasil. Assim, em relação à 

produção de minérios, a região Nordeste representa a terceira colocação em relação 

à concentração por região e, o estado da Bahia, possui a segunda maior 

concentração de minas da região Nordeste. O número de trabalhadores com vínculo 

empregatício no setor minerário no Brasil, no ano de 2005, abrange um total de 

128.131 (NERY; ALVES, 2011). 

O levantamento nacional dos garimpeiros, produzido pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral (BRASIL/DNPM, 1993), forneceu pela primeira vez 

um perfil social do garimpeiro no Brasil. A população garimpeira foi estimada entre 

300.000 a 400.000 pessoas, distribuídas heterogeneamente pelos estados, 

correspondendo 61% à Amazônia (Pará e Mato Grosso), 20% aos estados do 

Centro-oeste, 8% ao Sudeste 8%, 7% ao Nordeste e 4% ao Sul.  

De acordo com estes dados do ano de 1993, a maioria dos garimpeiros 

dedicava-se à produção de ouro, cerca de 73%, seguindo-se as gemas com 11%, 

diamante com 10%, cassiterita com 1%, e a categoria outros minerais com 6%. A 

grande maioria dos garimpeiros era do Nordeste, em torno de 53%, e trabalhavam 
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basicamente na Amazônia e no próprio Nordeste. A renda média mensal relatada 

para o Brasil era de cerca de 4 (quatro) salários mínimos, enquanto que a média 

mais baixa ficava por conta do Nordeste com cerca de 2 (dois) salários.  

No Brasil os garimpeiros são, na sua maioria, provenientes do meio rural, 

tendo como atividade econômica anterior à garimpagem a atividade agrícola 

(51,83%), atingindo o percentual de 63,52% na Região Nordeste. A atividade 

econômica alternativa dos garimpeiros no Nordeste era a agricultura, com percentual 

de 59,91% (BRASIL/DNPM, 1993). 

Estima o relatório que é extraído pela Mineração a Pequena Escala 15 a 20% 

da produção mundial de minerais não combustíveis e que em países em 

desenvolvimento 90% a 100% das pedras preciosas produzidas, 80% a 100% de 

diamantes (não incluídos os grandes produtores) e, no caso do ouro de 50% a 

100%. Calcula o mesmo estudo que mais de 13 milhões de pessoas trabalham na 

MPE e que 80 a 100 milhões de pessoas dependem da Mineração em Pequena 

Escala para subsistência (OIT, 1999). 

 

3.4. Alterações no meio ambiente e mineração 

As alterações do meio ambiente, consideradas como impacto ambiental, 

podem ser definidas como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causados por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente, acarretam à saúde, 

à segurança e o bem estar da população; às atividades sociais e econômicas; à 

biota e à qualidade dos recursos ambientais. Esta definição exclui o aspecto 

significância, já que considera como impacto ambiental “qualquer alteração...”, 

independentemente de ser ou não significativa (HARDT; LOPES, 1990). 

A atividade mineira admite uma série de modificação e transformação nas 

estruturas dos recursos dos ecossistemas, do meio natural, bem como de todos os 

elementos associados. Neste sentido, a resolução do Conselho Nacional do Meio 

ambiente - CONAMA Nº. 001 de 23 de janeiro de 1986 considera impacto ambiental 

como: 

"Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, originadas por atividades humanas, que direta ou indiretamente 
afetam: (i) a saúde a segurança e o bem-estar da população; (ii), as 
atividades socioeconômicas; (iii) a biota; (iv) e a qualidade dos recursos 
ambientais." (BRASIL, 1986). 
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A Constituição Federal reconhece o grau de impacto que a mineração pode 

causar, e adverte que o responsável pela atividade tem o dever de desenvolver-se 

sustentavelmente procurando minimizar ao máximo os impactos negativos 

causados. Essa advertência pode ser estendida à proteção de seus trabalhadores, 

pois é recorrente que eles laboram em locais inadequados afetando indelevelmente 

a saúde, principalmente quando a mineração é explorada em mina subterrânea. 

Neste sentido, o empreendedor deve procurar, com a melhor tecnologia existente, 

minorar o dano à saúde física e mental de seus trabalhadores (COSTA; RESENDE, 

2012). 

Por isso, as questões relacionadas ao ambiente e saúde são 

multidisciplinares e comportam várias abordagens e articulações interdisciplinares. 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2002), por meio do 

conhecimento integrado, é possível a solução de um problema de saúde, seja na 

adoção de medidas preventivas e/ou seja controle dos fatores de riscos associados 

a uma variável ambiental. 

Conforme Bacci, Ladim e Eston (2006), os efeitos ambientais estão 

associados, de modo geral, às diversas fases de exploração dos bens minerais, 

como à abertura da cava, (retirada da vegetação, escavações, movimentação de 

terra e modificação da paisagem local), ao uso de explosivos no desmonte de rocha 

(sob repressão atmosférica, vibração do terreno, ultra lançamento de fragmentos, 

fumos, gases, poeira, ruído), ao transporte e beneficiamento do minério (geração de 

poeira e ruído),afetando os meios como água, solo e ar, além da população local. 

Assim, outros conceitos de impactos ambientais estão correlacionados ao 

método de extração. 

 

3.5. Tipos de minas e métodos de extração 

Para definir a classificação dos tipos de minas é de fundamental importância a 

conceituação de jazidas e lavra, já que a classificação leva em consideração o 

método de lavra aplicado. No Código de Mineração apresenta os conceitos como: 

 

"Art. 4º Considera-se jazida toda massa individualizada de substância 
mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e 
que tenha valor econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa. 
[...]  
Art. 36º Entende-se por lavra, o conjunto de operações coordenadas 
objetivamente o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das 
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substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas. 
[...]" 
 

Método de lavra é denominado como sendo a técnica de extração do material. 

Isso determina a importância de sua seleção, já que todo projeto é elaborado em 

torno da técnica utilizada para lavrar o depósito. Os trabalhos de infraestrutura estão 

diretamente relacionados com o método. Embora possam ocorrer modificações 

durante os serviços de lavra, implicando custos adicionais, essas alterações, 

geralmente, não produzirão um projeto ótimo em termos de eficiência operacional, 

porém, caso seja imperioso essa mudança, será preciso estabelecer um método que 

possua maior flexibilidade em termos de variações na técnica de extração. O 

emprego do termo "técnica de extração" reflete os aspectos técnicos da seleção do 

método, que é parte fundamental da análise, dimensionamento dos equipamentos, 

disposição das aberturas e sequência de lavra. 

A metodologia adotada em determinado jazimento é aquela que apresenta o 

menor custo unitário, considerando-se todos os condicionantes operacionais. 

Embora seja possível destacar os métodos de lavra a céu aberto e subterrânea 

como principais, tem-se ainda a garimpagem e a dragagem. Provavelmente existem 

mais de trezentas variações dos métodos tradicionais. A definição entre os métodos 

a céu aberto ou subterrâneo se baseia sobre o critério econômico (BRASIL, 2008). 

Os tipos de método de lavra mais comuns, praticados no Brasil segundo o 

MME, são: 

- a céu aberto: método de bancos em cava ou encostas dependente das condições 

topográficas do terreno, onde a profundidade máxima da cava dependerá 

diretamente do teor e da relação estéril/minério, como também, as dimensões das 

plataformas de trabalho dependerão da produção e da conveniência dos 

equipamentos; 

- subterrânea: lavra desenvolvida no subsolo em função de dois condicionantes, um 

é a geometria do corpo (inclinação e espessura) e o outro são as características de 

resistência e estabilidade dos maciços que constituem o minério e suas encaixantes. 

As variações do método ocorrem sob a forma de abertura de poços, túneis e 

galerias nos maciços das encaixantes ou aplicação de métodos ou técnicas mais 

sofisticadas como realce autoportantes [câmaras e pilares, subníveis e VCR (Vertical 

Crater Retreat)]; suporte das encaixantes; e abatimento em minas de grande porte; 
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- garimpagem manual: método onde o processo se dá pela lavagem do cascalho 

com ajuda de equipamentos rudimentares e ferramentas manuais para retirada do 

estéril; 

- garimpagem mecânica: o método resume-se ao tradicional desmonte hidráulico e 

subsequente seleção granulométrica/gravimétrica na resumidora (planta de 

concentração); 

- dragagem: método consiste na utilização de dragas que trabalham nos leitos dos 

rios, onde a lavra é preferencialmente executada contracorrente e normalmente 

requer o represamento do curso d'água para proporcionar condições operacionais à 

draga. A grande vantagem desse método consiste em reunir quatro operações em 

uma única, ou seja: a draga desmonta, carrega o material, transporta e beneficia 

numa única operação, permitindo a viabilidade econômica da jazida, pois transforma 

depósitos em jazidas aluviares, aliadas a alta mecanização e alta produtividade 

horária. Geralmente são utilizadas as chamadas dragas de alcatruzes e de sucção.  

Os impactos ambientais ocasionados pelo métodos de extração segundo 

Ripley (1996) podem apresentar vantagens e desvantagens, a tabela a seguir ilustra 

algumas dessas vantagens e desvantagens: 

 

Quadro 1 – Análise comparativa dos diferentes métodos da extração mineral. 
MÉTODO DA MINERAÇÃO VANTAGENS AMBIENTAIS DESVANTAGENS AMBIENTAIS 

MINA SUBTERRÂNEA 
Menos rejeitos em relação à lavra a 
céu aberto 

Alto potencial de subsidência: 
exposição de materiais oxidantes 

CAVA OU MINA A CÉU 
ABERTO. 

Baixo risco de subsidência 

- Possibilidade de oxidação e 
combustão no plano do material; 
- Deposição e drenagem da água; 
- Muitos efeitos aquíferos. 

MINERAÇÃO EM TIRAS 
(MINERAÇÃO DE BAUXITA - 

PA) 

Outros acessos de baixo risco 
(trabalho) em relação ao processo 

Grande quantidade de rejeitos, 
poeira, barulho, drenagem da 
mina, oxidação do minério 

ALUVIAL (OURO) 
Relativamente fácil de controlar o 
perigo ambiental, embora nem é 
sempre feito 

Alto potencial para emissão de 
partículas à atmosfera e 
hidrosfera; distúrbios na superfície 

MINA SUBTERRÂNEA E 
UTILIZAÇÃO DE 

EXPLOSIVOS 

Mínima perturbação sonora na 
superfície e maior riscos aos 
operários e resíduos sólidos 

Baixa eficiência de extração; 
Dificuldade de controle e de 
organização no processo; 
Grande potencial para a 
contaminação do solo; 
Explosões. 

Fonte: Adaptado de Ripley et al. (1996 apud MILIOLI, 1999). 

 

Contudo, pode-se dizer que, de uma maneira ou de outra, a “vantagem 

ambiental” exposta pelo autor não deixa de apresentar danos ambientais em maior 

ou menor grau, os quais dependem de uma série de fatores ligados aos métodos de 
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operações e ao tipo de mineral a ser explorado. Mas, independentemente do método 

de extração utilizado, as interferências negativas estão quase sempre presentes em 

todo um conjunto de degradação no meio natural. Para a minimização das 

‘desvantagens ambientais’ citadas por Ripley (1996), são necessárias “ações 

preventivas e corretivas” (FARIAS, 2002).  

Em evidência, está o método de extração mineral, pois, mesmo se tratando 

do meio físico, o operário é parte integrante de tal atividade, seja de forma positiva 

(geração de emprego e renda) ou negativa (na geração de riscos e danos à própria 

saúde). 

 

3.6.  Atividade mineira e suas implicações a saúde 

Em 1948, com a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

estabelece-se o conceito de que a “saúde é o completo bem-estar físico, mental e 

social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades” e que “o gozo do 

grau máximo de saúde que se pode alcançar é um dos direitos fundamentais de 

todo ser humano” (NASCIMENTO, 2009). 

A saúde do trabalhador é norteada pelos princípios do Direito Ambiental e, 

principalmente, pelo princípio expresso na Constituição Federal de 1988 em seu art. 

225, ou seja, o princípio da prevenção.  

A prevenção do acidente do trabalho é a principal condição para evitar 

acidentes e doenças como Lesões por Esforço Repetitivo (LER), doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), as pneumoconioses (doenças 

provocadas por inspiração de grãos de areia), doenças produzidas pelos 

agrotóxicos, pelos metais pesados e solventes orgânicos dentre outros (COSTA; 

RESENDE, 2012). 

O Ministério do Trabalho classifica as atividades laborativas, de acordo com 

os riscos oferecidos. A mineração é considerada de nível 4, ou seja, é uma das 

atividades mais perigosas para o trabalhador, nível máximo. Isso decorre dos riscos 

inerentes à atividade e também ao alto custo, para o empreendedor, principalmente, 

pequenos e médios, para aplicar a legislação vigente, quanto às medidas de 

prevenção. 

Os riscos correspondem a: 

- riscos ambientais: dificuldade subterrânea devido à escuridão, calor, umidade, falta 

de espaço, radiação, exposição a gases (como metano), e pressão atmosférica; 
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- riscos específicos relacionados ao trabalho: relaciona-se com arranjo físico 

inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas e 

defeituosas, iluminação inadequada, riscos de choques elétricos, probabilidade de 

explosões e incêndios dentre outros. 

Com base nos conceitos e evidenciando a importância da atividade mineira 

na geração de acidentes. Segundo Ghosh et al. (2004) a mineração é um dos 

setores em que mais ocorrem acidentes de trabalho no mundo, apresentando altas 

taxas de mortalidade. 

Segundo Lima (2009), uma doença ocupacional normalmente é adquirida 

quando o trabalhador é intensamente exposto a agentes químicos, físicos, 

biológicos, ou radioativos, sem proteção compatível com o risco envolvido, e estes 

agentes estão classificados em: 

- agentes físicos: encontra-se nesta lista os ruídos, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, bem como o infra-

som e o ultra-som; 

- agentes químicos: são substâncias ou produtos que possam penetrar no 

organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 

gases ou vapores, ou que possam ser absorvidos pelo organismo através da pele ou 

ingestão; 

- agentes biológicos: constituem as bactérias, os fungos, bacilos, protozoários, vírus, 

entre outros microrganismos. 

A atividade mineradora, principalmente aquela que submete os trabalhadores 

a permanecerem dentro de minas subterrâneas, provoca vários tipos de doenças 

pulmonares, devido à exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. 

Dependendo do tempo de exposição, não haverá tratamento adequado para sua 

cura (COSTA; RESENDE, 2012) 

Neste contexto para prevenir e ou erradicar uma doença é de fundamental 

importância eliminar as causa específicas. Isso também impulsionou fortemente os 

estudos e voltados da Patologia do Trabalho (MENDES, 2003). Sendo então de 

fundamental importância esclarecer o impacto das substâncias minerais na 

economia e cotidiano, ou seja, na vida social, econômica e ambiental de todos os 

brasileiros, principalmente no que se refere a trabalhos em minas.  

Atualmente, estudos referentes à influência de certos minerais na saúde vêm 

ganhado destaque. Segundo Cortecci (2008), os minerais mais perigosos à saúde 
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humana são o chumbo, o selênio, o iodo, o flúor, o asbestose, a sílica, arsênico, 

dentre outros.  

A atividade mineira, pela natureza insalubre de tais profissões como disposto 

na Norma regulamentadora15 de atividades e operações insalubres (NR-15), pode 

ocasionar o desenvolvimento de algumas patologias ocupacionais peculiares ao 

trabalhador, destacando-se deficiências auditivas, hérnias de disco, problemas 

dermatológicos, patologias do sistema urinário (nefrites, cistites, insuficiência renal 

crônica, dentre outros), lesão por esforço repetitivo (LER), a presença de minerais 

radioativos pode levar ao aparecimento de câncer no pulmão ou em outras 

localizações, e finalmente patologias do sistema respiratório (asma ocupacional, 

bronquite crônica, insuficiência respiratória, câncer de pulmão, e principalmente as 

pneumoconioses que evoluem, geralmente, para invalidez ou a morte do 

trabalhador). Dependendo do tipo de minério explorado, entre elas a silicose. Devido 

as condições oferecidas, como por exemplo, a própria exploração de mina 

subterrânea expõe o trabalhador a um risco que venha a ocorrer ou não, mas é 

iminente.  

 

3.7. Mina subterrânea:  risco de acidentes 

No conceito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS), as minas subterrâneas são uma das atividades 

extrativistas (extração de ouro, pedras preciosas e semipreciosas, entre outras) que 

apresentam maiores riscos à saúde do trabalhador. Dentre estes trabalhadores, 

encontram-se aqueles que pagaram e continuarão a pagar um alto preço, 

decorrentes das inadequadas ou insuficientes medidas de segurança, saúde e 

higiene ocupacionais (NASCIMENTO, 2009). 

Lucon (2002) explica que “os danos físicos caracterizam-se pelas extremas 

temperaturas calor, umidade, iluminação, ruídos, vibrações e riscos ergonômicos 

(posturas inadequadas e movimentos repetitivos)”. Todos esses agentes e 

particularmente a temperatura, em minas rochosas, aumenta 1º para cada 100 

metros de profundidade. 

Segundo Miranda et al. (2013), o índice de acidentes na indústria da mineral 

no Brasil é relativamente maior do que o índice de acidentes em outras atividades 

industriais. A indústria da mineração apresenta riscos físicos, como desabamentos, 

rolamento de pedras, explosões, que são as principais causas de óbitos. A invalidez, 
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parcial ou permanente, se dá devido às quedas, excesso de esforço físico, acidentes 

com máquinas e equipamentos, inalação de poeiras, entre outros. 

 Considerando todos os grupos de atividade econômica, a indústria extrativa 

mineral no Brasil fica em quinto lugar quanto à mortalidade, em relação às outras 

atividades econômicas. No ano de 2004 foram notificados cerca de 1000 casos 

acidentes de trabalho na indústria extrativa mineral. A indústria extrativa tem uma 

taxa de mortalidade de 22,06 por 100.000 pessoas trabalhadoras com carteira 

assinada e taxa de letalidade1 de 10,99 por 1.000, por acidentes liquidados. Supõe-

se que o número de acidentes entre os trabalhadores do setor extrativista mineral 

seja maior em relação aos dados oficiais, tendo em vista o número de trabalhadores 

ocupantes do mercado informal, nas empresas de mineração de pequeno porte, 

garimpos, dentre outras (NASCIMENTO, 2009). 

Em relação às minas subterrâneas, tanto a OIT quanto OMS consideram que, 

embora os riscos de acidentes causados por queda de blocos, explosivos e falhas 

nos elevadores sejam sérios, nada se compara à poeira, considerada como o maior 

problema que afeta a saúde dos trabalhadores de minas subterrâneas (RABELO, 

2010). 

 

3.8. Silicose: Caracterização da Doença 

A sílica é um mineral encontrado na natureza e que está presente na maioria 

das rochas, sendo o quartzo o tipo mais comum de sílica cristalina. A quantidade de 

sílica cristalina presente em cada tipo de rocha pode variar (BRASIL, 2004).  

A silicose é uma patologia classificada como uma das mais graves 

pneumoconioses adquiridas no ambiente de trabalho silicogênico, a silicose não 

constitui apenas uma problemática de saúde pública no Brasil, mas envolve todos os 

países que de alguma forma manipulam no seu processo produtivo substâncias 

contendo a sílica livre, sem qualquer prevenção, proteção e controle efetivos. 

(AZEVEDO, 2009). 

A silicose foi caracterizada por Visconti em 1870, é uma doença assintomática 

no início, de evolução progressiva e incurável, cujo agente patogênico é a poeira de 

sílica e o diagnóstico é feito através da história ocupacional do trabalhador, exame 

radiológico de tórax e outros como espirrometria e tomografia (MENDES, 2003).   

                                                           
1Taxa de letalidade representa a probabilidade média de que um acidente de trabalho seja fatal. 
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A silicose é vista como uma doença antiga deste a Era do Egito, e até hoje é 

considerada como doença de difícil controle. Silicose é a formação de cicatrizes 

permanentes nos pulmões provocada pela inalação do pó de sílica (quartzo). A 

silicose, a mais antiga doença ocupacional conhecida, ocorre em indivíduos que 

inalaram pó de sílica durante muitos anos. (RABELO, 2010) 

Segundo Tarantino (2008), a silicose é uma doença pulmonar, com 

apresentação de lesões nos nódulos pulmonares podendo se agravar em outras 

doenças ocupacionais. 

 A silicose livre ocorre especialmente nas minerações subterrâneas e a céu 

aberto, das perfurações de rocha. A sílica livre pode ocorrerem outras atividades de 

extração, como pedreiras e beneficiamento de minérios e rochas que contenham o 

mineral (NASCIMENTO, 2009). 

O principal fator de risco de desenvolvimento de silicose é a concentração de 

sílica livre cristalina respirável no material particulado, suspenso em ambientes de 

trabalho. Outros fatores importantes são: tamanho das partículas; origem da sílica; 

tempo de exposição do trabalhador; tempo entre a primeira exposição e o 

diagnóstico e susceptibilidade individual (NIOSH, 2002). 

De acordo com Brunner e Suddarth (1998), “quando as partículas de sílica, 

que apresentam propriedades fibrogênicas, são inaladas, são produzidas lesões 

nodulares por todo o pulmão. Com o passar do tempo e a exposição contínua, os 

nódulos aumentam e coalescem” (BRUNNER; SUDDARTH, 1998, p.458). 

As micropartículas de sílica conseguem ultrapassar as paredes dos alvéolos, 

sendo consideradas um corpo estranho no organismo, então estas partículas com 

diâmetro inferior a dez micra atingem o interior do pulmão provocando uma reação 

dos tecidos de caráter inflamatório com cicatrização posterior, a repetição deste 

processo acaba provocando o endurecimento e ocasionando uma pequena 

formação de nódulos no tecido pulmonar, e com a persistência da exposição este 

acúmulo resultará na perda de elasticidade do pulmão e a respiração exige um 

maior esforço (FAGUNDES; ZANELLATO, 2009). 

 Fagundes e Zanellato (2009) classificam a silicose como: 

- silicose crônica: é a mais comum e ocorre depois de vários anos de exposição (10-

20 anos) a níveis relativamente baixos de poeira contendo sílica. Apresenta 

pequenos nódulos que predominam nos terços superiores dos pulmões;  
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- silicose acelerada ou subaguda: é caracterizada por apresentar alterações 

radiológicas mais precoces, normalmente com cinco anos de exposição à poeira 

contendo a sílica. Encontram-se nódulos silicoticos com desenvolvimento em 

estágios mais avançados, com inflamação intersticial intenso e descamação celular 

dos alvéolos; 

- silicose aguda: ocorre por períodos de meses à anos de exposição. É a forma mais 

rara da doença e é representada pela proteinose alveolar associada a infiltrado 

inflamatório intersticial. É uma forma rara de doença associada às exposições 

maciças à sílica cristalina. 

No Brasil, não existem estudos publicados que permitam quantificar a 

situação dos ambientes de trabalho quanto à exposição à sílica, mas uma 

publicação recente estimou em cerca de seis milhões de expostos (TERRA FILHO; 

SANTOS, 2006). Os números podem ser divididos para os diferentes segmentos 

que proporcionam a exposição, em torno de 4 milhões na construção civil, 500.000 

na mineração e garimpo e acima de 2 milhões em indústrias de transformação de 

minerais, metalúrgica, indústria química, da borracha, cerâmica e vidros. O 

diagnóstico da silicose ocorre com as demais pneumoconioses fibrogênicas baseia-

sena história de exposição à sílica (ocupacional) e nas alterações radiológicas 

interpretadas de acordo com os critérios da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT, 2001). 

 

3.9. Área de estudo 

3.9.1. Localização  

A área de estudo está localizada na região de planejamento do Piemonte da 

Diamantina, no estado da Bahia, a 414 da capital, abrangendo parte do município de 

Pindobaçu, no distrito de Carnaíba (FIGURA 2). Para chegar ao garimpo é 

necessário o acesso ao entroncamento que liga município de Antônio Gonçalves e 

Campo Formoso. A partir deste entroncamento segue-se pela BA-374 até o 

município de Pindobaçu, continuando por mais 9 km em direção ao município de 

Saúde até alcançar estrada vicinal que dá acesso ao Garimpo de Carnaíba.  

 A exploração de esmeraldas na Serra da Carnaíba tem como localização 

geográfica os municípios de Pindobaçu (latitude 10°42’55”S e longitude 40°26’49”W) 

(FIGURA 2).  
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Figura 2 - Mapa região de Pindobaçu (BA), onde se localiza o garimpo Serra da 

Carnaíba. 

 

                                        Fonte: IBGE, 2010  
 
 

Figura 3 - Localização do distrito de Carnaíba, Pindobaçu (BA). 

 
        Fonte: Google Earth, 2015. 
 
 

 3.9.2. Aspectos socioeconômicos 

A cidade de Pindobaçu-Ba foi criada em 1927 e elevado à categoria de vila 

em 1938, pertencente ao Município de Campo Formoso-Ba. Só em 1953, 
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Pindobaçu-Ba foi desmembrado do território de Campo Formoso-Ba e elevado a 

categoria de Município.  

O município de Pindobaçu tem 496,279 km² e 20.121 habitantes (IBGE, 

2010).  Assim como outros municípios da região, ambos foram inicialmente 

povoados por bandeirantes à procura de riquezas. 

Na sede, existe 1 agência bancária federal, além de 2 agências de correio e 

telégrafo. Para o atendimento da população, há 1 hospital conveniado com o 

Sistema Único de Saúde (SUS), dispondo de 35 leitos.    

  A educação do município conta com 40 colégios de ensino fundamental, 

sendo 30 na zona rural; e 3 escolas de ensino médio. 

 O abastecimento de água é feito pela Embasa (Empresa Baiana de Água e 

Saneamento), sendo que somente 37,2% dos domicílios possuem acesso à água 

encanada (IBGE, 2010). 

  A distribuição de energia elétrica do município e realizada pela Coelba 

(Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia), com atendimento de 88,3% da 

população urbana.  

 A economia dos municípios limítrofes gira basicamente em torno da 

agricultura, em especial da mandioca, e não atende às necessidades da população 

no que diz respeito à oferta de empregos. Os constantes períodos de estiagem e a 

falta de investimentos também atrapalham o crescimento econômico dos municípios 

(VALE, 2005). 

No distrito de Carnaíba-Ba, a renda da familiar dos moradores é proveniente 

do garimpo de esmeraldas, que é considerado a base econômica da região, sendo a 

única fonte de renda da maioria das famílias, sendo o trabalho informal e não 

garantindo uma boa qualidade de vida. Por ser uma população carente, algumas 

famílias recebem auxílio do Programa Bolsa Família. Como as condições de moradia 

estão diretamente ligadas à renda familiar, os resultados tornam-se presumíveis. A 

população moram em casas simples de alvenaria ou bloco – em sua maioria, 

próprias – com luz elétrica, água encanada, fossa séptica e coleta de lixo. Sendo 

que o abastecimento de água é realizado por proprietários de poços artesianos do 

próprio distrito, não ocorrendo assim tratamento da água, poucas residências 

contam com esgoto, o mesmo é lançado diretamente em trecho do riacho das borjas 

que se liga ao rio Itapicuru. 
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O distrito Carnaíba-Ba recebe assistência de duas Unidades Básicas de 

Saúde da Família, onde há atendimento médico ocorre em 3 dias  semana, e  ainda  

recebem visita domiciliar dos agentes de saúde.  No distrito, existe 2 escolas 

municipais e uma escola da rede estadual e um Posto Policial, atualmente 

desativado. O comercio local é movido pelos recursos da folha de pagamento dos 

servidores municipais, mas a maior parte da movimentação do comércio é gerada da 

comercialização das esmeraldas extraídas no garimpo local. A agricultura tem pouca 

importância, algumas famílias praticam apenas a agricultura de subsistência (IBGE, 

2010.  

 

3.9.3. Aspectos fisiográficos 

O município de Pindobaçu-Ba está inserida numa área denominada “Polígono 

das Secas”, onde o clima  predominante é seco a subúmido, sujeito a passar por 

prolongados períodos de estiagem. 

Os solos são, essencialmente, dos seguintes tipos: latossolos distróficos, 

argilossolos distróficos ou eutróficos e neossolos litólicos distróficos. 

Conforme a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (2005), a 

vegetação predominante é representada pelos contatos cerrado-floresta estacional e 

cerrado caatinga, o relevo mais proeminente é serrano (serra de Jacobina e seus 

contrafortes).  

No distrito de Carnaíba-Ba, o tipo de vegetação que ocorre na área é a 

Floresta Residual Estacional, ocorrendo ainda áreas antropizadas com agricultura, 

pecuária, zonas urbana e de garimpo, que apresentam clima particular sub-úmido a 

seco e vegetação de mata de transição entre cerrado e caatinga. A região da 

Carnaíba-Ba é muito requisitada para habitação, sendo a mineração principal fonte 

de renda da população (SILVA; MOREIRA, 2006). 

Os solos do distrito são, essencialmente, neossolos litólicos distróficos com 

relevo forte ondulado e montanhoso e argissolos vermelho-amarelos são profundos 

a pouco profundos, moderadamente a bem drenados (EMBRAPA, 1999). 

A área é uma das maiores jazidas de exploração de esmeralda do Brasil, 

sendo que existem muitos locais com potencial para ser descobertos. Com base 

nisso vem sido pedido feitos pela cooperativa local ao Governo Estadual estudos 

para encontrar estas possíveis áreas (CAVALCANTE, 2010). 
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3.9.4. Processo histórico do garimpo  

Os primeiros achados de esmeraldas de Carnaíba-Ba foram feitos na primeira 

metade da década de 1960. Vários outros núcleos populacionais surgiram com as 

descobertas subsequentes, num raio aproximado de cinco quilômetros ao redor de 

Carnaíba-Ba. Dentre eles destacaram-se os de Carnaíba de Cima, Bode, Bráulia, 

Marota e Arrozal. Em 1978, estes núcleos produtivos foram englobados pelo DNPM 

num polígono definido como área ou reserva legal de garimpos, de 3.692 hectares, e 

posteriormente o Garimpo de Socotó, no município de Campo Formoso-Ba, ambos 

de mesma gênese e distantes em aproximadamente 50 km (SILVA; MOREIRA, 

2006). 

Os primeiros achados de “pedras verdes” ocorreram na zona fisiográfica da 

serra de Jacobina-Ba e foi consequência casual da atividade agrícola no trecho 

correspondente ao pé da serra de Jacobina-Ba, onde viria a implantar-se o garimpo 

da Bráulia, localizado no povoado de Carnaíba-Ba. O fato foi sucedido pela primeira 

descoberta no alto da serra a partir de alguns rolados de berilos encontrados na 

meia encosta da serra de Jacobina, originando o setor de extração denominado 

Trecho Velho, o qual daria margem à implantação, no próprio garimpo, do núcleo 

populacional que mais cresceria na região: Carnaíba de Cima. Esta denominação 

distinguia o novo povoado da antiga vila (Carnaíba) do sopé da serra, à qual passou-

se a referir, no garimpo, como Carnaíba de Baixo (SANTANA; MOREIRA; COUTO 

1995). 

A garimpagem no garimpo de Carnaíba de Cima começou no trecho velho a 

céu aberto. Por volta de 1968, foram localizadas as mineralizações de esmeralda na 

Marota (Carnaíba de Baixo) e, somente em 1972, as do Trecho Novo, na Carnaíba 

de Cima. Em todos esses anos a esmeralda de Carnaíba tem saído dos trabalhos 

desenvolvidos na zona de contato Quartizito-Serpentinito-Quartizito e nas zonas de 

falhas e/ou fraturas, cortando o Serpentinito e, praticamente sem orientação técnica, 

têm contribuído para um gigantesco passivo ambiental no entorno das minas. 

(CAVALCANTE, 2010). 

O primeiro pico de crescimento dos garimpos ocorreu entre o final da década 

de 1970 e os primeiros anos da década de 1980, quando o principal núcleo das 

atividades, Carnaíba de Cima, chegou a abrigar cerca de 15 mil habitantes. A 

produção média anual declarada era então da ordem de 31 mil quilogramas de 

esmeralda bruta, cujas vendas chegavam a cinco milhões de dólares. Essa área 
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chegou a representar quase toda a esmeralda produzida no Brasil e cerca de 25% 

do total da exportação brasileira de gemas, com exceção dos diamantes (MOREIRA; 

SANTANA, 1982). 

 Nos anos 80, foram descobertos cristais de esmeraldas em Campo Formoso-

Ba, garimpo de Socotó-Ba, há cerca de 40 quilômetros da Serra da Carnaíba-Ba, 

que rapidamente superou a produção de Carnaíba-Ba. Ocorrendo assim, uma 

tendência migratória para garimpos de Goiás e Minas Gerais, uma vez que as 

técnicas utilizadas em Carnaíba-Ba não permitiam avanços exploratórios a 

profundidades maiores que sessenta metros. Mas, por volta de 1991, ocorreu a 

retomada das atividades com outras técnicas onde os serviços em menor número, 

mas com maior aplicação de recursos, ocasionou um visível progresso nos métodos 

de extração até então praticados. O aprofundamento das escavações para 120 

metros era correspondido com o incremento da rentabilidade econômico-financeira 

(SILVA; MOREIRA, 2006). 

Segundo a CBPM ( Companhia Baiana de Pesquisa Mineral) , ainda existem 

áreas potenciais a serem descobertas. E objetivando evidenciá-las, vem sendo 

sistematicamente solicitado, ao Governo do Estado, novos estudos de mapeamento 

de detalhes e sondagens, em áreas potenciais.  

 

3.9.5. Geologia 

A geologia do Município de Pindobaçu-Ba é constituída de rochas cristalinas 

representadas pelo complexo Saúde, Itapicuru, Mairi e Caraíba, além de 

representantes do grupo Jacobina e corpos granitóides e máfico-ultramáfico (CPRM, 

2005). 

A geologia regional onde está situado o garimpo de Carnaíba-Ba é conhecida 

de maneira geral por Greenstone Belt, ou também podendo ser denominada de 

grupo Jacobina, que estar situada sobre um corpo granítico, descrito por Rudowski 

et al. (1987) como uma pequena intrusão de formato circular, com cerca de 6 Km de 

diâmetro, repousante numa estrutura antiforme da serra de Jacobina. Além deste 

grupo que caracteriza esta geologia regional, têm-se a presença de granitos 

intrusivos de Campo Formoso-Ba e Carnaíba-Ba. O caráter intrusivo do corpo é 

marcado pela presença de numerosos enclaves de rochas quartzíticas da serra de 

Jacobina-Ba e de rocha ultramáficas cromitíferas do contexto embasamento.  
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O granito de Carnaíba-Ba é descrito por Rudowski et al. (1987) como um 

granito a duas micas, porfiróide associado a veios pegmatíticos acompanhadas, 

ocasionalmente, por turmalina. Os corpos pegmatíticos entram em contato com as 

ultramáficas serpentinizadas desenvolvendo uma zona rica em flogopita, que 

gradam para zonas cada vez mais pobres em flogopita enriquecidas em talco e 

serpentina. As mineralizações de berilo (esmeralda) correm próximas aos veios 

pegmatíticos e dentro dos flogopititos.  

Griffon et al. (1967) advogam que a gênese das mineralizações estaria 

relacionada a assimilação do cromo das ultramáficas pelo cristais de berilo e que o 

berilo e molibdênio teriam sido trazidos pelos fluidos hidrotermais decorrentes do 

magmatismo granitíco. Dentro do Grupo Jacobina, existe um complexo geológico 

conhecido como “Complexo ultrabásico de Campo Formoso”, o qual consiste em 

uma associação de serpentinitos, talco-cloritaxistos, talco-tremolitaxistos e anfibólios.  

As rochas predominantes da geologia deste garimpo são o serpentinito,o qual 

hospeda as esmeraldas, e foi formado através de processos hidrotermais. Dentro do 

grupo dos serpentinitos, o serpentinaxisto é a rocha que contém a maior quantidade 

de berilo, e a formação da esmeralda se dá pela contaminação do cromo, que 

estava presente nas rochas ultrabásicas que foram metamorfizadas e transformadas 

nos próprios serpentinitos. Esta região é caracterizada pela formação de depósitos 

decorrentes de metamorfismos os quais ocorreram de processos metassomáticos, 

os quais são explicados pelas trocas de ions entre os minerais e fluidos magmáticos 

que surgiram juntos aos corpos ultrabásicos. Tendo como principal derivado deste 

processo químico em questão a Clorita – Talco – Flogopita – Biotitaxisto, que 

também contem exemplares de esmeraldas (FIGURA 4).  
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Figura 4 - Rochas principais da formação geológica pertencente ao grupo Jacobina, 

em abundância dispõem-se os serpentinitos e Biotitaxisto, além de outros produtos 

gerados de processos hidrotermais - Carnaiba, Pindobaçu (BA), 2015. 

 
             Fonte: arquivo pessoal. 

 

3.9.6. Recursos Hídricos  

O município de Pindobaçu-Ba está inserido totalmente na bacia do rio 

Itapicuru, mais precisamente na região do alto Itapicuru (SUPERINTENDÊNCIA DE 

RECURSOS HÍDRICOS, 1995). Dessa forma a bacia do Itapicuru corta o distrito de 

Carnaíba, onde presenta drenagens dentro de sua área com destaque para os rios 

Itapicuru-Açu. 
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4. METODOLOGIA 

 Previamente ao desenvolvimento da pesquisa, o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco para análise e certificação. A pesquisa foi 

aprovada e encontra-se registrada sob o nº 0005/141014. 

  O desenvolvimento desta pesquisa (metodologia) seguiu quatro etapas, 

conforme segue.  

 

4.1. Primeira etapa 

A primeira etapa constituiu do primeiro levantamento em campo e 

bibliográfico, objetivando caracterizar a área de estudo (clima, geologia, solo, 

geomorfologia, flora, hidrografia), assim como dos aspectos socioeconômicos e de 

saúde no município, a partir do processamento de informações dos censos 

realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento do Estado da Bahia (SEPLAN), Superintendência 

de Estatística Pesquisa e Informação (SEPIN), e Sistema de Informações 

Geográficas (SIEG), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM); Cooperativa 

de Garimpeiros do município de Pindobaçu (CMB) e informações in loco.  

Para a complementação das informações, foram utilizados registros 

fotográficos, observações de imagens de satélite e mapas. 

Após coletar as informações, realizou-se a leitura dos dados e, 

posteriormente, desenvolveu-se uma análise crítica, a qual serviu de base para 

preparação do instrumento de pesquisa em campo. 

Os dados obtidos foram de escala municipal e regional, de forma a 

fundamentar os resultados dos instrumentos de pesquisa verificados em campo. 

 

4.2. Segunda etapa 

A segunda etapa foi realizada em 3 momentos. No primeiro momento, foi a 

identificação e caracterização qualitativa dos impactos ambientais no garimpo de 

Carnaíba, onde foram observadas a partir de visita in loco que ocorreu no dia 

28/03/2015, onde foram registradas, por meio de fotografias, o entorno da área da 

comunidade e a avaliação do solo por uma engenheira de solos. Foram, ainda, 

marcadas as coordenadas geográficas, com auxilio do aparelho (Global Positioning 
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System - Garmini etrix®), para visualização da área visitada através de satélite, 

localizando, assim, os pontos mais afetados pela degradação.  

Posteriormente, foi feita a localização das coordenadas obtidas em campo, 

através do aplicativo Google Earth compondo a identificação e numeração dos 

impactos, a partir da diagnose ambiental.  

No terceiro momento foi realizado o levantamento de dados sobre o solo da 

região, recorrendo ao mapa de solos e seu boletim técnico, com o objetivo de avaliar 

a formação desses solos e determinar suas características de estabilidade a 

rompimento de talude (erosão/ deslizamento de terreno). ·. 

 

4.3. Terceira etapa 

Na terceira etapa, foi feita a avaliação das condições de trabalho no garimpo, 

constituindo a segunda fase da pesquisa de campo. Nesta fase foram realizadas 

observações in loco e aplicação de entrevistas estruturadas individuais para 

obtenção de informações referente à extração de esmeralda e as condições de 

trabalho dos garimpeiros Conforme a Norma Regulamentadora NR 22, todos os 

entrevistados receberam informações verbais referentes às finalidades do estudo, 

onde todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aprovado pelo CEDEP da UNIVASF (APÊNDICE A). No 

momento da pesquisa não havia controle sobre a quantidade de minas em operação 

no município. Então, optou-se por visitar duas, localizadas na serra de Carnaíba. As 

minas visitadas operavam por sistema de sociedade/arrendamento, regularizadas 

pela Lei Nº. 7805 do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), órgão 

responsável pela permissão de lavra garimpeira. 

A Pesquisa teve um enfoque qualitativo, onde o total de participantes foi 

determinado por saturação, os quais foram  recrutados por meio de convites verbais, 

composto por homens e mulheres, com idades variando de 18 a 65 anos, que  

desempenhavam funções de quijila, furador, guincheiro, eletricista ou gambiarra, 

encarregado ou fiscal, desarroiador e um profissional de saúde. Foram entrevistados 

42 pessoas, as quais foram gravadas e analisadas posteriormente. 

Como critério de inclusão para participação no estudo, foram considerados 

somente os trabalhadores vinculados à Cooperativa Mineral da Bahia. Enquanto 

que, como critério de exclusão, os trabalhadores não cooperados.  

Segundo Haguette (1987): 
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"A entrevista pode ser definida como um processo de interação social entre 
duas pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 
obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. As informações 
são obtidas através de um roteiro de entrevista, constando de uma lista de 
pontos ou tópicos previamente estabelecidos, de acordo com uma 
problemática central e que deve ser seguida" (HAGUETTE, 1987, p.8). 
 

É importante ressaltar que a entrevista com os trabalhadores ativos partiu de 

questões como (APÊNDICE B): 1) a função exercida pelo trabalhador; 2) uso de 

equipamentos de segurança no ambiente de trabalho; 3) o tipo de instrumentos 

utilizados para a extração. Aos sócios, proprietário e presidente da Cooperativa, as 

questões constantes foram (APÊNDICE C): 1) O tempo que de funcionamento da 

mina e quais as medidas de controle ambiental; 2) tipo de sociedade/arredamento; 

3) números de trabalhadores na mina e 4) medidas de segurança e prevenção de 

acidentes. 

Os procedimentos quanto às questões ambientais culminaram em 

informações dos trabalhadores do garimpo e moradores, registros fotográficos dos 

locais de garimpagem e ambiente subterrâneo. 

 

4.4. Quarta etapa 

A quarta etapa compreendeu as análises e discussões dos dados levantados 

durante as etapas anteriores, confrontando-os com a literatura, objetivando analisar 

os problemas ambientais e condições de trabalho dos trabalhadores do Garimpo do 

Distrito de Carnaíba, Pindobaçu, Bahia. As análises dos dados tiveram um enfoque 

qualitativo com base nos depoimentos e observações no ambiente de trabalho. A 

estatística adotada para análise dos dados foi a descritiva com elaboração de 

gráficos e tabelas nos programas Word e Excel. 

Em respeito aos princípios éticos da Resolução 257/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) para a identificação dos entrevistados, foram utilizados 

nomes de pedras preciosas para citação dos dados coletados junto aos 

trabalhadores do garimpo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O garimpo de esmeraldas de Carnaíba de Baixo, bem como o de Carnaíba de 

Cima, estão circundados por moradias e muitas minas se localizam dentro do próprio 

povoado. O garimpo é considerado a base econômica da região e seus efeitos 

provenientes do processo extrativista podem ser divididos em positivos e negativos. 

Dentre os impactos positivos, destacam-se: comércio local, geração de empregos, 

sendo a única fonte de renda da maioria das famílias, entre outros. Apesar do 

garimpo de esmeraldas trazer certos benefícios à cidade, em compensação, o modo 

extrativista se sobressaiu quanto aos impactos negativos e tornou-se perceptível no 

ambiente. Simultaneamente aos problemas ambientais, pressupõe-se que há 

aumento dos riscos e vulnerabilidade à saúde da população garimpeira, decorrentes 

das condições de trabalho subterrâneo.  

Para descrever a atividade de extração, recorreu-se à literatura vigente 

relativa à mineração e aos impactos oriundos do modo de exploração, bem como, a 

observações no local e levantamentos de dados junto ao DNPM, MME.  

 

5.1. Descrição dos processos de exploração de esmeralda 

O início a atividade exploratória de esmeralda era realizada a céu aberto, 

nas coberturas aluviais, ou seja, a pequena profundidade, mediante a abertura de 

poços rasos ou trincheiras. Atualmente, segundo levantamentos do DNPM e as 

informações coletadas na Cooperativa e com Sócios/Proprietários, os trabalhos 

podem atingir cerca de 300 a 500 metros de profundidade. Assim, a atividade 

mineira na localidade tornou-se, essencialmente, subterrânea. 

No sistema tradicional de exploração das esmeraldas, são abertos “shafts” 

(poços) verticais, sendo estas galerias principais de acesso (FIGURA 5). A partir daí, 

às galerias secundárias, que localizarão os veios mineralizados, segue-se a abertura 

de galerias (grunas) dentro da rocha hospedeira da esmeralda. Essas grunas na sua 

maioria são horizontais, mas podem ser estreitas, irregulares e inclinadas, sendo 

onde é feita a extração propriamente dita. Essas galerias chegam a constituir 

verdadeiros salões subterrâneos. A Figura 6 (A e B) mostra como são tais 

estruturas.  

A estrutura interna de uma mina é composta por vários equipamentos 

essenciais para o funcionamento da mesma. As minas funcionam 24 horas diárias, 

sendo o guincho um dos equipamentos fundamentais para entrada e saída da mina. 
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Os garimpeiros denominam o subsolo como Japão, e a superfície de Brasil. A 

quantidade de guinchos vai depender da profundidade e da quantidade de porões 

que a mina possui.  

 

Figura 5 -  Abertura da mina revestida com madeira “Shaft” de acesso às galerias e 

local por onde os garimpeiros entram e saem - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2014. 

 

                                   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

  

Figura 6 – Em A, fotografia evidenciando a estrutura interna da mina. Em B,: 

galerias secundárias verticais - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2014. 

         

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

  Segundo dados levantados pela Companhia Mineral da Bahia (CMB), através 

do técnico responsável, geólogo Osmar Martins, existem hoje cadastrados, nas duas 

áreas de produção (Carnaíba em Pindobaçu e Socotó em Campo Formoso), 161 
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frentes de trabalho, mantidas por cerca de 600 investidores locais, regionais e 

nacionais que investem mais de oitocentos mil reais (R$800.000,00) por mês com 

mão de obra de aproximadamente 1.600 trabalhadores braçais (30 % em turno 

noturno) e valor semelhante para energia, ferramentas, manutenção e insumos 

diversos. Essa atividade movimentou, num único ano, o equivalente a 2.400 m³ de 

material da lavra de esmeralda (rejeitos), sem nenhuma orientação técnica, o que 

contribuiu para aumentar significativamente o passivo ambiental com pouca 

possibilidade de mineração. 

A sustentação dos poços era obtida por revestimento de madeiras (madeira 

retirada da vegetação local), com diâmetros variáveis e comprimento de 1 a 1,5m, 

formando uma figura de seções retangulares. Atualmente shafts (poços) têm sido 

revestidos com manilhas de concreto, mas sempre com a abertura feita com madeira 

para que não ocorram desabamentos devido a entrada não conter rocha sólida 

(FIGURA 7). Ao atingir a rocha fresca, o desmonte das frentes é efetuado com a 

utilização de explosivos carregados em furos abertos com martelo, para a retirada 

dos blocos de rocha e para abertura das galerias ou “grunas”, bem como outros 

“shafts” mais profundos.  

 

Figura 7 - Abertura da mina revestida com madeira - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 

2014. 

 

                                    Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após a detonação, o material é vistoriado pelo homem de frente, 1º homem e 

2º homem que analisam o material mineralizado, em busca das gemas de 

esmeralda. Dentro da mina, eles realizam a primeira seleção, sempre sendo 
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fiscalizados pelo fiscal da mina, homem de confiança do sócio/proprietário. Em 

seguida o xisto2 é levado para fora da mina (“Brasil”).  Para a retirada de todo esse 

material do interior das minas, os garimpeiros entram na “shaft” (cava de seção 

circular com cerca de 60 a 80 cm de diâmetro), que varia de 60 a 500 m de 

profundidade nessa área, pendurado em cabo de aço sustentado por um guincho 

simples, que eles chamam de “carretel”, e sentados em tiras de borrachas retiradas 

de pneus velhos denominadas de “cavalo,” como mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 - Garimpeiro entrando na mina montado no “cavalo” - Carnaíba, Pindobaçu 

(BA), 2014. 

 

                                         Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No interior da mina, esses trabalhadores preparam o transporte do material 

até a superfície, o que é feito em caçambas de borracha alçadas por sarilhos 

manuais ou guinchos elétricos, como observado na Figura 9.  

Durante a pesquisa, foram observados que a maioria das minas estão 

implantando guinchos elétricos, mas a chegada da caçamba do xisto até a superfície 

da mina ainda é feita por sistema artesanal, ou seja, apoiada e despejada por dois 

garimpeiros. O minério contendo esmeralda, alexandrita e molibdenita é lavrado com 

acompanhamento mais rigoroso e armazenado em local próprio, para posterior 

beneficiamento (FIGURA 10).  A água do lençol freático acumulada por infiltração é 

mantida numa bacia de contenção e esgotada por motor de sucção.  

Nas cavas mais profundas, a renovação do ar é conseguida através de 

ventoinhas, acionadas por energia elétrica. Porém, em algumas minas a renovação 

                                                           
2 Rocha onde se encontram as esmeraldas. 
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acontece apenas pelo aproveitamento de outros shafts já explorados, como foi 

observado na mina pesquisada. O transporte de descida e subida dos trabalhadores 

na mina é feito pelo mesmo guincho elétrico puxado por cabos de aço, que traz a 

caçamba de xisto até a superfície. O que diferencia o sistema de entrada e saída 

dos garimpeiros da mina é a caçamba e o ‘cavalo’ (denominação dada pelos 

garimpeiros). 

 

Figura 9 - Caçamba de borracha contendo o material mineralizado “xisto” ou “arroio” 

- Carnaíba, Pindobaçu(BA)2014. 

 

              Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

Figura 10 - Xisto mineralizado armazenado em baú para beneficiamento  - 

Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2014. 

 
                                         Fonte: Arquivo pessoal. 
 

O xisto mineralizado é levado aos catadores, onde é feita a catação das 

gemas. Para lavagem do xisto é reutilizada a água proveniente da mina subterrânea. 

A forma de desagregação do xisto é manual, feita com martelo e passado por um 
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ralo (um tipo de peneira feito de material galvanizado e madeira), ocorrendo a 

primeira separação do que constituem rejeito ou ganga, no caso de conterem 

esmeralda. O restante do material é levado para as bancadas onde se processa a 

cata propriamente dita, havendo uma seleção manual e com auxílio de pequenos 

alicates, formando posteriormente os lotes de produção (FIGURA 11A). Estes são 

classificados conforme tamanho e a cor das esmeraldas e vendida no comércio local 

(FIGURA 13A e B) ou em Campo Formoso, aos indianos onde as esmeraldas são 

destinadas para confecção de joias (FIGURA 11B).  

Até 2011 as esmeraldas eram comercializadas sem fiscalização nenhuma, 

não havia cobrança de imposto sobre as mesmas. Só no ano de 2012 que ocorreu 

uma fiscalização intensa exigindo que houvesse notas fiscais emitidas para a 

exportação e venda no comércio, tanto local como nacional. Dessa forma, a CMB 

passou a emitir as notas fiscais para comercialização das esmeraldas conforme o 

Art. 8 do Decreto Lei 466/38 que determina este para “as cooperativas de 

garimpeiros, quando autorizadas, especialmente, por decreto do presidente da 

Republica”.  

O valor das esmeraldas é dado conforme tamanho, cristalização, pureza e 

cor. Porém existe vários tons de verde, desde o mais claro até o verde mais escuro, 

onde predomina-se um meio termo para que a pedra seja mais apreciada e adquira 

um valor maior, o que também varia conforme o mercado ou cliente. O tom verde 

intenso e cristalino é a coloração mais apreciada e predominante no mercado. 

Ocorre assim, uma variedade de preços, isto por causa do tamanho, 

cristalização, cor e pureza.  Estes adjetivos conferem a esmeralda um valor quase 

incalculável devido ao tamanho e as variedades e que a natureza dispõe as 

mesmas, o que a torna uma gema extremamente preciosa, pois as raras puras são 

as mais enigmáticas e belas.  

Quanto maior a gema, mais cara, desde que observados os tons de cor, a 

pureza, a cristalização e as fissuras, ou seja dureza, que é uma pedra sem trinca ou 

fissuras. 

Para classificação das esmeraldas é preciso ter noção da qualidade da 

mesma, algo que não tem padrão. Uma curiosidade sobre uma esmeralda é sobre o 

valor para o mesmo tamanho, onde uma pedra de 50g pode valer R$10; R$20; 

R$50, bem como uma esmeralda de 50g valer R$10.000; R$ 20.000; R$100.000, 

tornando-a tão enigmática, cara e apreciada. 
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Outra parte do material, que já foi avaliado por fiscais da mina e julgam não 

ter muita rentabilidade, é geralmente vendido para pessoas da comunidade que 

adquirem os carrinhos de xistos também denominados de “arroio” ou “cascalho” da 

mina em produtividade. Para a lavagem desse “arroio”, utilizam-se de bacias d’água 

feitas de pneus velhos, para a realização da cata manual, e de ralos e martelos.  

Muitas vezes, este processo de desagregação manual acontece dentro da área de 

extração de esmeraldas denominadas de montoeiras3.  

O rejeito é, mais uma vez, alvo de seleção e cata das esmeraldas por 

pessoas da Comunidade, os chamados “Quijilas”: mulheres, trabalhadores 

autônomos ou pelo próprio garimpeiro como forma de pagamento. O dono da mina 

avalia o rejeito atribuindo um valor e esse rejeito é recebido pelo garimpeiro como 

pagamento dos dias trabalhados. Em torno de 50% (cinquenta por cento) dos 

minérios extraídos na mina, devido a sua baixa concentração e distribuição na 

massa rochosa, são encaminhadas para o “bota fora” onde são trabalhadas por 

“quijilas” (ou quijileiros) como podemos observar na Figura 12 (A e B). Eles 

particionam cada bloco de rocha, que recebe a denominação de boi, à procura de 

esmeralda de valor. O que encontram, eles vendem aos comerciantes de 

esmeraldas. Esta atividade ocupa cerca de 1.600 pessoas no entorno da mineração 

da área garimpeira. 

Outras formas de aproveitamento e comercialização do xisto são: 

- cangas: mineral típico para coleção, isto é, um bloco grande com esmeraldas 

brutas incrustadas (FIGURA 11C); 

- artesanato: para onde são destinadas os minérios com potencial para tal, como a 

biotita (a rocha encaixante da esmeralda), quartzo, entre outros (FIGURA 11D); 

- extração do molibdênio: com a queda do surgimento de veios e, tendo os 

mineradores adquirido conhecimento para detectar a presença de molibdenita 

(denominada por eles de “estanho”) nas mesmas rochas onde se encontram as 

esmeraldas/berilo, foi vislumbrada a possibilidade de extração desse mineral 

comercialmente. 

 

 

 

                                                           
3 Material estéril depositado ao redor das minas. 
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Figura 11 - Formas de Comercialização das esmeraldas. A: Lotes: B: Joias; C: 

Cangas; D: Artesanato - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2014. 

          
 

          
  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 12 - A: Montoeiras com os quijilas; B: Quijila lavando o xisto em bacias de 

borracha e no ralo - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2014. 

         
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 13 - Comércio local, negociação nas ruas da Serra da Carnaíba - Pindobaçu 

(BA), 2014. 

        
Fonte: Arquivo pessoal.                                            
 
 
 

5.2.  Descrição das principais funções exercidas e equipamentos utilizados na 

extração de esmeraldas 

O processo de extração da esmeralda submete ao trabalhador do garimpo a 

várias situações de riscos a partir dos processos de: abertura de poços, desmonte 

da rocha com uso de explosivos, retirada do xisto, lavagem e separação da gema do 

rejeito. Este item descreve as principais funções exercidas no processo de extração 

de esmeraldas, embora não haja função definida no garimpo para a maior parte do 

grupo de trabalhadores. 

 

 

a) Guincheiro 

O guincheiro realiza a parte operacional do guincho elétrico e, dependendo 

da profundidade da mina, são necessários de dois a três guincheiros para operar os 

equipamentos.  Os guinchos elétricos possuem dois comandos: acelerador e freio 

por meio de cabos de aço. Os equipamentos podem variar de acordo com a 

profundidade da mina em operação, ou seja, podem ser compostos de guincho 

principal e secundários. 

 A responsabilidade pela segurança da descida e subida do material (xisto), 

dos equipamentos e dos trabalhadores também é do guincheiro. A função exige 

bastante atenção e boa audição, uma vez que a comunicação entre o interior da 
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mina e a superfície é feita por um tubo de PVC (Polyvinyl  Chloride) ou toques no 

cabo de aço (código sonoro). As quantidades de toques indicam a ação a ser 

executada, respeitando-se as normas de mina subterrânea (NR 22/01/2011- Anexo 

A). Porém, a responsabilidade quanto à segurança na descida e subida não 

depende apenas do guincheiro, pois o equipamento necessita ser controlado 

também pelo indivíduo que está utilizando o guincho, controlando-o manualmente. 

Na ponta do cabo de aço, há um gancho que prende o cavalo (suporte de tiras de 

pneu que possui a forma de cadeira, no qual se coloca as pernas). Com as mãos 

firmes no cabo, basta dar sinal para descer ou subir e vice–versa e ficar atento para 

não encostar o corpo ou a cabeça nas paredes da rocha. 

 

b) Furador 

O furador é o responsável em realizar a abertura de poços e galerias, 

preparar os explosivos, perfurar a rocha com o martelo pneumático, fazer o 

carregamento com explosivos e realizar as detonações.  

As detonações podem variar em torno de uma ou duas vezes ao dia. Em 

alguns casos, pode até chegar a três detonações diárias a depender do material a 

ser extraído. A preparação de material para detonação consiste na fixação da 

dinamite nos furos da rocha preenchidos com saquinhos de areia para evitar perder 

o tiro. No início da garimpagem, os explosivos eram confeccionados pelos 

garimpeiros e consistia em uma mistura caseira, acionada por um estopim. 

 Atualmente, as bananas dinamites são adquiridas somente na cooperativa 

Mineral da Bahia, e só quem pode adquiri-las são as minas cooperadas, uma vez 

que a fiscalização do exército ficou mais rigorosa, devido a venda ilegal. Este fato 

fez com que o garimpo ficasse quase 3 meses parado, para que pudesse ser 

regularizado.  

 Para que possa realizar a detonação, o furador tem que possuir a “Carteira 

de Blaster4”, uma das exigências do Ministério do Trabalho e está equipado com 

botas, capacete, martelo e ponteiro, além do aparato técnico dos explosivos, que 

são os principais instrumentos de trabalho para a execução da atividade. O 

garimpeiro ‘perfurador’ faz em torno de quinze furos na rocha durante 2 a 3 horas, 

utilizando o martelo tipo pneumático. Os furos são preenchidos com explosivos 

                                                           
4  O curso de Blaster prepara o profissional para desenvolver a função de Blaster (Cabo de Fogo), 
habilitando o mesmo à fiscalização e utilização de explosivos industriais. 
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presos a uma haste de metal (fio de cobre), que é conectada na corrente elétrica, e 

acionada dentro da mina ou a partir da superfície. De acordo com as informações 

locais, raras vezes este procedimento pode ocorrer no ambiente subterrâneo, desde 

que não ofereça riscos aos trabalhadores. 

 

c) Desarroiador 

O desarroiador faz a tarefa de limpeza das frentes de serviço (galerias). Ele 

retira os rejeitos gerados após as detonações e para tais procedimentos utilizam 

equipamentos como pás, enxadas e carrinho de mão. O trabalho consiste na 

remoção e transporte do material desde as frentes da mina até o primeiro guincho, 

quando se trata de xisto mineralizado. Este material é carreado e levado até a 

superfície por meio de caçambas Esta é a função que desempenha maior esforço 

físico. 

 O desarroiador realiza as atividades em pé e, às vezes, dependendo da 

altura do teto da mina, fica em posição de envergamento da coluna para evitar o 

choque da cabeça ou do corpo com o teto da mina. Além do movimento de abaixar e 

levantar para o enchimento do carrinho ou da caçamba de pneu, observou-se  

intenso contato com a poeira. 

A partir do primeiro guincho no subsolo, o responsável em transportar o xisto 

até superfície sobe para dar suporte ao outro garimpeiro, mas, antes de chegar ao 

segundo guincheiro, faz o percurso de 5 a 6 metros aproximadamente dentro da 

galeria, transportando o xisto no carrinho de mão até o próximo guincho 

(dependendo do local, este percurso pode variar).   

O carrinho de mão é utilizado, na maioria das minas, para o transporte do 

xisto. Normalmente, o serviço exige mais de um garimpeiro, devido ao excesso de 

peso. Ele sempre recebe ajuda de outros garimpeiros, tanto para encher, como no 

despejo do material da caçamba ou do carrinho, ou vice e versa, até a chegada na 

superfície. O trabalho de transporte do material mineralizado exige cerca  de 3 a 5 

ou mais garimpeiros. 

 

d) Catador e quijila  

Embora tenham duas denominações, a função de catador e quijila é a 

mesma, o que diferencia é o tipo de material a ser lavado e selecionado. O catador 

tanto lava o material de qualidade (a “produção”) quanto o que é vendido pelo dono 
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da mina (o “arroio”). Os quijilas lavam os rejeitos de xisto mineralizado (o 

“cascalho”). Geralmente, o trabalho de desagregação, seleção e cata das 

esmeraldas do xisto tem sido feito por pessoas da comunidade: comerciantes, 

mulheres, trabalhadores autônomos ou pelos próprios garimpeiros (como forma de 

pagamento). O catador ou o quijila necessita permanecer horas em pé. Para a 

desagregação, utiliza-se de martelo e peneiras. O xisto mineralizado é colocado em 

uma peneira e fragmentado por um martelo. Em seguida, passa por uma lavagem e 

um olhar minucioso na seleção e cata das pedras, a fim de certificar se existem 

esmeraldas agregadas à rocha.  A atividade exige grande esforço físico, pois, além 

da posição, há contato direto com o meio aquoso e exposição aos raios solares, sem 

que haja qualquer precaução com protetor solar.  

 

e) Gambiarra (eletricista) 

O gambiarra é o profissional responsável por todo sistema elétrico da mina e 

manutenção dos equipamentos elétricos, como a bomba centrífuga usada para 

esgotamento do reservatório d’água no subsolo. Um compressor pneumático da 

ventoinha, que leva o ar mecânico até o subsolo, o guincho elétrico e o gerador de 

energia. Enfim, este profissional realiza a manutenção de cabos de energia para 

iluminação e alimentação dos equipamentos elétricos da mina.  

Mas, segundo os garimpeiros, nem todas as minas são providas desses 

equipamentos. Ressalta-se a importância da função e dos equipamentos citados 

para a viabilização das atividades e segurança dos trabalhadores no subsolo. 

 

f) Encarregado ou fiscal 

A função de encarregado ou fiscal é exercida por um trabalhador mais 

especializado, de confiança do proprietário. Pode gerenciar e fiscalizar o grupo de 

trabalhadores, desde a perfuração até a extração da esmeralda da rocha e está 

atento à manutenção e bombeamento da água no subsolo, muitas vezes exercendo 

a função de eletricista.  Orienta nas perfurações na rocha também. 
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Figura 14 – Principais funções no garimpo. A: Guincheiro; B: Desarroidor; C: 

Furador; D: Quijila; E: Gambiarra; F: Fiscal - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2014. 

          
 

          
 

         
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

5.3. Consequências do garimpo ao ambiente local  

A atividade mineradora não é a de maior potencial poluidor, porem está entre 

as que mais impactam o meio ambiente que está inserido. O principal impacto 

ocasionado pela exploração mineral é o que se refere à degradação visual da 

paisagem. Apesar de necessária a atividade mineira, não se pode aceitar que tais 

mudanças e prejuízos sejam impostos à sociedade. Os danos ambientais causados 
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pela extração de esmeraldas no garimpo de Carnaíba, Bahia são diversos e atingem 

tanto o meio físico como o biótico, de forma direta e indireta, nas diversas fases de 

desenvolvimento. Os impactos mais nocivos da atividade garimpeira estão 

relacionados às águas, ao solo, à fauna , à flora e ao ambiente subterrâneo. 

Conforme abordado no trabalho e a partir dos levantamentos feitos, tanto 

bibliográficos como fotográficos, foi possível observar esses danos ambientais 

causados pela extração irregular no garimpo da Carnaíba. 

 

5.4. Consequências sobre as águas  

O bombeamento das águas subterrâneas é indispensável para o 

funcionamento da mina. Uma vez na superfície, parte da água subterrânea é jogada 

por algumas minas, nas ruas ou nas áreas brejeiras, caracterizando o mau 

aproveitamento da água subterrânea como observa-se na Figura 15A e B. A outra 

parte abastece os poços e a área de lavagem do material. Além disso, pode haver 

ainda contaminação por explosivos e metais em contato com água. 

 
Figura 15 - Bombeamento das águas subterrâneas. A: água despejada em áreas 

brejeiras B: água despejada nas ruas do povoado - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2015. 

        
Fonte: arquivo pessoal. 

Considera-se poluição das águas qualquer forma de matéria ou energia, cuja 

presença ou lançamento possa causar danos ao bioma, uma vez que a água faz 

parte de um ciclo, que vai para a drenagem natural, ao filtrada pelo solo, 

reabastecendo o lençol freático e, por muitas vezes, o contaminando.  

A drenagem é feita continuamente, podendo acarretar diminuição no nível do 

lençol freático chegando a secar em alguns locais, o que traz consequências 
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drásticas às bacias hidrográficas, embora seja o que viabiliza a mineração 

subterrânea. 

Outro impacto é o assoreamento ocasionado pelo processo de lavagem do 

minério, que gera uma fina camada de material particulado (areia fina/silte) de 

aspecto semelhante a uma farinha. Este fato foi observado nos trechos de riachos 

situados na localidade. O material se concentra nas margens e no fundo dos cursos 

de água, alterando sua dinâmica e os assoreando. 

 

Figura 16 -  Em A e B,  rejeitos de xistos as margens dos córregos do riacho do 

Borjas - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2015. 

        
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ao longo de 50 anos, pode-se observar rejeito de xisto em margens dos 

cursos de água: consequências do carregamento lento do material pelas águas. O 

processo de transporte e deposição de rejeito de xisto pode ser visto também nas 

planícies de inundação dos mananciais. Além disso, a deposição incorreta dos 

rejeitos pode causar danos a vida aquática, a flora, a fauna e até mesmo interferir na 

saúde humana, de forma cumulativa.  

Recentemente, uma mina foi fechada pelo Instituto de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (INEMA), pois estava funcionando em uma nascente de água 

(FIGURA 17). A área em questão foi descoberta por um morador, que estava 

fazendo manutenção da rede de abastecimento de água da comunidade e percebeu 

que a área teria potencial para exploração mineral, arrendando-a e dando inicio à 
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exploração, sem levar em consideração uma nascente de água doce. O fechamento 

da mina causou indignação entre os garimpeiros, ficando notório o baixo nível de 

compreensão sobre a preservação ambiental pelos mesmos. 

 

Figura 17 - Em A e B, área interditada pelo INEMA - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 

2015. 

       
 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Outros poluentes estão relacionados à questão da água, além da utilização de 

dinamite. É o caso da fossa de esgotamento doméstico, do esgoto a céu aberto e o 

ambiente de trabalho nas minas, que muitas vezes não apresenta condições de 

higiene adequada. O contato da água com essas substâncias pode acarretar a 

poluição dos aquíferos e dos corpos de água. 

 

5.5. Minas abandonadas  

Outro fator observado foram as minas abandonadas (FIGURA 18), as quais 

proporcionam alto risco de acidentes tanto para as pessoas, como para os animais 

que circulam pelo local. É comum animais sofrerem acidentes fatais, além da 

proliferação de vetores, causadores de doenças como dengue, febre amarela, febre 

tifoide, entre outra. De acordo com a população garimpeira (sócios/proprietários), o 

abandono das minas está relacionado com a falta de recurso para investir nas 

minas. 
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Figura 18 - Mina abandonada - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2015. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

No entanto, a portaria nº 12, de 22.01.2002, do Departamento Nacional da 

Produção Mineral (DNPM), institui as Normas Reguladoras de Mineração (NRM’s), 

tendo a NRM nº 20 disciplinado os procedimentos administrativos e operacionais em 

caso de fechamento de mina (cessão definitiva das operações mineiras), suspensão 

(cessação temporária) e retomada de operações mineiras, estabelecendo, inclusive, 

que tais hipóteses dependem de prévia comunicação e autorização do DNPM, 

devendo o minerador apresentar requerimento justificativo, devidamente 

acompanhado dos diversos documentos que formam o Plano de Fechamento ou 

Suspensão da Mina.  

Dessa forma, cabe ao proprietário da mina se responsabilizar pela 

desativação e recuperação dessa área, como prevêr o artigo 225, parágrafo 2º, da 

Constituição Federal, que impõe àquele que explorar recursos minerais a 

responsabilidade de recuperar os danos ambientais causados pela atividade de 

mineração, consistente na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com as soluções técnicas exigidas pelo órgão ambiental competente, na 

forma da lei. 

 No artigo 3º do Decreto 97.632/89, está previsto que “a recuperação deverá 

ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização de acordo 

com um plano preestabelecido para uso do solo, visando à obtenção de uma 

estabilidade do meio ambiente”. 
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5.6. Consequências sobre o solo 

Durante os processos de exploração, como abertura de vias de acesso, 

descapeamento, desmonte da rocha, entre outras, os impactos no solo tornam-se 

ainda maiores, se for observada a abertura de poços e/ou reativações e abandono 

dos mesmos, sem nenhum controle por parte das autoridades locais. 

 Da mesma forma, a implantação de bota fora implica na alteração no solo, 

pois sua formação depende da remoção da camada de minerais sem valor 

econômico para liberação da esmeralda. Este impacto está associado à alteração no 

regime de escoamento superficial e ao impacto visual, como podemos visualizar na 

FIGURA 19A e B. 

 

Figura 19 - Poluição visual ocasionada pela deposição de rejeitos. Em A, rejeitos 
aos arredores do povoado. Em B, rejeitos ao entorno das minas - 
Carnaiba, Pindobaçu (BA), 2015. 

      
Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Os efeitos do impacto visual são oriundos do acúmulo indevido do rejeito 

mineral que favorecem a descaracterização da paisagem local, assim como os 

poços abandonados nas áreas onde se originou o garimpo, que são, visualmente, 

impactantes. Assim, como o material mineralizado retirado das minas é lavado em 

áreas próximas a mina,  não há um destino certo para o resíduo, tanto sólido 

(chamado de bagaço), quanto à própria água de lavagem, que é jogada nas áreas 

brejeiras. 

Cabe ressaltar que a deposição de rejeito é feito de forma desordenada, 

sendo esse material encontrado pelas ruas do povoado. Isso ocorre porque há um 
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número significativo de minas operando dentro do povoado ou no seu entorno. 

Conforme as entrevistas, a forma de deposição de rejeitos é feita conforme o 

acúmulo do mesmo, sendo que, ao redor da mina, não é mais tolerável. Então, o 

proprietário da mina contrata um trator para retirada do material estéril, depositando-

o em local onde julga ser apropriado, sem orientação técnica.  

O Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM dispõe de Normas 

Reguladoras – NRM 19 - para a Disposição de Estéril, Rejeitos e Produtos, onde é 

de responsabilidade do proprietário da mina elaborar um plano de controle e 

disposição desses rejeitos.  

Com base nas coordenadas geográficas obtidas em campo e no 

levantamento reconhecimento-exploratório da Bahia, foi possível verificar duas 

manchas de solos na região pertencentes às associações Rd1 (Neossolos 

Litólicos/Afloramentos de rochas) e PV27 (Argissolos/Neossolos 

Regolíticos/Planossolos), conforme a Figura 20.  

Os  solos da associação Rd1 são poucos desenvolvidos e ocorrem em relevo 

forte ondulado e montanhoso. O pouco desenvolvimento destes solos, associado à 

grande declividade do terreno onde normalmente ocorrem, desfavorece a prática da 

agricultura. O relevo montanhoso também dificulta o desenvolvimento de áreas 

urbanas ou industriais. Conforme a EMBRAPA (1990), os Neossolos Litólicos são: 

 
"(...) constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco 

espesso com pequena expressão dos processos pedogenéticos em 
consequência da baixa intensidade de atuação destes processos, que não 
conduziram, ainda, a modificações expressivas do material originário, de 
características do próprio material, pela sua resistência ao intemperismo ou 
composição química, e do relevo, que podem impedir ou limitar a evolução 
desses solos." (EMBRAPA, 1999, p.386). 
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Figura 20 - Mapa dos solos de Pindobaçu, com delimitação do solo do distrito de 

Carnaíba - 2015. 

 
                 Fonte: EMBRAPA, 1977. 

 

Os solos da associação PV27que mais predominam na área do garimpo de 

esmeralda são osArgissolos Vermelho-Amarelos, profundos, bem drenados, 

conforme observação em campo. De uma maneira geral, pode-se dizer que os 

Argissolos são suscetíveis à erosão, sobretudo quando o gradiente textural é mais 

acentuado, há presença de cascalhos e sob relevo mais movimentado com fortes 

declives (EMBRAPA, 1999).  
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 Nas bases desses solos existe possibilidade de ocorrência de aquíferos 

freáticos favorecendo surgências de água na forma de nascentes,  que é perceptível  

na região do garimpo. Na área de ocorrência de nascentes, conforme citado 

anteriormente, foi desativada uma mina que encontrava-se próxima a uma nascente 

no ano de 2014 (FIGURA 21),  mostrando assim, a necessidade de proteção dessas 

áreas que encontram fortemente alteradas fisicamente. Não se recomenda o 

desmatamento de áreas contidas neste compartimento morfopedológico, sendo 

susceptível ao desenvolvimento de erosão laminar e linear, na forma de sulcos e 

ravinas pouco profundas, além de escorregamentos por quedas de blocos. 

 

Figura 21 - A: frente da mina desativada, inundada com a água da nascente. 

B:abertura da área ao redor da mina para extração de esmeraldas - Carnaíba, 

Pindobaçu (BA), 2015. 

      
Fonte: Arquivo pessoal.  
 

  

 Os solos Argissolos Vermelho-Amarelos possuem altas taxas de infiltração da 

água de chuva e baixa erodibilidade, mas exige manejo adequado dessa área com 

práticas conservacionistas em função da atividade mineral praticada.   

É importante ressaltar que as constantes alterações de áreas 

subterrâneas(subsolo),através de perfurações e detonações nas minas próximas ao 

ambiente urbano, podem contribuir para os riscos de subsidência do terreno e 

vulnerabilidade às pessoas que ali residem ou trabalham. O desnível na superfície 

próximo às residências torna-se perceptível, apresentando-se de modo significativo 

nas áreas de garimpagem. Pode-se visualizar residências próximas às áreas onde a 



68 
 

desestruturação do solo/subsolo se faz presente (FIGURA 22). Os constantes 

abandonos e retomadas de frentes de lavra, por sua vez, impedem a recuperação 

natural do local afetado. 

 

Figura 222 - Área de risco de subsidência do terreno - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 

2015. 

 
             Fonte: arquivo pessoal.  

 
Em termos de fluxos densos de solo e desmoronamento do rejeito, há registro 

de um escorregamento de terra na Serra da Carnaíba na década de 1970, onde os 

moradores citam o evento como a “queda da serra”.O desmoronamento ocorreu no 

chamado Trecho Velho onde aconteceu o primeiro processo de exploração mineral 

da localidade (FIGURA 23). Esse evento ocorreu pela ocupação desordenada do 

local, com aberturas de frentes de mina nas áreas de declive acentuado, causando 

esse processo de desmoronamento de terra (FIGURA 23A e 24B). 
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Figura 23 -  Em A, imagem de satélite da área onde ocorreu a queda da serra. Em 

B, trecho velho, área onde ocorreu o deslizamento de terra - Carnaíba, Pindobaçu 

(BA), 2015. 

      
 Fonte: Arquivo pessoal e google earth. 

 
 

5.7. Consequências sobre a fauna e flora 

Não há como determinar se ocorreu extinções ou diminuição significativa 

sobre a fauna e a flora, visto que o município não conta com qualquer levantamento. 

Porém, o desmatamento, o decapeamento e a abertura das frentes de lavra 

destroem ou alteram a diversidade da mata ciliar e interferem na fauna local. 

Durante a implantação do garimpo, algumas das espécies vegetais sofreram danos, 

pois a área precisou ser “limpa” e, com isso, a vegetação nativa foi retirada. É 

possível visualizar as consequências do garimpo nas imagens de satélite com 

intervalo de tempo de 5 anos, conforme Figura 24 (A, B, C e D). Para a viabilização 

da extração de esmeraldas, são utilizadas madeiras (do cerrado) como escora de 

blocos de rochas.  
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Figura 24 - Imagens de satélite da área de Carnaíba, com os pontos de agravos ao 

meio ambiente durante um intervalo de tempo de 5 anos.  A-  Imagem de 2008. B - 

Imagem de 2013. C- imagem com os pontos afetados em 2008. D - imagem com os 

pontos afetados em 2013. 

     
 

     
Fonte: Google Earth. 

 

Após as detonações, a madeira também era utilizada para a construção das 

coberturas das minas. As principais árvores utilizadas são palmeiras, aroeira e 

macambira, por possuírem tronco forte. Ainda de acordo com estas informações, em 

função da grande procura, estas espécies, atualmente, tornaram-se escassas na 

região, a exemplo das palmeiras. Segundo informações dos garimpeiros, com a 

diminuição dessas espécies de madeiras, vem ocorrendo contrabando de madeira 

clandestina.  
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As áreas de proteção permanente, como brejos e matas ciliares, encontram-

se alteradas em decorrência dos processos de extração do mineral. Observa-se que 

na área do garimpo, há alteração ambiental, que implica a migração de muitas 

espécies. Supõe-se que as mesmas não se adaptaram a interferência humana ou as 

novas condições de solo, poluição das águas e rejeitos. Houve também o 

aparecimento de novas espécies, que acabaram se adaptando a essa interferência.        

Os garimpeiros também caçavam nos arredores das frentes de lavra, matando 

indiscriminadamente os animais da região. Outro fato que contribuiu para este 

impacto foi o desmatamento, que causa fuga de animais e até óbitos das espécies 

adaptadas àquela vegetação. Certas espécies, outrora adaptadas àquele habitat, 

provavelmente hoje não existam mais. 

     

5.8  Perfil dos garimpeiros entrevistados 

 

5.8.1  Faixa etária dos garimpeiros 

A faixa etária de maior incidência dos garimpeiros entrevistados é a faixa de 

30 a 35 anos, seguida pela faixa de 25 a 30 anos, a faixa de 18 a 20 anos 

apresentando o percentual de 14%. As faixas etárias de 18 a 20 e 35 a 40 

apresentam o mesmo percentual. Já as outras faixas etárias apresentam um 

percentual mais baixo, conforme evidência a FIGURA 26. 

 

Figura 25 - Percentual da faixa etária dos garimpeiros entrevistados no garimpo de 

esmeraldas - Carnaíba, Pindobaçu, Bahia, 2015. 

14%
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19%
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N: 42

 
            Fonte: Arquivo pessoal. 
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5.8.2  Nível de escolaridade dos garimpeiros 

Conforme os entrevistados, nota-se que 38% não possui o primeiro grau, 19% 

não possuem escolaridade. Os que possuem nível de escolaridade de primeiro grau 

completo equivale a 22%; segundo grau completo, 7%; segundo grau incompleto, 

12%; e que apenas 2% tinha nível superior.  

 

Figura 26 - Percentual do nível de escolaridade dos garimpeiros entrevistados no 

garimpo de esmeraldas - Carnaíba Pindobaçu, Bahia, 2015. 
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    Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

O nível de escolaridade pode estar diretamente relacionando com a 

compreensão dos riscos existentes no garimpo e com a utilização dos EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual), uma vez que afirmam ser importante a sua 

utilização, mas em contrapartida não os utilizam.  

 

5.8.3  Equipamento de proteção individual – EPI 

Dentre as proteções utilizadas pelos garimpeiros durante 8 horas de efetivo 

trabalho no subsolo, os equipamentos mais utilizados são o capacete e botas, com 

100% de uso, respectivamente. A máscara aparece como proteção menos utilizada 

(26%) durante as perfurações ou detonações. Já, as luvas não são utilizadas por 

qualquer garimpeiro, em nenhuma função, pois julgam ser desconfortável e 

atrapalha nas atividades (TABELA 1). 

 

.  
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Tabela 1 - Porcentagem e frequência referente aos tipos de proteção utilizados 
pelos garimpeiros durante o trabalho no garimpo - Carnaíba, 2015. 

Tipos de Proteção Frequência/h* Porcentagem 
 

Botas 
 

8 
 

100% 
Capacete 8 100% 

Luvas 0 0% 
Máscara 3 26% 

Nota: *Frequência: considerando 8 horas diárias de trabalho. Fonte: Arquivo pessoal 2015. 

 

É importante a participação dos colaboradores no desenvolvimento do 

processo, mas todos devem estar cientes do uso de Equipamentos de Proteção 

Individual de forma a minimizar os riscos à saúde dos próprios. Durante a 

observação de campo, ficou evidente a não utilização de todos os EPI’s necessários 

para suas atividades.  

  A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) relata no artigo 166 que “A 

empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de 

proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 

proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados”. Tal artigo 

é corroborado através da NR-6 (Norma Regulamentadora). 

 Os equipamentos de proteção individual são todos os dispositivos de uso 

individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinados a proteger a saúde e a 

integridade física do trabalhador. São eles: capacetes de PVC, máscara com filtro ou 

não, luvas, botas, gorro, avental, proteção auricular, óculos de segurança, capotes 

de mangas-longas, devem ser empregados adequadamente ao trabalho realizado a 

fim de minimizar ao máximo os riscos a saúde do trabalhador. 

 Os equipamentos de proteção coletiva são dispositivos de uso coletivo 

destinado a proteger a integridade física de todos os trabalhadores presentes em um 

determinado ambiente. Destacam-se as cabines coletivas ou individuais, 

enclausuramento de máquinas, revestimentos e placas defletoras para absorção 

acústica, ventilação natural ou forçada, exaustão, coifas e capelas, umidificadores 

para ambientes com poeiras, barreiras acústicas. 

No entanto, o funcionamento das minas é de forma de arrendamento, não 

possuindo vínculo empregatício com os garimpeiros, onde esses sócios\proprietários 
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se isentam dessa responsabilidade, cabendo ao próprio garimpeiro comprar seu 

EPI, que se limita apenas a bota e o capacete (FIGURA 28).    

 

Figura 27 - Garimpeiro com EPI´s de uso diário - Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2014. 

 
         Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

5.8.4  Classificação dos riscos do processo de extração de esmeraldas 

Em virtude da carência de parâmetros de referência dos riscos ocupacionais 

no processo de extração de esmeralda no garimpo, optou-se por uma análise 

qualitativa dos riscos, baseada nas observações e amostra de 42 garimpeiros 

entrevistados. A avaliação dos riscos por ocasião da extração de esmeraldas 

versou-se na proposta de Guerreiro et al. (1998), pois, de acordo com o autor, os 

conceitos RMI – RI – RPI são válidos para a percepção da avaliação de risco, este 

procedimento buscou agrupar os riscos por importância e classificá-los em: RMI - 

Riscos Muito Importantes; RI - Riscos Importantes; RPI - Riscos Pouco Importantes. 

 A Quadro 2 evidência os principais riscos de acordo com a importância, 

segundo os entrevistados. 

 

Quadro 2 -  Classificação dos riscos à saúde do trabalhador no garimpo – 
Pindobaçu, 2015. 

RMI Poeira, queda de blocos e equipamentos.  

RI Esforço físico, ergonomia, inundações e incêndio.  

RPI Vibrações 
        Fonte: Guerreiro et al. (1998).. 
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5.8.5  Principais riscos por função 

Dentre os principais fatores de riscos à saúde dos trabalhadores, está a 

poeira causada pela exploração do minério, como também vibração, ruído, riscos 

ergonômicos, calor, quedas, incêndios e explosões. O número de acidentes a cada 

ano vem crescendo e a preocupação em relação à saúde do trabalhador também. 

Os trabalhadores que atuam no setor de desagregação do xisto estão 

expostos aos riscos assinalados no Quadro 3, onde é apresentado o sumário dos 

principais riscos ocupacionais nas atividades consideradas no processo de extração. 

 

Quadro 3 - Principais riscos envolvidos nas funções da mina  - Pindobaçu, 2015. 

Fonte: Arquivo pessoal  (2015). 
 
 

 A poeira é um agente que está presente em quase todas as funções. Já em 

atividades a céu aberto, como os trabalhadores que atuam no setor de 

desagregação do xisto, estão expostos aos raios solares durante toda a jornada de 

trabalho, fato agravado pela ausência de filtros solares e local adequado para 

execução da tarefa muitas vezes é improvisado uma barraca de palha para 

amenizar, estes trabalhadores ainda estão sujeitos a riscos ergonômicos por ficarem 

horas na mesma posição. 

Os problemas ergonômicos ocorrem, principalmente, devido às más posturas 

na execução das tarefas e à permanência prolongada em uma mesma, como no 

caso dos desarroiadores que permanecem praticamente curvados devido à altura 

das galerias da mina, sendo grande o esforço físico exercido nessa função, ou seja, 

na limpeza das frentes da mina. Nesta última, a atividade é intermitente, sendo 

necessário remover todo o entulho das frentes da mina com pás e carrinho de mão. 

Riscos 
avaliados Por 

função 
Ruído Poeira Vibração Inundação Quedas Ergonomia Acidentes Incêndio 

Desarroiador x x  x X x x x 
Furador x x X x X x x x 
Catador/ 
Quijila    x  x x  

Guambiarra/ 
Eletricista x x  x X x x x 

Guincheiro x     x x  

Encarregado/ 
Fiscal x x  x X x x x 
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O processo de perfuração da rocha expõe o trabalhador a vários tipos de 

riscos, principalmente material particulado da rocha e ruído do compressor e do 

martelo pneumático, devido à proximidade com que o operador deve trabalhar da 

fonte geradora de poeira e de ruído.  

Os riscos ergonômicos e de vibração estão presentes, principalmente, na 

preparação para detonação da rocha, com o uso de marteletes pneumáticos. 

Segundo Todaro et al. (2000), o uso de equipamentos vibratórios influência 

diretamente os membros inferiores, o que, possivelmente, poderá vir a acarretar 

algum dano ao sistema nervoso, enquanto os não expostos apresentaram sintomas 

menos significativos em relação aos membros inferiores.  A NR 15 dispõe sobre: 

As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção 
adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro serão caracterizadas 
como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho. (BRASIL) 
[...]. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por 
base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para 
a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas 
substitutas (BRASIL, 2008). 

 
Há risco de incêndios ou mesmo explosões, dada a possibilidade da presença 

de explosivos remanescentes não detonados no desmonte. Cortes e esmagamentos 

podem ocorrer durante o manuseio das hastes de perfuração. Acidentes como esse 

ocorrem porém são muito raros como no relato do garimpeiro Turmalina: 

 
[...] Nóis é que faz e ascende o estopim nesse dia que tava o furador 
fazendo o estopim para detonar, ele não calculou direito o tamanho aí 
acendeu rápido demais aí  detonou de vez, foi faísca de rocha  pra todo 
lado, o furador coitado ficou todo furado e foi num carro aí pra Bonfim 
porque por aqui num tem socorro não médico só lá[...]. 

 

Percebe-se que apesar de serem raros os acidentes causados por meio de 

manuseio de explosivos, estes acontecem como foi exposto no relato. Porém, o 

Ministério do Trabalho está cada vez mais fiscalizando estas atividades, sendo 

agora necessário um certificado Blaster para que o detonador (furador) possa 

realizar as detonações, garantindo, assim, maior segurança. Vale ressaltar que nem 

todas as minas recebem tal fiscalização. 

As perfurações são realizadas no ambiente subterrâneo. O ruído afeta os 

trabalhadores, em geral, devido o compressor fazer barulho, uma vez que fica na 

parte exterior da mina. A detonação, apesar de gerar ruído, não afeta as pessoas, já 

que é exigida, por medidas de segurança, a permanência a grandes distâncias do 

ponto de detonação. Após a tarefa de detonação da rocha, o ar fica saturado por 
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gases e material particulado em suspensão. Normalmente, os garimpeiros 

permanecem na galeria, porém um pouco afastados do local. Posteriormente, o 

garimpeiro volta ao local por volta de 40 minutos, tempo para que a poeira se 

disperse com o auxílio da ventoinha, para verificar se há esmeralda e se for o caso 

de ter encontrado, inicia-se então o processo de extração.  

Após a detonação, podem ocorrer desabamentos de blocos de rocha sendo 

mais um risco ao trabalhador. Verifica-se que a maioria dos acidentes ocorridos é 

por ocasião da queda de blocos de rocha, segundo o grupo de garimpeiros 

entrevistados. Destes, 100% conheciam alguém que tinha sofrido acidente com a 

queda de bloco. A maioria dos casos acabam sendo fatais, onde ocorre a morte do 

garimpeiro conforme relato do garimpeiro Opala: 

 

[...] Era de tardezinha já nóis tava sentado descansando, e outros  
desarroiando  a mina e o fiscal sentado também descansando  foi quando, 
despencou  um “boi” (bloco de rocha) bem  e  cima e caiu na perna 
esquerda a perna do coração  do fiscal,  pense num boi grande, a gente 
puxava de um lado puxava de outro e nada,  tinha  6 homens puxando e 
empurrando e nada, coitado gritava de tanta dor mas não conseguimos 
tivemos que empurrar pra tentar acudir ele, o coitado não aguentou e 
desmaiou, [...] só depois de uma 2 horas tentando que conseguimos tirar o 
boi só que não tinha ais nem perna tava toda esbagaçada, amarramos uma 
camisa no resto da perna, só que ele já tava frio [...]  quando saiu de dentro 
do corte (mina) não tinha ambulância aí jogamos ele numa saveiro velha era 
o que tinha, ligaram pra  Samu, mas ela não tava lá pra acudir ele, [...] 
depois de tanta agonia  ele já chegou morto no hospital. [...]. 
 

Pode-se notar a percepção sobre a morte no garimpo devido acidentes na 

fala desse mesmo entrevistado sobre esse mesmo acidente, onde relata: 

 
[...] Rapaz o dia da morte quando é pra ser não tem como escapar, esse 
rapaz que morreu novinho era pra ta jogando bola, mas Deus que quis 
assim, pois nesse dia era  o dia do outro sócio que pediu pra ele ir no lugar, 
mas quando o dia da pessoa chega, não te pra onde correr . Foi um susto, 
um menino novo já tinha feito muito dinheiro no garimpo. [...] 

 
O acidente ocorreu no ano de 2013, sendo também alvo de repercussão 

regional, relatado em jornais regionais (ANEXO A). Mediante o depoimento, verifica-

se que a mobilidade da rocha em função das perfurações oferece riscos de acidente 

de forma significativa e pode-se afirmar que, para as funções de perfuradores e 

desarroiadores, os riscos são maiores em relação às outras funções exercidas no 

garimpo. Percebe-se ainda no depoimento que, para os garimpeiros, os acidentes 

são coisas do destino e não de possíveis prevenções. 
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O desabamento pode acontecer no carregamento e transporte do material 

mineralizado, o ruído e a poeira de sílica estariam dentro dos níveis aceitáveis, mas 

o risco encontra-se no momento da retirada da caçamba do guincho, ocorrendo 

possíveis quedas dos equipamentos ocasionando acidentes fatais.   

A queda de equipamentos está entre os principais riscos de acidentes 

ocorridos durante o trabalho no garimpo; porém, entre o grupo pesquisado, 82% dos 

garimpeiros dizem não ter sido acometidos por este tipo de acidente, enquanto 18 % 

já sofreram algum tipo de acidente com desabamento de equipamento, mas sem 

comprometer a saúde. Porém 100% deles conhecem quem sofreu acidente que 

tiveram danos em sua saúde com a queda de equipamentos (Anexo B), conforme 

relata o garimpeiro Ametista: 

[...] era de dia uma dez da manha foi na hora que me deparei com 
desarroidor estava de costas o trólio5 vi quando deslizou e bateu nele, ele 
foi emburrado pelo trólio no porão que estava cheio de água, tinha 120 
metros o porão, tadinho morreu  lá dentro afogado, tão novinho queria ficar 
rico aí só tiram o corpo depois de 2 dias quando chamaram os bombeiros 
que foi com muito sacrifício que tiraram, porque ninguém sabia como tirar 
ele de lá[...]. 

 

Ressalta-se que nem todas as minas dispõem desse equipamento, na maioria 

das minas o transporte é feito com carrinho de mão. 

A queda de equipamento pode ser qualificada como risco muito importante, 

embora nem sempre ocorra, mas deve ser considerada a gravidade deste tipo de 

acidente em ambiente subterrâneo. Um dos mais graves ocorreu no ano de 2012 

onde 5 garimpeiros caíram em 170 metros de profundidade conforme relato do 

garimpeiro Esmeralda: 

[...] Lembro como fosse hoje, não entra mais de dois no mesmo guincho, 
mas por azar montaram os cinco nos cavalo, o cabo de aço  não aguentou e 
partiu no meio, pense numa aflição  só se ouvia os gritos, o povo querendo 
segurar o cabo de aço torado  despencou os 5 de um só vez, não teve que 
segurasse,  foi pedaço de gente pra todo lado cabeça pra um lado, braço 
pra outro, ninguém sabia quem era quem [...]. 

 
A tragédia relatada mostra que os acidentes com a queda de equipamento 

não são comuns, porém ocorrem. Esse fato tomou destaque nacional sendo material 

nos principais jornais do Brasil (Anexo C), transmitidos até no Jornal Nacional. Em 

consequência dessa tragédia, o garimpo foi interditado até que as medidas de 

seguranças fossem estabelecidas.  Quedas de fragmentos de rocha de instáveis 

podem ocorrer durante a jornada de trabalho. Os garimpeiros que não sofreram 

                                                           
5O trólio é um equipamento utilizado no transporte do xisto na galeria até o guincho. 
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acidentes afirmam contar com a sorte, por todos estão sujeitos conforme o relato do 

garimpeiro Cristal:  

[...] Teve um que quase fui pra terra dos pés juntos, eu tava botando o 
arroio no guincho foi quando o guinho enganchou no meu braço, eita aflição 
subi pendurado junto a caçamba o guincheiro não me ouviu, meu coração 
disparou subi pendurado 70 metros batendo nas parede, mas não tive nada 
Graças a Deus só o susto[...]. 

 
 

 Apesar de não ter tido sequelas, o relato é de um acidente que poderia ter 

sido fatal. Respectivamente, a queda de bloco está extremamente voltada ao uso de 

explosivo, enquanto a queda de equipamentos está condicionada à manutenção. 

Mesmo as diferenciações entre ambos não descaracteriza a importância dos riscos, 

caso as medidas de segurança não sejam adotadas, podendo influenciar de forma 

significativa na ocorrência de novos acidentes. 

Sabe-se da necessidade do bombeamento constante das águas subterrâneas 

para viabilizar as atividades no garimpo; Já que a falha de tais procedimentos 

inviabiliza os trabalhos no garimpo.  Os possíveis riscos de inundações das minas é 

fator de alto risco para os trabalhadores no subsolo, podendo ocorrer em virtude da 

falta de energia ou falha nos equipamentos de energia. Como é evidente no 

depoimento do garimpeiro Turmalina: 

[...] Teve um dia aí que  faltou energia acho que era um sábado, ficamos 
mais de 24 horas sem poder sair do corte, isso porque não tinha  energia 
pra bombear  aí a água subiu até  pra cima de nossas pernas, fez frio 
demais, só comíamos pão com mortadela que era jogada enrolada em 
sacolas para não molhar, ficamos com medo da água subir mais, o pior era 
não saber quando iríamos sair de lá de dentro [...]. 

 
 Embora 92% dos entrevistados afirmarem não ter ocorrido nenhum tipo de 

problema com inundações, pressupõe-se que os riscos desta natureza são 

evidentes, caso não haja medidas de segurança confiáveis, a fim de evitar o dano. 

Apenas 8% do grupo de trabalhadores tiveram dificuldades com a água e 

consideram que a mesma é que gera um ponto vulnerável para quem trabalha em 

área de risco, como no garimpo. É importante ressaltar que, apesar do pequeno 

número de acidentes envolvendo inundações no garimpo, não se pode 

desconsiderar como um risco e que um gerador poderia ajudar em situações como 

essa. 
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5.8.6  Análise da distribuição dos sintomas apresentados durante o trabalho no 

garimpo 

Devido ao trabalho realizado, foi percebido que os sintomas apresentados 

pelos entrevistados são comuns, no entanto alguns trabalhadores afirmam sentir-se 

mais prejudicados em relação aos outros, devido a função exercida. A figura a seguir 

aponta os principais sintomas apresentados no garimpo. 

 

Figura 28 - Percentual dos sintomas apresentados durante o trabalho no garimpo - 

Carnaíba, 2015. 

 
                 Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

 O ambiente subterrâneo com galerias com pouco espaço e o uso de 

explosivos favorecem sintomas de ardência nos olhos, que, conforme 14% dos 

depoimentos,ocorrem geralmente após as detonações, originado da fumaça química 

do tempo de permanência no local, e do tipo de explosivos, entre outras causas. 

Como declara o garimpeiro Diamante: 

[...] Após a detonação, entramos com 20 a 40 minutos depois que a vetonia 
espalha a poeira, aí a gente entra pra ver se o deu produção [...] mas, 
mesmo assim ainda fica poeira como se fosse um gás, que arde no olho, 
mas logo passa. [...] 

 
Segundo o depoimento, nota-se que o tempo para entrar na mina após as 

detonações não é suficiente para dispersão da fumaça dos explosivos, assim como 
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há controle da quantidade de detonações diárias. Em virtude desses eventos, pode 

haver comprometimento significativo da saúde do trabalhador. 

Entretanto, 86% dos entrevistados afirmam não sentir ardência nos olhos 

durante o trabalho. Observou-se que estes normalmente não participam do trabalho 

direto no subsolo, como, por exemplo, guincheiros de superfície e encarregados. 

Atualmente, 60% dos entrevistados dizem não sentir sintoma de falta de ar. A 

falta de ar também pode ser e consequência da profundidade da mina, da 

precariedade do ar que chega ao subsolo, do esforço físico e do excesso de poeira 

química após as detonações, dentre outros fatores. Logo, a falta de ar pode ser 

considerada exposição a riscos muito importantes, e estar condicionada à 

profundidade da mina e à dificuldade para chegar até a superfície. 

Contudo, para 40% dos garimpeiros afirmam que o ar do subterrâneo é 

melhor que o da superfície isso ocorre quando há umidade dentro da mina. 

 Sintomas como calor excessivo ocorrem para 66% dos garimpeiros, caso das 

minas mais profundas, cerca de 200 a 300 metros ou mais, aliado à precariedade do 

ar mecânico que chega ao subsolo e associado à função exercida dentro da mina 

onde os desarroiadores sofrem mais com o calor excessivo. Os dados mostram que 

85% deles dizem não sentir muito calor, uma vez que estes trabalham em minas 

pouco profundas, ou exercem uma função com menos desgaste físico como o 

guincheiro.  

 Cerca de 94% dos entrevistados não apresentam sintomas de surdez, apenas 

6% afirmam sentir surdez momentânea, os quais exercem função de furador e essa 

surdez é em virtude do uso do martelo para perfuração. Após este período, tudo 

volta ao normal, ressaltando que não é feito o uso de protetores auriculares por 

nenhuma das funções durante as atividades na mina. 

O cansaço físico ocorre em 77% dos entrevistados. Nota-se que, a função de 

desarroiador apresenta maior sobrecarga na musculatura corporal. Já 23% dos 

entrevistados afirmam não sentir cansaço. Pelos dados, verifica-se um número 

significativo de garimpeiros acometidos por sintomas de cansaço resultantes do 

grande esforço físico, durante o trabalho no subsolo. 

Sintomas de vibrações no corpo ocorrem durante o trabalho de perfuração e 

detonação, onde 75% dos entrevistados disseram sentir vibrações no corpo, sendo 

mais acentuadas naqueles que fazem as perfurações com o uso do martelo. No 

entanto, 25% afirmaram não sentir vibração no corpo e ainda desconsideram como 
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risco, pois, segundo os entrevistados, estes efeitos são passageiros e ocorrem 

apenas durante a detonação ou perfuração. 

 

5.8.7 Poeiras: caracterização da exposição ocupacional 

Os riscos relacionados às atividades econômicas têm origens desde a 

extração e beneficiamento de rochas, como o granito e pedras em geral, mineração 

de ouro, arsênio, estanho e pedras preciosas, e caracterizam riscos de doença como 

a silicose, uma vez que expõe o trabalhador à sílica (TERRA FILHO; SANTOS, 

2006). 

Conforme Silva e Moreira (2009), as principais unidades litoestratigráficas da 

Carnaíba de sítio arqueano a paleoproterozóico são os Complexos do Grupo 

Jacobina e Granitos do Embasamento. Todo este conjunto faz parte de uma 

estrutura antiformal nucleada pelo granito de Carnaíba e por rochas do Complexo 

Metamórfico-Migmatítico. 

As mineralizações de esmeralda, alexandrita e molibdenita de Carnaíba têm 

as gemas situadas em zonas pegmatíticas, intrusivas, nos micas-xisto próximos ao 

corpo plutônico de composição granítica. As metassomáticas de veios e vênulas 

pegmatíticas, nas ultrabásicas adjacentes, propiciaram a formação de esmeralda 

e/ou alexandrita. A presença de molibdenita e sheelita indica também, uma 

importante ação pneumatolítica nas áreas, pois o molibdênio e o tungstênio não são 

elementos essenciais dos pegmatitos (CAVALCANTE, 2010). 

 De acordo com Cavalcante (2010), no garimpo são encontrados lentes de 

ultramáficas talcificadas (talcoxistos e algumas variações mineralógicas como clorita, 

tremolita e dolomita) portadores de mineralizações de esmeraldas.  

Verifica-se que as variações mineralógicas das esmeraldas constitui-se de 

formação combinada, que contém a sílica. Conforme Santos e Lima (2005), a sílica 

constitui cerca de 60% da crosta terrestre, apresentando-se na forma livre como no 

quartzo e na areia ou na forma combinada com óxidos metálicos, como os 

feldspatos e argilas. O quartzo é a forma de sílica livre mais abundante na natureza 

e a mais importante, em termos ocupacionais, como causadora da silicose. 

(SANTOS; LIMA, 2005). 

Logo, pode-se dizer que as poeiras mencionadas neste estudo são as que 

contêm sílica, mediante a composição das esmeraldas e a influência de alguns 

materiais compostos de dióxido de silício (SiO2). Dessa forma, quando ocorre a 
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detonação e ruptura da rocha para extração das esmeraldas, ou mesmo a limpeza 

das frentes da mina, ocorre a emissão de partículas aerodinâmicas. As partículas 

invisíveis a olho nu, suspensas no ambiente de difícil dispersão, podem ser inaladas 

e causar a doença chamada silicose. 

Apesar de 100% dos entrevistados “saberem” o que é silicose, não há uma 

preocupação no uso de EPI. A maioria dos entrevistados é categórica em afirmar 

que usava somente o capacete e botas como meio de proteção. Conforme relato do 

garimpeiro Berilo: 

[...] a gente usa os equipamento o capacete e a bota, já máscara é ruim 
porque ela é abafa a cara da gente fica se respirar direito, oxe dá até pra 
nóis dá um treco sem fôlego por causa dela, aí a gente prefere usar uma 
camisa molhada que é melhor, aí nóis amarra pela cabeça, é bem melhor 
que a máscara. [...] 
 

Mesmo sabendo que estão sujeitos a doença não há uma sensibilização nem 

entendimento de que o uso da máscara é um EPI importante para proteger a saúde 

dos mesmos. O que fica evidente em um depoimento de um entrevistado. Relata o 

garimpeiro Safira: 

[...] Essa tal silicose sei que endurece o pulmão do cara, e aqui no garimpo 
é o que mais tem, mas tem é que precisamos trabalhar como vou colocar 
comida em casa?  Sei que um dia posso ter, mas todo mundo um dia morre 
mesmo [...] em qualquer trabalho tem perigo. [...] 

 

Mediante ao depoimento fica evidente que não há compreensão de que se 

pode evitar a doença e usar os EPI’S para minimizar tanto a inalação de poeiras, 

como acidentes. 

Verificou-se que, embora seja importante o uso de martelos pneumáticos com 

água, a maioria das minas não possui tal equipamento, sendo que a maioria ainda 

utiliza martelo com ar, o que aumenta a exposição a poeira. Nas duas minas de 

estudo apenas uma tinha o equipamento. Porém, mesmo com a adoção destas 

medidas, a poeira química pode ser perceptível no ambiente subterrâneo por até 12 

horas ou mais, após as detonações, porém o tempo de retorno ao interior da mina 

após a detonação é de apenas 40 minutos no máximo.  

A jornada de trabalho é de 8 a 10 horas, a depender se a mina estar 

produzindo.  A máscara só é utilizada durante as perfurações. São realizadas em 

torno de 8 detonações diárias, o que influencia uma exposição contínua à poeira 

química. 
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De acordo com Ferreira et al. (2006), a silicose é  um tipo de pneumoconiose 

que pode vir associada a outras doenças e estas podem mascarar os sintomas e 

influenciar de certa forma no diagnóstico da silicose. 

Mediante os depoimentos, chegou-se à conclusão que as funções de 

perfuradores e desarroiadores descritas anteriormente são as que levam o 

trabalhador ao maior volume de exposição à poeira acumulada. Além disso, a maior 

parte deles declarou que, quando trabalhavam, mantinham cerca de 8 horas de 

trabalho efetivo no ambiente subterrâneo. 

 Conforme estudos realizados, o tempo de exposição à poeira sílica respirável, 

num ambiente confinado, traz sérios danos ao trato respiratório, causando a fibrose 

pulmonar. Assim, como o tempo de exposição à poeira, o alcoolismo, o tabagismo e 

a ausência de equipamentos de proteção individual, o uso da máscara, e higiene 

ocupacional são fatores que corroboram para o desenvolvimento da doença 

conhecida como silicose. 

Observa-se no quadro de doenças do Hospital Municipal Edgar Santos, que a 

silicose não aparece no quadro das doenças pulmonares. Esse quadro é onde são 

feitas as notificações e é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou 

agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer 

cidadão, para fins de adoção das medidas de intervenção pertinentes (TEIXEIRA et 

al., 1998). O número de óbitos registrados durante o anos de 2013 a 2015 foi de 14 

óbitos com diagnóstico da silicose neste período, de acordo com as enfermeiras e 

com base nos prontuários da Unidade Básica de Saúde (UBS), de Carnaíba de 

Cima e Carnaíba de Baixo. 

Neste contexto, existe necessidade de controle pelos órgãos de saúde 

municipal, pois não foram encontrados registros de controle da doença nem os 

prontuários dos últimos 10 anos, sendo que a silicose necessita de 

acompanhamento assistido dos garimpeiros diagnosticados.  

Com base na pesquisa, pode-se afirmar que mais garimpeiros podem vir a ser 

acometidos da doença ou que tenham a doença incubada. Verifica-se, ainda, que as 

condições de trabalho no garimpo de esmeraldas são os prováveis determinantes 

para o perfil de ocorrência dos problemas de saúde encontrados na população 

garimpeira. 
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5.8.8. Alternativas de controle para os riscos no trabalho no garimpo 

Após as análises de campo e acompanhamento das atividades dos 

trabalhadores, foram sugeridas as medidas de controle para cada um dos riscos.  As 

indicações de controle dos riscos estão previstas na Norma Reguladora - NR 22 - 

Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. O quadro abaixo resume a 

classificação do tipo de risco, potenciais causas e algumas alternativas de medidas 

de prevenção (NR-22 Regulamentada pela Portaria n.º 202, de 26 de janeiro de 

2011). 

 

Quadro 4 - Medidas de controle propostas para a melhoria das condições de saúde 
e segurança dos trabalhadores do garimpo de Carnaíba, Pindobaçu (BA), 2015. 

TIPOS DE RISCO PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO (NR 22/01/2011) 

POEIRA 

Os Sócios proprietários devem adotar medidas que previnam; 
utilização de marteletes com umidificadores; obrigatoriedade 
na utilização de máscaras; melhoria nas condições do ar no 
ambiente subterrâneo. 

RUÍDOS 
Utilizar protetores auriculares; Equipamento de proteção 
individual – (EPI) de acordo com a legislação vigente. 

VIBRAÇÕES 
Minimizar os trabalhos de perfuração, evitando concentrá-los 
nos mesmos trabalhadores. 

INCÊNDIOS 
(USO DE EXPLOSIVOS) 

Um plano de fogo, no qual conste: a) disposição e 
profundidade dos furos; b) quantidade de explosivos; c) tipos 
de explosivos e acessórios utilizados; d) sequência das 
detonações; e) volume desmontado e f) tempo mínimo de 
retorno após a detonação. 
(NR 22.21.3.1) 

INUNDAÇÕES 

A empresa ou o Permissionário de Lavra Garimpeira deve 
adotar medidas que previnam inundações acidentais em suas 
instalações, tomando por base os estudos hidro- geológicos 
previstos nas normas reguladoras de mineração. 
(NR- 22.30.1). 

ACIDENTES (QUEDA DE 
EQUIPAMENTOS E 

BLOCOS DE ROCHA) 

O Permissionário de Lavra Garimpeira deve adotar 
procedimentos técnicos, de forma a controlar a estabilidade do 
maciço, observando-se critérios de engenharia (NR 22. 14.2) 
 As galerias devem ser projetadas e construídas de forma 
compatível com a segurança do operador das máquinas e 
equipamentos que por elas transitam, assegurando posição 
confortável e impedindo o contato acidental com o teto e 
paredes (NR 22.15.3). 

ERGONOMIA (ESFORÇO 
FÍSICO) 

Revezamento dos trabalhos; Suprimento de oxigênio; 
renovação contínua do ar para diluição eficaz de gases 
nocivos e de poeiras, para que haja temperatura e umidade 
ideais ao trabalho humano (NR 22.24.1). 

Fonte: Norma regulamentadora 22 (NR-22) ( 2011). 
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6. CONCLUSÃO  

 Com base nos resultados apresentados e discutidos, verifica-se que a 

atividade garimpeira realizada no Distrito de Carnaíba ocasionou e está ocasionando 

significativas alterações no ambiente natural, estão relacionados às águas, ao solo, 

à fauna, à flora e ao ambiente subterrâneo,  influenciando a dinâmica da região. 

Os aspectos observados in loco, a aplicação de questionários e as entrevistas 

realizadas com os garimpeiros permitiram alcançar os objetivos pré-definidos, 

constatando-se os efeitos negativos provocados pela atividade garimpeira ao longo 

de 50 anos de exploração do local.  

Conclui-se que a garimpagem subterrânea é bastante desgastante e que 

pode gerar inúmeros problemas a saúde. No entanto, o retorno financeiro pode ser o 

fator que ainda leva inúmeros trabalhadores a se aventurarem na atividade 

garimpeira. 

Os trabalhadores do ambiente subterrâneo estão expostos à uma série de 

riscos que podem acarretar danos imprevisíveis e irreversíveis aos mesmos. A 

precariedade e a ausência de medidas para a prevenção de acidentes e controle da 

exposição a poeiras, bem como a falta de conscientização de empregadores e 

trabalhadores agrava ainda mais a situação relatada. 

    Todos os indicadores de risco disposto nesta pesquisa não esgotam as 

análises futuras, que poderão abranger outros temas mediante estudo 

epidemiológico acerca das patologias que acometem garimpeiros que atuam no 

garimpo de Carnaíba, bem como propostas para adoção de medidas mitigadoras e 

de conservação nessas áreas com significativo passivo ambiental.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
1 – Termo de esclarecimento  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa acadêmica intitulada“ 

Avaliação dos impactos ambientais e dos fatores de risco à saúde do 

trabalhador por ocasião da exploração mineral no Distrito de Carnaíba, 

Município de Pindobaçu (BA)”, cujo objetivo é contribuir para a dissertação de 

Mestrado da estudante Keiliane Almeida de Oliveira, aluna do Programa de Pós 

Graduação de Ciências da Saúde e Biológicas - UNIVASF, em desenvolvimento sob 

a orientação do professor Marcelo Domingues de Faria e Co-Orientaçãoda 

professora Patrícia Avello Nicola Pereira. 

O objetivo desta pesquisa consiste em avaliar a problemática ambiental e os 

fatores de riscos à saúde do trabalhador, em decorrência do garimpo de esmeraldas 

no Distrito de Carnaíba, Município de Pindobaçu, Estado da Bahia. Condições de 

trabalho adequadas são de fundamental importância para um bom desenvolvimento 

das atividades do trabalhador, preservação de sua saúde, crescimento profissional, 

qualidade de vida, e crescimento da economia. 

 

2- Envolvimento na pesquisa:  A sua participação deve ser voluntária, você não 

será pago por consentir participar dessa pesquisa. A Sr.(a)  irá realizar responder a 

uma entrevista com informações sobre a atividade extrativista. 

 Fica assegurado o direito de recusar-se a responder às perguntas que 

eventualmente causem constrangimentos de qualquer natureza. Todas as 

informações obtidas são confidenciais, utilizando todos os princípios que regem a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde n0. 196/96 (BRASIL,2000). 
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4- Riscos e desconforto: Entendemos que essa metodologia não oferece riscos ou 

danos à saúde ou à moral dos participantes.  

 

5- Benefícios: Não há benefícios imediatos aos participantes, e dentre os benefícios 

advindos pela pesquisa, espera-se contribuir para a gestão dos recursos ambientais 

e melhoria nas condições do ambiente de trabalho no garimpo.  Além disso, serão 

elaboradas propostas de medidas de segurança e palestras para os garimpeiros 

ativos e inativos, junto a Cooperativa Mineral da Bahia. 

 

6- Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao 

profissional responsável (pesquisador) ou ao seu orientador, cujos contatos estão ao 

final deste documento. Os resultados serão publicados através de monografia e 

poderão também ser publicados em revistas, apresentados em congressos ou 

eventos científicos. Os dados serão guardados para uso exclusivo do pesquisador.  

 

7- Formas de ressarcimento e indenização: a Sr.(a) não terá nenhum tipo de 

despesa com as avaliações desta pesquisa, bem como nada será pago por sua 

participação ou indenização. 

 

 

Após os esclarecimentos prestados, solicitamos o seu consentimento de 

forma livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que 

seguem:  

a) Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento e autorizo a execução 

do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo; 

b) Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

confirmo minha participação na pesquisa. 

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

 

______________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

 

____________________________________________ 
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Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS - CEDEP  

Coordenador do CEDEP: Alexandre H. Reis  

Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira  

Telefone do Comitê: (87) 2101-6896  

E-mail: cedep@univasf.edu.br  

Site: http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/ 

 

 

 Contatos dos pesquisadores 

 

Mestranda: Keiliane Almeida de Oliveira 

Telefone: (74) 9141- 5179 

Orientador: Marcelo Domingues Faria 

Telefone: (87) 8812- 9487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/
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APÊNDICE B - Instrumento de Pesquisa Aplicado aos Trabalhadores do 

Garimpo 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA APLICADO AOS TRABALHADORES 
COOPERADOS DA MINERAÇÃO (GARIMPO) DE ESMERALDA-CARNAÍBA, 

PINDOBAÇU, BA 
 

1.Identificação do entrevistado 
1.1- Qual o seu nível de escolaridade?  

(   ) sem escolaridade  (   ) primeiro grau incompleto (    ) primeiro grau (    ) segundo 

grau  

incompleto (    ) segundo grau (   ) Superior incompleto     (   ) Superior Completo 

1.2) Qual sua idade? 

(  ) 15 – 20     (   ) 20 – 30    (   ) 30 – 40       (    ) 40 – 50     (   ) 50 – 60    (    )  acima 

de 60 

1.3 Função: ______________________________________________ 
2. TÓPICO GUIA- Descreva o processo de extração de esmeraldas: 
2.1 Características do ambiente de trabalho: 
a. Descreva o ambiente subterrâneo, quanto a: 
Profundidade da mina_____ 
Temperatura (     ) alta (     ) média (    ) baixa 
Umidade:      (     ) alta (     ) média (     ) pouca 
Poeira:          (     ) muita (     )média (     ) pouca  
Ventilação:(    ) suficiente (      ) insuficiente 
Água no subsolo: equipamentos utilizados no controle das águas subterrâneas. 
 
2.2. Características do trabalho: 
a. Quanto às detonações: diárias quantas vezes? (    ) uma (    ) duas (    ) três ou 
mais. 
 
Semanais. Quantas vezes? (    ) uma (    ) duas (    ) três ou mais. 
 
b. Qual é o tempo de retorno ao trabalho após as detonações: (    ) uma hora 
(    ) duas horas (   ) outros________. 
 
c. Quais os instrumentos utilizados na limpeza das frentes da mina? 
 
(    ) guincho elétrico/manual (     )pá (    ) enxada (    ) carrinho de mão (    ) carrinho 
comtrólio (    ) alavanca 
 
d. Quanto à poeira gerada pelas explosões e limpeza da mina. Você considera: 
(    ) muita (    )média (     ) pouca (    ) insuficiente 
 
e. Qual a frequência (tempo/horas) que você utiliza, ou utilizou os equipamentos de 
proteção individual durante o trabalho? 
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(    ) 4 horas (    ) 5 horas (    ) 6 horas (    ) 7 horas (    ) 8 horas (    ) outras______. 
 
3)Sintomas apresentados durante o trabalho. 

 

Sintomas Respostas 

 

Sim Não 

Cansaço físico   

Fadiga   

Ardência nos olhos   

Falta de ar   

Calor excessivo   

Vibrações no corpo   

Surdez   

 
4) Já sofreu algum acidente no trabalho? 
 
(    )  Sim (    ) Não   
 
 Quais?  
 
(    ) Inundação (    ) Quedas de equipamentos  (    ) Quedas de bloco  
(    ) Incêndios(    ) Explosões 
 
5) Conhece alguém que tenha sofrido algum acidente?  
 
(    )  Sim (    ) Não   
 
Se sim relate: 
 
 
6) Possui algum problema de saúde? Qual? E consequência do trabalho? 
 
7 ) Existem treinamentos sobre a utilização dos EPI’s?  

(    ) Sim (    ) Não  

8 )  Na sua opinião, é importante a utilização do EPI?  

(     ) Sim (    ) não  

Se sim, porque? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 
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 9- Os EPI’s utilizados causam algum desconforto?  

(    ) sim (     ) não  

Quais?____________________________________________________________ 

10) Você está satisfeito com o atendimento de saúde do município?  

(    ) sim      (    ) não 

Explique o porquê da resposta: 

11) O garimpo tem teve efeito positivo ou negativo na sua qualidade de vida? Pode 
descrever como? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muito obrigada por seu tempo. Sua contribuição é muito importante para este 

trabalho. 
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APÊNDICE C- Questionário Sócios/ Proprietários. 

 
INSTRUMENTO DE PESQUISA APLICADO AOS SÓCIOS/PROPRIETÁRIOS DE 
EMPREENDIMENTOS COM SISTEMA MISTO DE EXTRAÇÃO DE ESMERALDA-

CARNAIBA BAHIA 
 

1) Identificação: ENCARREGADOS/ SÓCIOS /GRUPOS/PROPRIETÁRIOS: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________ 

2) Tempo de atividade no município? 
 
 

3)  Atualmente há quantos empregados na mina? 
a. Tópico Guia – Características do empreendimento minerário. 
b. Quais as medidas de equipamentos de proteção coletiva – EPC 

existem?     No controle: da poeira, ventilação, inundação, energia, etc. 
 
              C. Quais os equipamentos de proteção Individual – EPI. Capacete/ lanterna; 

de óculos deproteção, botas, protetor auricular, máscara facial, luvas. 
      4) No empreendimento há um Programa de Gerenciamento de Risco para os 

trabalhadores PGR? 
 
( ) Não. ( )Sim. Se existe quem participa?______________ 
 
 
      5) No empreendimento existem medidas preventivas para minimizar os 

problemas ambientais? Seexistem poderia me descrever? 
 
 
 

Muito obrigada! A sua contribuição é muito importante para este trabalho 
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ANEXOS 
 

ANEXO A -   Notícia do Portal Cidade Mirangaba-Ba: Acidente Fatal em Serra de 

Carnaíba Distrito de Pindobaçu. 
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ANEXO B -  Notícia do Portal G1: Mais um garimpeiro morre em acidente na Serra 

de Carnaíba (BA). 
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ANEXO C - Notícia do Portal G1: Equipamento despenca e mata cinco garimpeiros 

no norte da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


