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RESUMO 

 
OBJETIVO: Analisar os riscos e as condições de trabalho e sua possível relação com os 
impactos na qualidade de vida e condições de saúde numa mineradora da Região Sul 
brasileira. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, que utilizou métodos qualitativos e 
quantitativos. A pesquisa foi realizada em uma mineradora da Região Sul brasileira. Os 
dados foram coletados em quatro etapas: Análise Documental- PPRA, PCMSO, 
prontuários dos trabalhadores e registro de CAT; Entrevistas com responsáveis da 
empresa; aplicação do questionário WHOQOL – brief e realização de Grupo Focal. 
RESULTADOS: Na análise dos prontuários 12,06% apresentaram carboxihemoglobina 
alteradas; 10,14% RX de tórax alterados e 42,06% audiometria tonal alteradas. 
Emergiram cinco categorias de análise sobre a percepção dos trabalhadores e três sobre 
a percepção dos profissionais de saúde e segurança. A qualidade de vida apresentou 
positividade em geral com escore médio de 78,67 pontos. Entre os domínios, o que 
apresentou maior escore foi o do Meio Ambiente (79,4 pontos) e o menor o domínio 
psicológico (59,5 pontos). A idade se correlacionou negativamente com o domínio 
psicológico e das relações sociais, na faixa etária de 20 a 30 anos; na faixa etária de 31 
a 49 anos somente no domínio psicológico e na faixa etária acima de 50 anos com o 
domínio físico. E quanto à presença de doença os domínios influenciados negativamente 
são o físico e o das relações sociais. A maioria possui uma boa percepção acerca de sua 
saúde; A média de idade é de 38,21 anos e o tempo de serviço médio de 8,85 anos. 
Predomina o ensino fundamental incompleto e 38,4% apresentaram alterações auditivas 
sensorioneurais. Entre os expostos ao tabagismo e etilismo a razão de prevalência: com 
idades acima de 40 anos e exposição ao ruído acima de 80 dBA, para o risco de perda 
auditiva é de 1,5 vezes maior.     
CONCLUSÕES: Verificou-se que os trabalhadores percebem que o seu ambiente de 
trabalho é inseguro. Observou-se que os mineradores possuem percepção de sua 
Qualidade de Vida, de acordo com o escore geral médio de 78,67. Entre os riscos, a 
exposição ao ruído entre os mineradores pesquisados é constante, pois a maioria destes 
trabalhadores estão expostos a níveis acima de 80dBA. Também há elevada prevalência 
de alteração auditiva, o que corrobora com o nível de exposição elevado.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  Minerador. Condições de Trabalho. Mineração.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
OBJECTIVE: To analyze the risks and working conditions and their possible 
relationship with the impacts on quality of life and health conditions in a mining 
company in the Brazilian South Region. 
METHODS: This was a descriptive study using qualitative and quantitative methods. 
The research was carried out at a mining company in the Brazilian Southern Region. 
Data were collected in four stages: Documentary Analysis - PPRA, PCMSO, workers' 
records and CAT registration; Interviews with company officials; application of the 
WHOQOL - brief questionnaire and the accomplishment of the Focal Group. 
RESULTS:  
In the analysis of the medical records, 12.06% presented altered carboxyhemoglobin; 
10.14% altered chest X-ray and 42.06% altered tone audiometry. Five categories of 
analysis on the perception of workers emerged and three on the perception of health and 
safety professionals. Quality of life presented overall positivity with an average score of 
78.67 points. Among the domains, the highest score was the Environment (79.4 points) 
and the lowest was the psychological domain (59.5 points). Age correlated negatively 
with the psychological domain and social relations, in the age group of 20 to 30 years; 
in the age group of 31 to 49 years only in the psychological domain and in the age group 
over 50 years with the physical domain. As for the presence of disease, the domains 
influenced negatively are the physical and social relations. Most have a good perception 
about their health; The mean age is 38.21 years and the average service time is 8.85 
years. Incomplete primary education predominates and 38.4% presented sensorineural 
auditory alterations. Among those exposed to smoking and alcohol consumption the 
prevalence ratio: with ages above 40 years and exposure to noise above 80 dBA, for the 
risk of hearing loss is 1.5 times higher. 
CONCLUSIONS: It was verified that the workers perceive that their work environment 
is insecure. It was observed that the miners have a good perception of their Quality of 
Life, according to the average general score of 78,67. Among the risks, exposure to noise 
among the miners surveyed is constant, as most of these workers are exposed to levels 
above 80dBA. There is also a high prevalence of hearing loss, which corroborates the 
high level of exposure. 
 
KEYWORDS: Miner. Work conditions. Mining.
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa consiste na tese intitulada “Condições de trabalho e saúde: um 

olhar para os trabalhadores de mineração”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná.  

O estudo surgiu a partir do acompanhamento da pesquisadora em uma visita 

técnica de vistoria a uma empresa de mineração da região sul brasileira. Nesta 

identificou-se inicialmente a presença de possíveis riscos para saúde do trabalhador, tais 

como: poeira, ruído, baixa iluminação, baixa qualidade do ar nas galerias subterrâneas, 

postura inadequada, entre outros. A singularidade desta atividade também chamou a 

atenção, pois os mineradores permaneciam confinados nas galerias subterrâneas durante 

todo o turno de trabalho e, após seu término, ficavam no alojamento da empresa, pois a 

mesma localizava-se distante da cidade. 

O estudo será apresentado em três partes, na ordem que se segue:  

1) Introdução, O Processo Saúde-Doença Do Trabalhador Da Mineração, 

Objetivos e Métodos; 

2) Artigos: 

Artigo 1:  Condições de trabalho numa mineradora: o olhar de 

trabalhadores e de profissionais da saúde e segurança;  

Artigo publicado em 05 de setembro de 2017, no International Journal on 

Working Conditions. 

Artigo 2: Trabalho numa mineradora de ouro: percepção da Qualidade de 

Vida por trabalhadores; 

Artigo enviado para Revista Brasileira de Qualidade de Vida em setembro de 

2017, aguardando análise. 

Artigo 3: Efeitos da exposição ao ruído em trabalhadores de uma 

mineradora no sul do Brasil. 

Artigo construído para Revista ACR – Audiology Communication Research em 

setembro de 2017. 

3) Considerações Finais. 

Documentos de apoio estão apresentados em anexo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O universo do trabalho passa por inegáveis avanços científicos e tecnológicos 

os quais, juntamente com a produção econômica, têm gerado mudanças no que diz 

respeito à articulação do processo de trabalho e sua tecnologia e as relações ocupacionais 

diretamente ligadas ao trabalhador (CARNEIRO et al., 2012). 

Estas mudanças podem ser evidenciadas nas políticas relativas à saúde do 

trabalhador1 e a relação destas com os âmbitos político-econômico-social, que apontam 

para a compreensão ampliada do processo saúde-doença e sua relação com o trabalho 

(MARCELINO, 2004). 

 Laurel e Noriega (1989) alertam para a necessidade de compreender-se o 

processo saúde-doença, que está relacionado ao modo pelo qual o indivíduo se apropria 

da natureza em seu processo de trabalho, determinado pelas condições materiais da 

sociedade na qual está inserido.  Ou seja, o trabalhador, devido ao meio de produção 

que utiliza cotidianamente, fica exposto a riscos do trabalho2 (BRASIL, 2001), 

determinados pela relação saúde-doença, podendo desencadear ou não um processo de 

adoecimento. 

 Ressalta-se que, atualmente, a média de permanência dos trabalhadores em seus 

locais de trabalho é de oito a doze horas diárias, o que repercute diretamente no fator 

exposição a riscos e consequentemente a possíveis enfermidades.  

Diante disto, a preocupação com a segurança e saúde do trabalhador tem gerado 

um novo olhar acerca desta temática. Esta atenção à saúde tem gerado a criação de 

programas de acompanhamento e de prevenção a agravos dentro destas empresas ou 

fora delas, por meio de iniciativas públicas ou privadas. Na iniciativa pública, a Lei nº 

8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), entende por saúde do 

trabalhador: 

 

                                              
1 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, de caráter interministerial para buscar a 
integralidade e articulação das ações desenvolvidas, assim como estabelecer diretrizes, 
responsabilidades institucionais, financiamento, gestão, acompanhamento e controle social nesse campo 
(Portaria 1823, 2012). 
2 Agentes físicos, químicos, biológicos, situações de deficiência ergonômica ou riscos de acidentes. 
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Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho (BRASIL, 1990).  

 

Portanto, esta área exige articulação com a saúde coletiva3, tendo como 

finalidade “o estudo e a intervenção nas relações entre o trabalho e a saúde, por meio da 

elaboração e aplicação de medidas articuladas que visem à promoção, proteção e 

recuperação da saúde” (BRASIL, 2001). Estas medidas são possíveis utilizando-se 

saberes da vigilância em saúde que inclui Vigilância Epidemiológica, sanitária, 

ambiental e a do trabalhador (VISAT). 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador tem como objetivo: “à promoção da 

saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da 

integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos 

modelos de desenvolvimento e processos produtivos” (BRASIL, 2010, p.8). 

Acredita-se que esta vigilância desencadeia e amplia a compreensão a respeito 

da relação saúde-doença-trabalho, buscando-se então o entendimento acerca do 

processo de adoecimento dos indivíduos, diante de suas atividades laborativas.  

Uma das principais intenções ao abordar-se a saúde do trabalhador, sob o 

enfoque do conhecimento acerca do processo saúde-doença e da vigilância, é a melhoria 

da qualidade de vida no trabalho (QVT), para que o número de enfermidades decorrentes 

do processo laboral seja reduzido como também, para que o mesmo se torne cada vez 

mais prazeroso. Para Goulart e Sampaio (1999) e França (2004) a Qualidade de Vida no 

Trabalho está relacionada à melhoria das condições físicas, programas de lazer, estilo 

de vida, instalações, atendimento a reivindicações dos trabalhadores e ampliação do 

conjunto de benefícios.  

                                              
3 Dentre os objetivos da investigação e das práticas de saúde coletiva pode-se salientar: 1- o estado de 
saúde da população ou condições de saúde de grupos populacionais específicos e tendências gerais do 
ponto de vista epidemiológico, demográfico, socioeconômico e cultural; 2 - o estudo do processo de 
trabalho em saúde, a formulação e implementação de políticas de saúde e 3 - investigações históricas, 
sociológicas, antropológicas e epistemológicas sobre a produção de conhecimentos nesse campo e sobre 
as relações entre o saber "científico" e as concepções e práticas populares de saúde, influenciadas pelas 
tradições, crenças e cultura de modo geral. 6 
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É neste olhar acerca da coletividade da saúde dos trabalhadores, na perspectiva 

do processo saúde-doença, suas relações de trabalho sob aspectos da vigilância em saúde 

do trabalhador, enfocando-se a exposição a riscos do trabalho, bem como a qualidade 

de vida no trabalho, que suscitou-se pensar na realidade cotidiana na indústria de 

mineração. 

Heleodoro (2011, p.9) coloca que “historicamente a mineração é vista como 

uma atividade industrial com alto risco de acidentes de trabalho”, “englobando várias 

atividades diferenciadas e especializadas realizadas desde ambientes fechados ou 

isolados, até a céu aberto” (CARNEIRO et al., 2012, p. 111). 

O trabalho na mineração refere-se a “exploração das minas e depuração de 

minérios, fazendo parte do setor primário e secundário da economia” (NERY; ALVES, 

2011, p. 269). Atualmente, o Brasil possui um total de 3.370 minas espalhadas em suas 

regiões sendo que a Região Sul conta com 976 delas (BRASIL, 2010).  

Esta exploração envolve um contexto que expõe o trabalhador a diversos riscos 

como poeira, ruído, ventilação artificial, postura inadequada, entre outros; concorda-se 

com Areosa (2009, p. 40), quando coloca que podemos “ver o risco como uma entidade 

onipresente em diversas áreas do mundo social e são estes riscos que se constituem como 

as “antecâmaras” dos acidentes” e, ratificando a existência destes, recentes dados de 

Acidentes de Trabalho na área da mineração, indicam 2.315 casos notificados de 

acidentes de trabalho não-fatais graves no Brasil, no período entre 2007 a 2015 

(BRASIL, 2017).  

 Estudos descrevem, in loco, os riscos à saúde dos trabalhadores na mineração: 

impactos socioambientais; a presença do desconforto sonoro, a poluição do ar e a 

ausência de utilização de EPI’s; verminoses, sobrecarga do sistema locomotor, fadiga 

física, alterações do desenvolvimento pôndero-estatural; infecções das vias aéreas 

(CABRAL et al., 2012; NERY et al., 2009) 

A literatura traz à tona a complexidade da saúde do trabalhador na mineração, 

pois foram encontrados muitos olhares relacionados a este tema. Não obstante, salienta-

se e questiona-se também o porquê de um percentual tão baixo de publicações nacionais, 

visto que o Brasil conta com 3370 (BRASIL, 2010b) minas espalhadas no país e cujo 
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número de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais também se demonstram 

significativamente elevados.  

Outro aspecto importante é o local de publicação destes estudos, que em sua 

maioria são fruto de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o que pode 

apresentar-se como pano de fundo da precariedade laborativa nesta área e/ou um menor 

incentivo das políticas de saúde para que atuem efetivamente na saúde ocupacional dos 

mineradores. Também encontrou-se um elevado número de considerações relacionadas 

à baixa escolaridade e sua relação com o adoecimento desta população.  

Entende-se a atividade na mineração como insalubre, que concebe um processo 

laboral desgastante (NERY; ALVES, 2011), e que pode levar seus trabalhadores a sérios 

comprometimentos de saúde. 

Há consenso nos estudos que os distúrbios respiratórios decorrentes da inalação 

das mais variadas substâncias tais como: pó, talco, carvão, entre outros, desencadeia um 

processo patológico grave e irreversível nesta população (LOYOLA et al., 2010; 

KNIGHT et al., 2015; PEREZ et al., 2015; WANG et al., 2014; REY; ROSALES, 2012; 

LANEY et al., 2012; BALETA, 2012; GRABER et al., 2012; EHRLICH et al., 2011; 

ROSS et al., 2010). Também, são abordadas as mais variadas patologias tais como: 

silicose, câncer pulmonar, pneumoconiose, declínio da função pulmonar pela aspiração 

de talco, sílica, carvão, poeira e tuberculose pulmonar.  

Como sintomas de alterações respiratórias descritas encontrou-se: dificuldade 

respiratória ao realizar esforços, dificuldade respiratória durante o sono, tosse seca ou 

produtiva e sensação de sufocamento (GRABER et al., 2012; LANEY et al., 2012; 

REY; ROSALES, 2012). Também aparece como apontamento que os sintomas estão 

mais acentuados à medida que o tempo de atividade laboral aumenta. 

 E por mais que a maioria dos investigados não tenha apresentado diagnóstico 

de patologia pulmonar, os sinais e sintomas respiratórios demonstram-se presentes; não 

raro, se estes existem, as chances de adoecimento são grandes a longo prazo. 

Evidencia-se também um número significativo de mineradores, em 

determinados estudos que apresentaram distúrbios cardiovasculares (LAI et al., 2015; 

SHLIAPNIKOV et al., 2015; FERGUSONA et al., 2012; LANDEN et al., 2011; 

MAKISIMOV et al., 2011), o que pode estar relacionado não somente a atividade 
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cotidiana no trabalho, como também relacionado aos hábitos de vida, tais como: 

alimentação, sedentarismo, fumo, álcool, entre outros (SHLIAPNIKOV, 2015).  

Como sintomas de alterações cardiovasculares elegeram-se: elevação da 

pressão arterial, cansaço, edema, alterações eletrocardiográficas, anomalias 

cardiovasculares. Também há a descrição de que os sintomas são acentuados de acordo 

com o tempo de atividade laboral, porém, estes podem estar associados e/ou agravados, 

por outras condições de saúde tais como hábitos de vida não saudáveis (LAI et al., 2015; 

SHLIAPNIKOV et al., 2015; FERGUSONA et al., 2012; LANDEN et al., 2011; 

MAKISIMOV et al., 2011). 

A presença da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído – PAIR é um dos 

comprometimentos encontrados em trabalhadores da mineração (CHADAMBUKA et 

al., 2013; MASTERSON et al., 2013). Identificando-se inclusive que seus índices são 

bastante elevados neste setor, devido à exposição a níveis elevados de ruído. 

Também pode-se caracterizar que o processo saúde-doença dos mineradores se 

relaciona com situações mais ampliadas advindas de aspectos sociais como: baixa 

remuneração, baixa escolaridade, ausência de proteção laboral, consumo de álcool, 

consumo de drogas, entre outros.  

Por fim, observa-se que as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho fazem-

se presentes na rotina laborativa destes indivíduos, e denota-se pela descrição dos 

estudos, a ausência de preocupação com a melhoria das condições de trabalho no setor 

de extração (VEARRIER; GRINBERG, 2011), como também se observa a necessidade 

da apropriação da própria garantia de saúde pelo minerador. 

Esta realidade e os recentes dados de Acidentes de Trabalho, apontam 

questionamentos a serem explorados pelo presente trabalho: como estão as condições 

de saúde dos trabalhadores da mineração, sob a ótica do processo saúde-doença? Como 

se dão as relações de trabalho, sob o enfoque da vigilância em saúde do trabalhador nas 

mineradoras? Há qualidade de vida para esses mineradores?  

Conhecer a realidade de saúde destes trabalhadores, suas relações de trabalho, 

bem como, a existência ou não da qualidade de vida é uma oportunidade de dar 

visibilidade às necessidades coletivas dos que atuam no setor da mineração, bem como, 
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a oportunidade de aproximá-los de reflexões individuais acerca de sua condição de 

saúde e qualidade de vida.  

O intuito de pesquisar este tema relacionado a saúde dos trabalhadores nesta 

área, vem ao encontro das “várias iniciativas brasileiras em consolidar as Políticas de 

Atenção à Saúde do Trabalhador que incluem ações de assistência, promoção, vigilância 

e prevenção de agravos à saúde relacionadas ao trabalho (COSTA et al., 2013, p. 12).  

Percebe-se que a grande dificuldade se encontra na aplicabilidade destas 

políticas em contradição aos interesses do capital-econômico e enquanto esta situação 

não se define, o trabalhador torna-se o maior prejudicado (COSTA et al., 2013, p. 16).  

Esta pesquisa aproxima as discussões teóricas acerca da saúde do trabalhador e 

a prática de trabalhadores da mineração, uma vez que estes vivenciam experiências e se 

expõem diariamente a riscos. Acredita-se que esta aproximação teórico-prática venha a 

subsidiar reflexões, ressignificações e fundamentos para planejamentos futuros de 

intervenção multiprofissional e interdisciplinar, nesta área. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os riscos e as condições de trabalho e sua possível relação com os 

impactos na qualidade de vida e condições de saúde numa mineradora da Região Sul 

brasileira.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-   Analisar as condições de trabalho a partir das percepções de trabalhadores e 

responsáveis pela empresa. 

-  Identificar e Analisar a percepção de trabalhadores sobre sua qualidade de 

vida. 
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-  Analisar a percepção das condições de saúde e as consequências da exposição 

ao ruído, entre mineradores. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, que utilizou métodos qualitativos e 

quantitativos, pois, devido a complexidade de fatores que o estudo propôs, entendeu-se 

que apenas uma abordagem não seria suficiente para abranger a pesquisa. 

Lüdke e André (2012, p.11) colocam que a pesquisa qualitativa se constitui por 

princípios “que tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

seu principal instrumento” a qual os dados são predominantemente descritivos, e a 

preocupação com o processo é mais enfatizada que a preocupação com o produto. 

Já a pesquisa quantitativa busca exprimir as relações de dependência funcional 

entre variáveis para tratarem do como dos fenômenos. Procura identificar os elementos 

constituintes do objeto estudado, estabelecendo a estrutura e a evolução das relações 

destes (PORTELLA, 2004). A pesquisa quantitativa foi do tipo transversal, analisando 

a relação da exposição ao ruído com a ocorrência de agravos a saúde. 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma mineradora da Região Sul brasileira, 

caracterizada como empresa de mineração de pequeno porte, que iniciou suas atividades 

em 1988 e chega a produzir cerca de 0,6 toneladas de Bullions de ouro anuais. Possui 

um quadro de 250 empregados que trabalham diretamente na extração do minério, estes 

divididos em quatro turnos ininterruptos de revezamento.  

 

 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 
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Foram sujeitos da pesquisa trabalhadores desta mineradora, que aceitaram 

voluntariamente, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (apêndice 1). 

Como critério de inclusão, fizeram parte da pesquisa trabalhadores que atuam 

nesta área no mínimo há dois anos. 

Como critérios de exclusão não participaram da pesquisa trabalhadores que 

atuam nesta área há menos de dois anos, bem como, aqueles que não assinaram o TCLE 

– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados em quatro etapas:  

 

Etapa 1 – Análise Documental: realizada no período de fevereiro a março de 2015 

- Análise dos documentos PPRA e PCMSO, além de laudos Técnicos e 

Mapeamento de Riscos, caracterizando-se o ambiente de trabalho.  

- Foram analisados os acidentes de trabalho através das CAT – Comunicação 

de Acidente de Trabalho, para levantamento do número de acidentes de trabalho e danos 

ocupacionais, de janeiro de 2013 a dezembro de 2015.  

- Também foi realizado o levantamento e análise das audiometrias e condições 

de saúde dos trabalhadores nos prontuários da empresa. 

 

Etapa 2 – Entrevistas: foram realizadas entrevistas no período de março a abril de 2015 

com o Engenheiro de Minas e Energia e com o Médico do Trabalho. 

 

Etapa 3 – Foi realizada em maio de 2015 a aplicação de Questionário sobre Qualidade 

de Vida - WHOQOL brief (Anexo I) numa amostra de 75 mineradores E questionário 

sobre percepções de saúde (apêndice 2). 

 

Etapa 4 – Foi realizado o Grupo Focal em julho de 2015, que constitui-se em entrevista 

de grupo com seis trabalhadores, com o objetivo de identificar-se alguns determinantes 
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inerentes aos objetivos da pesquisa como: determinantes de saúde e do processo saúde-

doença, relações de trabalho, qualidade de vida no trabalho, saúde auditiva com o 

acidente de trabalho (apêndice 6).  

Segundo Ressel et al. (2008, p.780) o grupo focal “é uma técnica que facilita a 

formação de ideias novas e originais. Gera oportunidades contextualizadas pelo grupo 

de estudo e oportuniza a interpretação de crenças, valores, conceitos, conflitos, 

confrontos e pontos de vista”. E Westphal, Bogus e Faria (1996, p.473) complementam 

que é uma técnica de pesquisa: “que utiliza sessões grupais como um dos foros 

facilitadores da expressão de características psicossociológicas e culturais nas quais os 

sujeitos do estudo discutem vários aspectos de um tópico específico”. 

 

3.5   ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa conforme a 

Resolução 466/201227; e obteve aprovação mediante parecer número 1.224.111 (anexo 

2). Também de acordo com esta, fizeram parte da pesquisa os trabalhadores que 

assinaram o Termo de Livre Consentimento Esclarecido (TCLE), garantindo-se o 

anonimato ao participante, a desistência de participação a qualquer momento da 

pesquisa sem prejuízo profissional e pessoal; garantindo-se também a ausência de 

custos. 

Também foi realizada mediante aprovação da Direção da mineradora envolvida, 

a qual também garantir-se-á o sigilo quanto a sua identidade. 

 

3.6   ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Os dados quantitativos foram tabulados em planilhas e analisados mediante 

estatística descritiva.   Os dados do Questionário de Qualidade de Vida WHOQOL-bref, 

foram analisados por meio da utilização de uma ferramenta construída por Pedroso, 

Pilatti e Reis (2009), que realiza cálculos dos escores e estatística descritiva de forma 

automatizada; na qual a lógica utilizada por esta é a média aritmética simples dos escores 

das 26 questões do instrumento, no qual esta média dos escores das questões (facetas) e 
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de 4 domínios – físico, psicológico, relações sociais e ambiente são convertidas 

em uma escala de 0 a 100 e são exibidas em gráficos. 

O escore de cada domínio é obtido em uma escala positiva, isto é, 

quanto mais alto o escore, melhor a qualidade de vida naquele domínio. O 

cálculo dos escores do WHOQOL-bref segue a mesma lógica do WHOQOL-

100, exceto pelo cálculo dos escores das facetas. No WHOQOL-bref cada faceta 

é representada por uma única questão, e, por esse motivo, os escores das facetas 

não são calculados (WHOQOL, 1996). 

Segue-se a sintaxe para o cálculo dos resultados do WHOQOL-bref:  

a) Foi verificado se todas as 26 questões foram preenchidas com valores 

entre 1 e 5;  

b) Inverteram-se todas as questões igualando a escala de respostas; 

c) Os escores dos domínios foram calculados por meio da soma dos 

escores da média das “n” questões que compõem cada domínio.  Nos domínios 

compostos por até sete questões, este foi calculado somente se o número de 

facetas não calculadas não foi igual ou superior a dois. Nos domínios compostos 

por mais de sete questões, este foi calculado somente se o número de facetas 

não calculadas não foi igual ou superior a três. O resultado foi multiplicado por 

quatro, sendo representado em uma escala de 4 a 20;  

d) Os escores dos domínios foram convertidos para uma escala de 0 a 

100;  

e) Os respondentes que deixaram de preencher ou preencheram 

incorretamente mais do que seis questões (80% do total de questões do 

instrumento) foram excluídos da amostra (PEDROSO; PILATTI; REIS, 2009). 

Com a finalidade de comparar os domínios foram realizadas Análise de 

Variância (Anova) e Teste de Turkey. A primeira com objetivo de verificar se havia 

diferença entre os domínios e o segundo, para conhecer quais os domínios que 

apresentavam diferenças estatisticamente significativas. O nível de significância 

considerado foi de 0,05.  As variáveis consideradas foram: idade, tempo de serviço, 

escolaridade e presença de problemas de saúde.  
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ARTIGO 1 – CONDIÇÕES DE TRABALHO NUMA MINERADORA: O 

OLHAR DE TRABALHADORES E DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

SEGURANÇA 

 

RESUMO  
Introdução: A atividade de mineração é responsável por grande parte do 

desenvolvimento econômico mundial. O Brasil possui 3.370 minas espalhadas em suas 
regiões. Apesar da importância social e econômica, a extração de minério envolve 
características específicas relacionadas às precárias condições de trabalho. Objetivo: 
Analisar as condições de trabalho em uma mineradora de ouro subterrânea no Sul do 
Brasil a partir das percepções de trabalhadores e responsáveis pela empresa. Métodos: 
Estudo transversal, de abordagem quanti-qualitativa. O estudo foi desenvolvido em três 
etapas: análise documental da empresa; análise de 125 prontuários dos mineradores; e 
investigação da percepção dos trabalhadores através de Grupo Focal com seis 
trabalhadores e entrevistas com três profissionais de saúde e segurança. Resultados: Na 
análise dos prontuários 12,06% apresentaram carboxihemoglobina alteradas; 10,14% 
RX de tórax alterados e 42,06% audiometria tonal alteradas. Emergiram cinco categorias 
de análise sobre a percepção dos trabalhadores e três sobre a percepção dos profissionais 
de saúde e segurança. Conclusão: Há conformismo dos trabalhadores com as condições 
precárias de trabalho, mesmo levando ao adoecimento, verificado nos exames médicos 
e relatos.  Não se observou tentativas de superação dessa realidade nem por parte dos 
trabalhadores como pelos profissionais da saúde e segurança. 

 
Palavras-chave: Exposição a riscos, minerador, condições de trabalho. 

 
ABSTRACT 

Introduction: Mining activity is responsible for a large part of global economic 
development. Brazil has 3,370 mines spread over its regions. In spite of its social and 
economic significance, ore extraction entails specific features regarding precarious 
working conditions. Objective: To analyze the working conditions at an underground 
gold mining company in Southern Brazil from the perceptions of workers as well as the 
ones responsible for the company. Methods: Cross-cutting study with quantitative and 
qualitative approach. The study was carried out in three steps: documental analysis of 
the company; analysis of 125 miners’ medical records; and investigation of workers’ 
perception by means of Focus Group with six workers and interviews with three health 
and safety professionals. Results: During the analysis of the records, 12.06% reported 
altered carboxyhemoglobin levels; 10.14% evidenced altered chest X-Ray, and 42.06% 
had altered tone audiometry. Five categories emerged in the analysis on workers’ 
perception, and three on health and safety professionals’ perception. Conclusion: There 
has been workers’ conformism with their precarious working conditions, even causing 
diseases, evidenced in medical screening and reports. No attempts to overcome this 
reality have been observed, neither on the part of the workers, nor on the part of health 
and safety professionals. 
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Keywords: Risk exposure, miner, working conditions. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A atividade de mineração é responsável por grande parte do desenvolvimento 

econômico mundial. A sociedade atual depende dos recursos minerais, presentes em 

diversos produtos e serviços do cotidiano, e que estão no desejo de consumo da maioria 

das pessoas (NAVES; FERNANDES, 2015). Os maiores exploradores de minérios 

mundiais atualmente são Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, Austrália e Brasil 

(BRASIL, 2016). 

No Brasil, há cerca de 3.370 minas, sendo 976 delas na Região Sul. Atualmente, 

os principais minérios extraídos no Brasil são: ferro, bauxita (alumínio), manganês e 

nióbio; e é o segundo maior produtor de ferro do mundo, com cerca de 235 milhões de 

toneladas. Dentre os minérios explorados encontra-se o ouro, que mantém o Brasil em 

sétimo lugar no ranking de produtores mundiais, estimando-se a produção média de 70 

toneladas por ano, entre a extração por indústrias e os garimpos (NERY; ALVES, 2011; 

BRASIL, 2010; 2014; 2016). 

Apesar da importância desta atividade do ponto de vista social e econômico, a 

extração de minério envolve características peculiares que se encontram diretamente 

relacionadas às precárias condições de trabalho. O impacto negativo da atividade de 

mineração sobre a saúde do trabalhador e sobre o ambiente ao redor da mineração, 

apesar de descrito na literatura científica, é ainda negligenciado ou pouco valorizado. 

Há exposição de trabalhadores a diversos riscos para saúde, com o desencadeamento de 

enfermidades agudas ou crônicas e que, muitas vezes, só aparecerão após muitos anos 

de exposição ou até mesmo em gerações futuras, como as alterações genéticas e 

epigenéticas (NAVES; FERNANDES, 2015). A compatibilidade entre a atividade de 

mineração e a manutenção da saúde e qualidade de vida vem sendo abordada por autores 

que discutem a sustentabilidade com vistas à saúde (BECK, 2010; BOFF, 2012; 

NAVES; FERNANDES, 2015).  

Os acidentes também são frequentes nesta atividade, como a queda de rochas 

devido à instabilidade do maciço rochoso hospedeiro da jazida levando à morte de 
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muitos trabalhadores em todo o mundo (HOEK; KAISER; BAWDEN, 2000; 

DUZGUN; EINSTEIN, 2004; PALEI; DAS, 2008; MAITI; KHANZODE, 2009). 

Dados sobre acidentes de trabalho na área da mineração indicam 2.315 casos notificados 

de acidentes de trabalho não-fatais graves no Brasil, no período entre 2007 e 2015. 

Contudo, esse número pode ser bastante superior se considerarmos a possível 

subnotificação de acidentes de trabalho (BRASIL, 2017). 

Apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a atividade de extração mineral 

ainda é classificada como uma área de alto risco para acidentes laborais (ELENGE;  

BROUWER, 2011; LANDEN et al., 2011; HELEODORO, 2011; LENNÉ et al., 2012). 

Entre os anos de 2013 a 2015 ocorreram no Brasil 2.845 acidentes de trabalho na área 

da indústria extrativista, correspondendo a 2,15% do total de acidentes de trabalho 

registrados no período (Brasil, 2015).  

A literatura mundial relata os problemas de saúde em trabalhadores de 

mineração, como distúrbios pulmonares, dificuldade respiratória ao realizar esforços, 

dificuldade respiratória durante o sono, tosse seca ou produtiva, sensação de 

sufocamento (NERY et al., 2009; LOYOLA et al., 2010; GRABER et al., 2012; MORB, 

2012; REY; ROSALES, 2012; KNIGHT et al., 2015; CABRAL; PEREIRA; ALVES, 

2012). Além desses, os distúrbios cardiovasculares como a elevação da pressão arterial, 

cansaço, edema, alterações eletrocardiográficas, anomalias cardiovasculares também 

são relatadas (MAKSIMOV et al., 2012; FERGUSON et al., 2012; LANDEN et al., 

2012; LAY et al., 2015; SHLIAPNIKOV et al., 2015). A surdez ocupacional também é 

comum entre os trabalhadores da mineração (CHADAMBUKA; MUSUSA; MUTELI, 

2013). Segundo Beck (2010), há uma “cegueira” em relação aos riscos de uma atividade 

que é economicamente interessante e lucrativa. Mesmo com legislações e normativas 

que tem a finalidade de proteger o meio ambiente e a saúde do trabalhador da mineração, 

observa-se o adoecimento e morte neste setor e a transferência de empresas de 

mineração para países do terceiro mundo, que são menos rigorosos no cumprimento das 

legislações ambientais e trabalhistas. 

Neste contexto, este estudo teve como objetivo analisar as condições de trabalho 

em uma mineradora de ouro no Sul do Brasil a partir das percepções de trabalhadores e 

responsáveis pela empresa. O interesse por essa investigação surgiu a partir de uma 
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demanda de inspeção do Ministério Público do Trabalho no Brasil e de auditores fiscais 

do Ministério do Trabalho e Emprego.  A empresa iniciou suas atividades em 1988 e 

produz cerca de 0,6 toneladas de Bullions de ouro anuais. 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 

A área da Saúde do Trabalhador possui como objeto de estudo as relações 

produção-consumo e o processo saúde-doença das pessoas, em específico, dos 

trabalhadores (LEMOS-PINHEIRO; ALVAREZ; PIRES, 2012). Analisar o adoecer no 

trabalho, então, significa apreender a relação trabalho-saúde, envolvendo o ambiente de 

trabalho e as relações entre o capital e a força de trabalho. Isto porque o processo de 

trabalho é condicionante da saúde, e relaciona-se com o momento histórico específico 

no qual as relações sociais acontecem (DIAS, 1995). Desta forma, torna-se necessário 

entender-se o trabalho, pautado pelas condições materiais da produção e pelas condições 

políticas, sociais e econômicas, para analisar-se seu impacto sobre a saúde dos 

trabalhadores (GONÇALVES, 2015).  

Assim, segundo Minayo-Gomez e Thedim-Costa (1997), a análise dos 

processos de trabalho deve contemplar dois planos, sendo o primeiro plano referente ao 

social, econômico, político e cultural, e o segundo plano, relativo às condições materiais 

da organização do trabalho, com potencial repercussão na saúde e na subjetividade dos 

trabalhadores. Para tanto, abordagens de investigação quantitativas e qualitativas são 

necessárias.  

Na abordagem da Saúde do Trabalhador, adota-se uma compreensão ampliada 

do processo saúde-doença e sua relação com o trabalho (MENDES; DIAS, 1991; 

MARCELINO, 2004; MINAYO-GOMEZ, 2011). A saúde deve ser analisada sob a 

ótica multidimensional, entendida como objeto, como conceito e como campo de prática 

de ação (BREILH, 2007). A Teoria da Determinação Social do processo saúde-doença 

ganha, então, destaque entre os pesquisadores, pois enfoca a do trabalho como 

organizador da vida social. 

Assim, a vigilância em Saúde do Trabalhador, utilizando-se de dados 

epidemiológicos e de intervenções sanitárias como modo de atenção à saúde, permite 
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compreender os problemas de saúde nos locais de trabalho e de implementar ações de 

melhorias, tornando-os mais seguros. Neste processo, a participação dos trabalhadores 

deve acontecer em todas as suas etapas, numa perspectiva emancipadora, ou seja, que 

represente os interesses coletivos sobre saúde e evidencie a relação entre a dominação 

social com a doença e morte (VASCONCELOS; RIBEIRO, 1997; BREILH, 1999).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

 

Trata-se de estudo transversal, de abordagem quanti-qualitativa, considerando 

a complexidade do fenômeno do trabalho e dos fatores que envolvem a análise das 

condições de trabalho na mineração. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa e obteve aprovação mediante parecer número 1.224.111. Fizeram parte da 

pesquisa os trabalhadores que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

A pesquisa foi realizada em uma mineradora de ouro subterrânea da Região Sul 

do Brasil caracterizada como de pequeno porte. Possui 250 empregados que trabalham 

diretamente na extração do minério. A média de idade dos trabalhadores é de 38,21 anos 

e o tempo de serviço médio na mineradora de 8,85 anos. Em relação a escolaridade, 

predomina o ensino fundamental incompleto (entre 4 e 7 anos de estudo). 

Foi investigada a percepção de um grupo de trabalhadores sobre suas condições 

de trabalho, aliado à análise documental sobre Saúde e Segurança da empresa. Esta 

abordagem dos dados propõe uma sobreposição da análise unidimensional, cujo alicerce 

são os dados da realidade, a uma análise multidimensional relacionada ao contexto 

investigado (SOUZA; ZIONI, 2003). Assim, o estudo foi desenvolvido em três etapas: 

1) análise documental da empresa: análise de documentos solicitados pela 

legislação trabalhista no Brasil, como: o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, que identifica os riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho e as 

iniciativas adotadas pela empresa para preservar a saúde dos trabalhadores diante destes 

riscos; o PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional,  que identifica 

as ações sobre a saúde física e mental dos mineradores, levantando-se a periodicidade 

dos exames realizados; o relatório semestral do PGR - Programa de Gerenciamento de 
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Riscos, que trata da Segurança e Saúde Ocupacional na mineração. Estes três 

documentos avaliados são exigidos legalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) no Brasil, e compõem as Normas Regulamentadoras. Foram levantados dados 

oficiais do MTE, entre os anos de 2013 a 2015, para identificar-se o número de acidentes 

de trabalho notificados pela empresa através das CAT (Comunicado de Acidentes de 

Trabalho) neste período.  

2) Análise dos prontuários dos trabalhadores (total de 125 prontuários), amostra 

concedidos pela empresa, nos quais se levantou os resultados dos seguintes exames: 

audiometria tonal liminar, Exame de Raio X de tórax (radiografia de tórax) e teste de 

carboxihemoglobina.  

3) Investigação da percepção de trabalhadores e profissionais da saúde e 

segurança: Foi realizada através de Grupo Focal, composto por seis trabalhadores que 

atuam nas diversas atividades da mineração e encontravam-se em horário de descanso 

no alojamento da empresa, sendo que cinco deles atuavam diretamente com a atividade 

de extração e um deles era Técnico de Enfermagem e atuava no setor de Medicina do 

Trabalho (LERVOLINO; PERLICIONI, 2001). Destes participantes, três eram do turno 

diurno, dois do noturno e o Técnico de Enfermagem que fazia um horário intermediário. 

Para realização do Grupo Focal, o convite foi verbal e impresso, esse fixado na entrada 

do alojamento e no refeitório da empresa. A data e horário da reunião foi estabelecida 

pela pesquisadora. O Grupo Focal ocorreu na sala de reuniões da mineradora e teve a 

duração de 45 minutos, tendo como mediadora a pesquisadora. Para a coleta de dados a 

mediadora lançou questões norteadoras, não interferindo nas respostas e nem nas 

discussões que ocorreram durante toda reunião. As questões norteadoras foram: “O que 

você acha da atividade na mineradora? ”; “Você podia listar os tipos de risco do seu 

trabalho?”; “Poderia descrever como você acompanha a sua saúde?”; “Como considera 

a sua Qualidade de Vida e porquê?”. Esta atividade foi gravada e transcrita, e seu 

conteúdo analisados. Ainda nesta etapa, foram realizadas entrevistas individuais com 

profissionais da saúde e segurança, sendo: um Engenheiro de Minas e Energia, um 

Médico do Trabalho e um Técnico de Segurança do Trabalho. A intenção dessas 

entrevistas foi conhecer o ponto de vista desses profissionais e comparar com os relatos 

dos trabalhadores. Utilizou-se um questionário semiestruturado com perguntas abertas 



 

30 

 

e fechadas, com questões relacionadas: ao trabalho na mineradora, aos riscos 

ocupacionais, à visão pessoal acerca das condições de trabalho e saúde dos mineradores. 

As referidas entrevistas foram gravadas e após a transcrição do conteúdo os dados foram 

analisados.  

A análise dos dados ocorreu da seguinte maneira: 

1) Os dados quantitativos, provenientes dos documentos da empresa foram 

analisados mediante procedimentos descritivos.  

2) Os dados das falas do Grupo Focal e das entrevistas foram analisados 

mediante a realização de inferências e interpretação dos achados, com sustentação de 

literaturas abordando a temática. De acordo com Campos e Turato (2009), o pesquisador 

que faz uso da Análise de Conteúdo deve dar voz aos dados por meio da atividade 

interpretativa baseada na literatura. Utilizou-se a técnica de análise de Bardin (2009). 

Os dados quantitativos e qualitativos foram comparados através da aproximação 

de sua temática e foi traçada a triangulação dos mesmos junto à literatura, para que se 

alcançasse a validação dos mesmos e um aprofundamento dos pesquisadores no 

contexto dos fatos, falas e ações dos sujeitos (ADORNO; CASTRO, 1994; SOUZA; 

ZIONI, 2003). 

 

RESULTADOS 

 

Análise documental 

 

Segundo os documentos da empresa, pode-se identificar os riscos ambientais e 

ocupacionais existentes na mineradora, descritos com o Quadro 1, e as iniciativas 

adotadas para amenizar a exposição destes trabalhadores, divididos por atividade. 
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QUADRO 1 –  RISCOS OCUPACIONAIS NA MINERAÇÃO E AS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO, SEGUNDO DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA 

Riscos Agentes de risco Medidas de Prevenção 
Físicos  
 

Ruído (De 69,99 dBA a 111,9 
dBA) 

- Uso de protetor auricular com proteção 
dupla (inserção e concha) 

Radiações não ionizantes - máscara 
Biológicos Vírus, fungos e bactérias - sem dados 
Químicos  Poeiras (Sílica Cristalina), gases 

e fumos metálicos 
- Uso de Respirador 
- Luva 
- Óculos de Proteção 

Ergonômicos  Postura Inadequada - sem dados 
Acidentes  Queda de mesmo nível - sem dados 

Queda de choco - sem dados 
Explosão - sem dados 
Eletricidade - Luva isolante 

FONTE: o próprio autor. 
 

Entre os agentes de risco estão: ruído (extração da rocha com uso de britadeiras 

e outros equipamentos), radiações não ionizantes (decorrentes de laser para medições 

nas galerias e aferição de temperatura), poeiras (frutos da extração das rochas e 

movimentação das mesmas no solo), gases e fumos metálicos, postura inadequada, 

quedas, explosões e eletricidades, alguns deles controlados por equipamentos de 

proteção individuais.  

Tanto os trabalhadores que atuam na superfície como aqueles que atuam no 

subsolo realizam exames admissionais, demissionais e periódicos (anualmente). Os 

exames, segundo os documentos, são: exame clínico, audiometria tonal, exame de 

carboxihemoglobina, eletrocardiograma, exame de glicemia, radiografia de coluna e de 

tórax. Para os trabalhadores que atuam na superfície, exclui-se o exame de espirometria.  

Na tabela a seguir estão os resultados dos exames, na amostra de trabalhadores   

disponibilizados pela empresa, referentes ao último exame periódico: 

 

TABELA 1 –  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DOS EXAMES 
PERIÓDICOS, NUMA AMOSTRA DE TRABALHADORES, EM UM 
ANO BASE 

Exame  Total da 
amostra 

Resultado sem 
alteração 

Resultado com 
alteração 

Carboxihemoglobina  58 51 (87,93%) 7 (12,06%) 
Radiografia de tórax  108 94 (68,11%) 14 (10,14%) 
Audiometria tonal  126 73 (57,93%) 53 (42,06%) 

FONTE: o próprio autor. 
 



 

32 

 

Dos 58 trabalhadores que realizaram o exame de carboxihemoglobina, 51 

(87,93%) não apresentaram alterações e 7(12,06%) apresentaram resultados alterados. 

Dentre os 108 resultados de Radiografia de tórax, 94 (68,11%) não apresentaram 

alterações e 14 (10,14%) apresentaram resultados alterados. Já dentre os 126 resultados 

de audiometria tonal, 73 (57,93%) apresentaram resultados normais e 53 (42,06%) 

apresentaram resultados alterados. 

Na tabela 2, estão os casos de Acidentes de Trabalho notificados ao MTE, entre 

os anos de 2013 a 2015, através do preenchimento das Comunicações de Acidentes de 

Trabalho - CAT.  

 

TABELA 2 –  ACIDENTES DE TRABALHO NA EMPRESA DE MINERAÇÃO DE 
OUROS NOTIFICADOS AO MTE E CAUSAS, ENTRE 2013 E 2015 

ACIDENTES 
 

2013  2014 2015 Total 

Tipo     
Típico 2 1 0 3 
Trajeto 1 0 1 2 
Caracterização      
Contusão/Esmagamento 1 0 0 1 
Fratura 2 0 1 3 
Traumatismo Intracraniano 0 1 0 1 

Óbito 0 0 0 0 
FONTE: o próprio autor. 

 

O total de acidentes de trabalho notificados pela empresa entre 2013 e 2015 foi 

de cinco acidentes, sendo três acidentes típicos e dois acidentes de trajeto. Ocorreram 

casos de contusão, fraturas e traumatismo Intracraniano na mineradora. Totalizando 167 

dias de afastamento do trabalho. 

 

Percepção dos Trabalhadores 

 

Os trabalhadores participantes do Grupo Focal estão na empresa há dois anos 

ou mais e realizam atividades distintas, sendo que cinco deles atuam diretamente com a 

atividade de mineração e um é técnico de enfermagem: T1: 53 anos, Limpador, com 11 

anos de atividade na empresa; T2 – 36 anos, Operador de Guincho Rastelo, com dois 

anos de atividade na empresa; T3 – 32 anos, Operador de Perfuratriz, com 9 anos de 
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atividade na empresa; T4 – 40 anos, Operador de Perfuratriz, com 12 anos de atividade 

na empresa; T5 – 34 anos, Mecânico de Manutenção de Subsolo, com 13 anos de 

atividade na empresa; T6 – 38 anos, Técnico de Enfermagem, com 8 anos de atividade 

na empresa. 

A partir das falas emergiram as seguintes categorias de análise: 

 

O perigo está sobre nossas cabeças: tensão e morte. Trabalho penoso e perigoso 

Os trabalhadores relataram sobre o cotidiano de suas atividades e associam o 

trabalho na mineração como um trabalho pesado e penoso, que exige força física 

constante. Para alguns deles, a percepção sobre o trabalho além da exigência física, 

perpassa os aspectos relacionados à demanda excessiva de atividades a serem 

cumpridas. Percebem o risco como algo permanentemente presente, gerando tensão e 

constante atenção, pois a possibilidade de ocorrerem acidentes fatais persiste 

continuamente, por conta da queda das rochas após as explosões. O risco de morte é 

presente: 

 

“É um trabalho pesado, resumindo, porque temos as pedras para mexer (...). 
Algumas atividades são mais pesadas, exigem esforço físico. É um serviço 
muito pesado, tem que gostar do que faz...” (T2) . 

 “É um serviço perigoso também, a qualquer momento as pedras que estão em 
cima da sua cabeça podem cair e isso pode até matar. E essa pressão de fazer 
as coisas, com esse perigo em cima de nossas cabeças... ah isso é bem 
complicado... Tem que ter muita atenção, enfim, é a vida da gente” (T3). 

 

Verifica-se que na percepção dos trabalhadores há uma certa resignação em 

relação ao perigo. Este é interpretado quase como uma inevitável fatalidade no mundo 

do trabalho dos mineradores. 

 

Ruído, isolamento, e descuido com a saúde são resultantes das atividades e condições 

do trabalho 

Além do risco de acidentes com a queda das rochas, os mineradores evidenciam 

outros problemas que acabam interferindo na atividade laboral e na sua saúde. Relatam 

preocupação com problemas relacionados às condições do ambiente de trabalho, como 

o incômodo do ruído intenso e danos como sensação de atordoamento, cansaço, dores 
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de cabeça, além de problemas osteomusculares e respiratórios. Mas evitam os 

afastamentos ou procurar a assistência de saúde por dificuldades de acesso e por 

desconhecerem a necessidade de exames e seus resultados. Algumas falas demonstram 

esta percepção: 

 

“Não dá muito tempo para conversar sabe, porque tem muito barulho, 
então ou você trabalha ou trabalha, então mesmo em dupla estamos 
sozinhos” (T2).“Eu me afastei quando me machuquei na mina, eu caí 
nas pedras e tive que fazer uma cirurgia no joelho e fiquei três meses 
afastado (...) Ficar em casa foi ruim, porque o dinheiro é pequeno e 
acabei ficando com dívidas até voltar e receber por aqui” (T3). 
“(...) até quando estou com febre não falo para ninguém e desço para 
trabalhar, depois passa. É melhor do que depois criar confusão com o 
chefe” (T1). 
“(...) às vezes chego no alojamento tão atordoado com aquela 
barulheira lá de baixo que prefiro ficar deitado com os olhos fechados 
sem falar com ninguém até passar. (...) Usamos a proteção, aquele 
barulho de máquina trabalhando enfim, não adianta muito, acho que é 
porque o barulho é o tempo todo, cansa” (T5). 

 

Qualidade de Vida: Conformismo com a situação de trabalho temendo situações piores  

Os trabalhadores descrevem a Qualidade de Vida vinculada à vida no trabalho. 

Em algumas falas, referem a disponibilidade de equipamento de proteção individual pela 

empresa como Qualidade de Vida. Observa-se o conformismo com a situação de 

trabalho: 

 

“Acho que minha qualidade de vida não é muito boa, eu queria ter mais 
dinheiro para sair mais, levar minha família passear, resta só pagar contas 
no final do mês e se contentar” (T3).  
“Podemos dizer que nossa qualidade de vida é boa, porque é difícil encontrar 
um lugar que dê todos os equipamentos para gente trabalhar que nem aqui. 
A comida é boa, pelo menos eu gosto da comida. E uma cama quentinha, 
banheiro limpo no alojamento” (T4).  
“Não tenho muito a ideia do que é ter qualidade de vida, mas a minha é boa, 
tenho saúde, consigo trabalhar, acho que isso é bom” (T5).     
“Eu acredito que tenho qualidade de vida dentro das possibilidades, mas não 
dá então tem que se contentar, porque tem pessoas na minha família que não 
tem nem a metade do que tenho” (T6).  

 

Confinamento na mineradora: sem família, sem lazer 

Dos 6 trabalhadores que participaram do grupo focal, somente dois retornam 

para casa diariamente, os demais ficam no alojamento da mineradora devido a distância 
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desta com a cidade mais próxima. Relatam suas limitações em lazer e convivência 

familiar, trazendo o isolamento e a sensação de inércia. 

 

“Acho difícil ter atividades de lazer melhores aqui (no alojamento), mas eu 
gostaria de ir ao cinema” (T1). 
“Eu gosto de ficar no alojamento porque dá para descansar. Mas ficamos 
muito isolados. Sei pouco da minha família, porque o celular aqui não pega 
direito, então, fica difícil de saber como as coisas estão em casa” (T4). 
“Eu vou para casa uma vez por mês só, porque é muito longe, daí fico só o 
final de semana lá. Quase não dá tempo de nada, nem de colocar os assuntos 
em dia, nem de ver os amigos e familiares, às vezes me sinto afastado do 
mundo sabe. Vivo para trabalhar e só. ” (T3). 

 

Satisfação com o trabalho: “é difícil, mas eu gosto” 

Apesar dos riscos e das condições de trabalho difíceis, os trabalhadores relatam 

apreciar sua atividade ou já estão conformados com sua situação. 

 

“É um serviço difícil, a gente não pára, de tanta coisa que tem para fazer, 
mas gosto do que faço e cada dia aprendo mais” (T4). 
“E essa pressão de fazer as coisas, com esse perigo em cima de nossas 
cabeças...Ah isso é bem complicado. Mas tem um grupo bom de trabalho, o 
pessoal ajuda, dá forças, incentiva” (T3). 
“Bom, a mina é perigoso, né? Mas eu gosto de trabalhar, e também preciso. 
Já me acostumei, não faria nada diferente não, tá bom assim, tem que aceitar 
a vida” (T6). 

 

Percepção dos Técnicos do Trabalho sobre Condições de Trabalho na Mina 

 

Os três participantes das entrevistas atuam na empresa há pelo menos dois anos, 

e exercem suas atividades na área de saúde e segurança no trabalho: T7 – 39 anos, 

Engenheiro de Minas e Energia, com dez anos de empresa; T8 – 47 anos, Médico do 

Trabalho, com dois anos de empresa; T9 – 31 anos, Técnico de Segurança do Trabalho, 

com três anos de empresa. 

A partir da análise, emergiram as seguintes categorias: 
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Condições difíceis e penosas do trabalho na mina 

Os responsáveis pela empresa na área de saúde e segurança descrevem a rotina 

da atividade na mineração e a percebem como sendo uma atividade difícil para o 

trabalhador, porém, consideram essa condição é inerente ao tipo de trabalho: 

 

“Não é um trabalho fácil, é uma atividade muito difícil, acho que eu não faria 
isso não. (...) na verdade, é a atividade que não oferece muita coisa, não 
oferece condições para melhorarmos, acredito eu (T8)”. 
“O trabalho aqui é bastante complexo, não relacionado a atividade em si, 
mas a exposição deles” (T8). 
“O trabalho na mina é muito difícil, é um trabalho penoso até, porque por 
mais que se use os EPI, não se consegue amenizar a atividade sabe, é difícil 
(...). Eu acho que nós fazemos o possível para que eles trabalhem bem, mas a 
atividade é difícil” (T9).  

  

Reconhecendo riscos no trabalho e seus efeitos  

Os entrevistados referem os riscos presentes na mineradora, como sílica, ruído 

e o risco de acidentes. Reforçam a importância da utilização de EPI, mesmo 

reconhecendo sua ineficácia dada à exposição e resistem em considerar a relação risco 

e dano: 

 

“A nossa maior preocupação aqui no subsolo é a sílica (...),então por isso 
que assim como o protetor auricular o mineiro entrou na gaiola, está na boca 
da mina ele tem que colocar o respirador...” (T7). 
“Temos alguns funcionários que sempre tem problemas respiratórios, desde 
uma complicação simples de Vias Aéreas Superiores, mas também 
pneumonia, e outras, que podem ter a causa deste ar aí que falei (...)” (T8). 
 “Bem, sobre outro risco que vejo é o ruído, como o ambiente de trabalho é 
de confinamento, quando eu desço lá tenho a impressão de que o som se 
amplifica. Nossa é impressionante! Mesmo utilizando os protetores, você está 
num ambiente ensurdecedor...” (T8). 
“(...) tem equipamentos que têm motores mais potentes que geram mais 
ruídos, tem equipamento que apesar do encapsulamento, o motor do 
equipamento em ambiente fechado numa galeria de subsolo apesar de ter 
várias saídas e entradas na galeria né, apesar disso o ruído é bem 
considerável” (T7). 
“Outro risco é o de caída de choco, que ocorreu dois acidentes aqui, com 
morte, que é aquela rocha que está choca e pode cair e acabou caindo em 
cima do minerador...” (T9). 
“Também acho que a iluminação do local de trabalho é péssima.  Eles 
reclamam bastante de dificuldade visual, dores de cabeça...” (T8). 
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Limitações no trabalho da Segurança e Saúde do Trabalho 

Os responsáveis não acreditam na possibilidade de mudanças nas condições de 

trabalho que favoreça a saúde dos trabalhadores. As ações preventivas são restritas à 

palestras e uso de EPI, e culpam o trabalhador pela sua não utilização. 

 

“Mas vejo que a empresa não é ruim não, oferece os EPI e EPCS de acordo 
com as NR sem problemas” (T8). 
“(...) na verdade é a atividade que não oferece muita coisa, não oferece 
condições para melhorarmos, acredito eu” (T8). 
“Eu canso de orientá-los, mas não adianta. Fora os que têm problema de 
depressão e estresse” (T9). 
“Mas tentamos fazer palestras antes da jornada de trabalho; são 
importantíssimas, mas fazer ele (trabalhador) passar a utilizar tudo aquilo 
que você diz é que é difícil sabe, parecem crianças...” (T9). 

 

DISCUSSÃO  

 

O estudo possibilitou analisar diversos aspectos relacionados às condições de 

trabalho na mineração e a percepção de seus trabalhadores.  

Na análise da percepção dos trabalhadores, pode-se identificar cinco categorias, 

a saber: 1- A penosidade do trabalho e o perigo está sobre as cabeças: tensão e morte. 

Trabalho penoso e perigoso; 2- Ruído, isolamento e descuido com a saúde são 

resultantes das atividades e das condições do trabalho; 3- Qualidade de vida: 

conformismo com a situação de trabalho temendo situações piores; 4- Confinamento na 

mineradora: sem família, sem lazer; 5- Satisfação com o trabalho: é difícil, mas eu gosto.  

E na análise dos profissionais da saúde e segurança, pode-se identificar três 

categorias: 1- Condições difíceis e penosas do trabalho na mina; 2- Reconhecimento dos 

riscos no trabalho e seus efeitos; 3- Limitações no trabalho da Segurança e Saúde do 

Trabalho. As duas categorias iniciais encontradas na fala dos trabalhadores também 

foram observadas entre os profissionais da empresa. 

Estes resultados permitiram caracterizar o trabalho na mineração como uma 

atividade pesada, cansativa e perigosa (Categorias 4.2.1 e 4.3.1). A associação entre o 

trabalho e sua dificuldade de execução e consequente cansaço aparecem várias vezes 

nas falas dos trabalhadores. Estudo de Sousa et al. (2015), corroboram com esta 
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caracterização, pois em sua pesquisa identificaram que 54,7% dos trabalhadores da 

mineração informal entrevistados, relataram que o trabalho é muito pesado.  

Heleodoro (2011) cita que historicamente a atividade de mineração depende da 

força e da coragem dos homens que nela atuavam. Esta afirmação chama atenção para 

realidade do estudo, pois a população de mineradores desta empresa é essencialmente 

masculina e em um país latino, aonde o machismo ainda é muito presente. E, segundo 

Moulin (2006), o trabalho pesado e cansativo garante ao trabalhador a autoafirmação de 

virilidade e honradez. Já os profissionais da saúde e segurança citam a atividade na 

mineração como difícil, porém, inerente ao tipo de trabalho.  

Observa-se diante disto que o conformismo com esta situação desencadeia uma 

resposta de inércia, ou seja, consideram que como a atividade tem esta característica, 

não há nenhum tipo de iniciativa diferente da já empregada, que atenue seus efeitos ou 

melhore a qualidade do trabalho. Portanto, a atividade na mineração exige esforço físico 

constante com consequências como cansaço físico, sonolência e falta de vontade em 

realizar outras atividades, citado pelos trabalhadores. Além do trabalho difícil, os 

trabalhadores percebem o perigo na mineração associado ao medo de que as rochas 

deslocadas pelas explosões caiam sobre eles.  

Estudo de Murta (2006) observou que 82% dos mineradores consideravam sua 

atividade como perigosa devido ao risco de desabamento. A própria legislação brasileira 

NR. 22 (Brasil, 2012) cita o cuidado com a existência e identificação do “choco”, 

orientando que mediante a existência de um bloco deslocado, a área deve ser 

imediatamente isolada. Segundo Hoek, Kaiser e Bawden (2000) a queda das rochas na 

mina está diretamente ligada à instabilidade do maciço rochoso hospedeiro da jazida, 

acidente este que pode levar à morte dos trabalhadores. O risco de morte é confirmado 

nos documentos PPRA e PCMSO da empresa (Quadro 1). Independente da atividade 

exercida no subsolo, há a descrição do risco de acidente pela queda de “choco”. E no 

PGR, além da descrição deste risco, há a indicação de isolamento da área quando este 

deslocamento de rocha for identificado, como medida de controle.  

Nos documentos, há a descrição da necessidade de que rotineiramente os 

mineradores atuem para identificar os deslocamentos de rocha. Devem utilizar para essa 

finalidade uma vara firme ou haste, de comprimento que contemple a altura da galeria e 
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que mediante toques dados entre a haste e a rocha, perceba-se som oco, quando a rocha 

estiver solta e som agudo quando a mesma estiver firme. Na ótica de Faria (2008) a 

detecção e abatimento de rochas deslocadas está diretamente relacionada à segurança 

do trabalho. Pode-se afirmar que nas atividades de minas o trabalhador nunca se 

encontra a uma distância segura do perigo (OTTERMAN et al., 2002). Estatísticas de 

acidentes de trabalho na mineração em diversos países mostram a queda de rochas como 

uma das principais causas de morte por estes trabalhadores (MAITI; VIVEK; 

KHANZODE, 2009; PALEI; DAS, 2008; DUZGUN; EINSTEIN, 2004). E, acrescenta-

se ainda, que para executar essa função o minerador deve possuir audição perfeita, 

mesmo com o uso dos abafadores auriculares e na presença de ruído excessivo dentro 

da mina. Entre uma amostra de mineradores deste estudo, observou-se ocorrência 

significativa de perdas auditivas (42%), o que aumentaria o risco de acidentes dessa 

natureza.  

Ao observar-se as falas, nota-se o relato de mortes por deslocamento de rochas 

nesta mina. Porém, ao analisar-se as CAT emitidas pela empresa para o MTE entre os 

anos de 2013 a 2015 (Tabela 1), há apenas 5 acidentes registrados. Não há a notificação 

de óbitos neste período, ou seja, ainda nos dias atuais, depara-se com a subnotificação 

de acidentes de trabalho fatais. A recusa em notificar acidentes de trabalho no Brasil 

ainda está presente, o que prejudica o conhecimento da real situação das condições de 

trabalho e o direcionamento de Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador 

(GONÇALVES; DIAS, 2011). 

Trabalhadores e profissionais da saúde e segurança percebem os riscos aos quais 

estão expostos, bem como a presença de danos (Categorias 4.2.2 e 4.3.2), mas atitudes 

que solucionem essa situação não são implantadas.  

Os trabalhadores relatam o incômodo do ruído intenso e danos como sensação 

de atordoamento, cansaço, dores de cabeça, além de problemas osteomusculares e 

respiratórios. Resultados semelhantes a estes achados foram encontrados em três 

estudos que descreveram a exposição a riscos em trabalhadores mineiros (LENNÉ et 

al., 2012; ELENGE; BROUWER, 2011; LANDEN et al., 2011). Estes estudos 

concluíram que as condições do ambiente de trabalho propiciam o aparecimento de 

agravos à saúde, sejam eles provenientes de acidentes de trabalho ou do aparecimento 
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de doenças ocupacionais, advindas do trabalho excessivo e problemas 

musculoesqueléticos. Os autores discutem que o conformismo com a atividade na 

mineração desencadeia a ausência de iniciativas que amenizem seus efeitos. Esta inércia 

relacionada a melhoria das condições de trabalho também esteve presente neste estudo 

(Categorias 4.2.2 e 4.3.2), isto pode ser justificado pela ausência de incentivo por parte 

da empresa, talvez por acreditar que o mesmo geraria aumento de gastos; como também 

pelo comodismo associado a certeza de que somente o cumprimento da lei é o suficiente 

para amenizar os efeitos desta atividade para os trabalhadores. 

O ruído presente na mineração, interfere diretamente no cotidiano de trabalho, 

causando dificuldade de comunicação entre os mineradores. Além disso, os 

trabalhadores citam tontura (relatado como “atordoamento”) após o término da jornada. 

Na pesquisa de Chadambuka et al. (2013), que investigaram a presença de ruído em uma 

mina subterrânea no Zimbabué, há a descrição de que todos os mineradores pesquisados 

sabiam descrever sobre o ruído. Este é um problema real na atividade mineira e que 

também está relacionado ao risco de acidentes, sejam eles provenientes da dificuldade 

de comunicação dentro da mina, sejam eles relacionados à queda advinda do 

atordoamento, entre outros. 

Os profissionais da saúde e segurança também observam o ruído intenso no 

subsolo e descrevem-no como “ensurdecedor” (Categoria 4.3.2.); a solução referida nos 

documentos da empresa é a utilização de protetor auricular tipo plug associado ao 

protetor tipo concha (Quadro 1). Segundo Didoné (1999) há limitações na dupla 

proteção pois a eficácia da proteção auditiva não está somente na qualidade do material 

utilizado para sua fabricação e atenuação, encontra-se também na adaptação e no 

conforto ao trabalhador. O autor relata a dificuldade de adaptação do indivíduo quando 

precisa utilizar dupla proteção pois, além de incomodar também dificulta a 

comunicação. Na mineradora deste estudo, observou-se que os trabalhadores utilizam a 

dupla proteção, porém, em determinadas situações retiram os protetores auriculares: 

para comunicarem-se com o colega ou para alimentarem-se, mesmo diante da exposição 

contínua ao ruído no ambiente. 

Através da mensuração descrita no histograma do PGR, observou-se uma 

variação entre 69dBA à 110dBA, dependendo da atividade exercida no subsolo, porém 
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estes níveis de ruído são para o ruído contínuo, não foram encontrados dados sobre 

avaliação de ruído de impacto próprio das explosões. A norma brasileira NR 15 

(BRASIL, 2012), permite a exposição ao ruído contínuo em nível máximo de 87dBA 

para carga horária de até 6 horas diárias. Ao associar-se esta exposição ao ruído aos 

resultados das audiometrias destes trabalhadores (Quadro 2), dos 126 trabalhadores 

avaliados, 42,06% (53 trabalhadores) apresentaram alteração auditiva. Isto também 

pode indicar a existência de outros fatores que interferiram para alteração do perfil 

auditivo, como a associação do ruído com o da exposição ao monóxido de carbono (CO). 

O teste de carboxihemoglobina (Quadro 2) demonstra 12,06% dos trabalhadores com 

alterações em seus resultados. A associação entre ruído intenso e monóxido de carbono 

aumenta o risco de perdas auditivas (GONÇALVES, 2015). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Chadambuka, Mususa e Muteti 

(2013) que identificaram 36,7% dos trabalhadores da mineração investigados 

apresentavam PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo ruído, no Zimbabué. Os autores 

associaram ao ruído intenso a idade e a exposição à vibração como responsáveis pelas 

perdas auditivas. Estudo de Masterson, Tak, Themann, Walli, & Calvert (2013) nos 

Estados Unidos da América mostrou um índice de 49% e 47% relacionados a 

prevalência e risco de perda auditiva no setor de mineração. Os autores consideraram 

esses índices bastante elevados, quando comparados a outros setores da indústria que 

chegam a prevalência de no máximo 15%. 

Outra questão é a presença da sílica cristalina, produto decorrente da perfuração 

do granito e quartzo. Nos documentos da empresa vê-se a exposição a este risco químico 

e o uso de respiradores pelos trabalhadores no subsolo (Quadro 1). Exames relacionados 

às alterações pulmonares, tais como RX de tórax e carboxihemoglobina (Quadro 2) 

demonstraram 10,14% dos 108 mineradores avaliados com alterações pulmonares, o que 

corrobora com a afirmação de que mesmo com a utilização do EPI há a possibilidade de 

complicações para saúde dos trabalhadores expostos a sílica (Brotto & Dalbello, 2012).     

Fagundes e Zanellato (2009) e WHO (2006) afirmam que a partícula desta 

substância se deposita nos alvéolos pulmonares e é capaz de comprometer a respiração 

dos indivíduos. No estudo de Gusso (2015), realizado com 348 mineradores da cidade 

de Ametista do Sul, localizada no Rio Grande do Sul, Brasil, houve uma prevalência de 
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37% de casos de silicose em mineradores de pedras preciosas e semipreciosas. Já nas 

pesquisas de Loyola et al. (2010); Knight et al. (2015); Pérez, Córdoba e Garcia (2015); 

Wang et al. (2014); Rey e Rosales (2012); Morb (2012); Baleta (2012); Graber et al. 

(2012); Ehrlich et al. (2011); Ross et al. (2010) que também investigaram mineradores, 

além da silicose, foram evidenciadas patologias de prevalência pulmonar: câncer, 

pneumoconiose e tuberculose. 

Observa-se na fala dos profissionais de saúde e segurança o reconhecimento de 

que a mistura de ar natural e artificial apresenta qualidade muito ruim, reconhecem 

também as complicações de Vias Aéreas Superiores em trabalhadores na empresa e 

confirmadas nos levantamentos dos prontuários (Quadro 2). Os profissionais relatam 

que não há como resolver esse problema, a não ser pelo uso dos respiradores.  

 Mas, apesar do reconhecimento dos riscos envolvidos na sua atividade de 

trabalho, os trabalhadores deste estudo não deixam de trabalhar, evitando afastamento 

ou procura por cuidados médicos, pelo medo de colocarem seu cargo em risco. Essa 

realidade é frequente no mundo do trabalho, onde o desemprego crescente faz com que 

aquele indivíduo empregado evite exigir seus direitos com medo da demissão. Segundo 

Lancman e Ghirardi (2002), esta nova ordem social, relacionada ao medo de perder o 

emprego, faz com que os trabalhadores aceitem a situação da precarização das condições 

de trabalho e às perdas de direitos trabalhistas provenientes dela. Sujeitam-se a trabalhar 

mesmo com comprometimento de saúde ou de um quadro clínico de exaustão. Estudo 

de Asmus e Câmara (2004), em minas de diamantes, localizadas em Minas Gerais, 

Brasil, também evidenciou que mineradores conseguem perceber o risco e seus danos à 

saúde, mas acabam considerando este processo como inerente à atividade de mineração; 

e/ou submetem-se a esta situação, pois diante da realidade de desemprego atual no 

Brasil, manter-se empregado é melhor do que fazer parte da estatística de desemprego 

do país. Assim, o capital consegue gerar a submissão do trabalhador a determinadas 

condições, que podem gerar conflitos internos, oposições, ou aceitações deste 

trabalhador. Estas reações estão diretamente relacionadas ao significado do trabalho, 

como modo de sobrevivência, de aceitação, de subordinação (BREILH, 2007). 

Observou-se que as medidas de prevenção da exposição aos riscos na 

mineradora estudada se restringem ao uso de EPI, sem ações que possam eliminar ou 
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reduzir os riscos na sua fonte ou trajeto. A utilização de EPI como única maneira de 

proteção contra riscos ocupacionais é discutida por alguns autores como uma maneira 

de culpabilização do trabalhador pelo ato inseguro, quando este adoece ou se envolve 

em acidente (Lacaz, 1983). Segundo Areosa (2009), essa atribuição de culpa ao 

trabalhador desconsidera todos os outros aspectos que formam o complexo sistema do 

processo de trabalho, e simplifica-os com o uso de EPI. Ressalta-se que esta 

culpabilização não é uma discussão nova na área da Saúde do Trabalhador. A culpa e a 

punição estão contra a garantia da saúde do trabalhador e da efetiva prevenção de 

acidentes. Infelizmente essa cultura ainda é entendida como descuido, negligência, 

imprudência por parte do trabalhador (Cohn, 1986). Ao atribuir a culpa pelo 

adoecimento, acidentes, ou problemas existentes aos trabalhadores, a empresa mostra 

um sistema de gerenciamento que não reconhece as próprias falhas nos modos de 

produção. 

O conformismo com a situação de trabalho surge novamente entre os 

trabalhadores pesquisados em relação à Qualidade de Vida (Categoria 4.2.3). Alguns 

reconhecem o pouco tempo dedicado a família e a baixa remuneração como 

relacionados à baixa qualidade de vida. Porém, novamente o fato de ter um emprego, 

mesmo mal remunerado e em condições difíceis, torna-se suficiente ao trabalhador. 

Segundo Minayo et al. (2000) a Qualidade de Vida deve ser entendida como uma 

articulação entre a cultura, os valores, as perspectivas de bem-estar, aproximando-se 

contextos e grau de satisfação encontrados na vida familiar, amorosa, social e ambiental. 

Para Areosa (2014) os efeitos produzidos pelo cotidiano de trabalho, no qual o indivíduo 

passa a não se perceber dentro de um contexto social, deixando de lado aspectos 

inerentes à sua condição de existência no mundo, adaptando-se às condições mínimas e 

ainda acreditando que estas suprem sua condição de vida, podem justificar o comodismo 

e aceitação das condições precárias de trabalho na mineração. 

O isolamento e a sensação de inércia também estão presentes no cotidiano dos 

mineradores (Categoria 4.2.4), visto que a permanência da grande maioria dos 

trabalhadores nas dependências do alojamento é de 30 dias, ou seja, somente uma vez 

ao mês os mesmos retornam até suas casas para rever a família e para ter um momento 

de lazer. 
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Embora estes trabalhadores vivenciem as mesmas situações no cotidiano de 

trabalho, exercendo atividades semelhantes, bem como, permanecendo por mesmo 

período no alojamento da empresa, os mecanismos de enfrentamento deste dia a dia 

podem ser distintos e pode influenciar ou não o processo de adoecimento. Mas é 

inegável que a ausência de convívio familiar e social pode desencadear sofrimento, 

diante da não satisfação de suas expectativas criadas para os aspectos social, material e 

afetivo (DEJOURS, 2001). E esses sentimentos aparecem nas falas dos trabalhadores. 

Mesmo diante das difíceis situações percebidas pelos trabalhadores, há o relato 

da satisfação com sua atividade laboral (Categoria 4.2.5). Segundo Dejours (2007), o 

trabalhador confronta-se com angústias existenciais, e com as restrições impostas pela 

empresa a qual pertence, que lhe poderá causar sofrimento. Mas ele também encontra 

neste ambiente prazer, na medida em que participa da construção do sentido do trabalho 

tornando-a uma experiência psicossocial de prazer e sofrimento, que pode trazer 

equilíbrio psíquico ou adoecimento. 

Se por um lado os trabalhadores acomodam-se com as condições de trabalho, 

os profissionais de saúde e segurança também não acreditam na possibilidade de 

mudanças que os favoreçam (Categoria 4.3.3). Pautam as ações preventivas sobre 

palestras e uso de EPIs e culpabilizam o trabalhador pela sua não utilização. Neste 

aspecto Kuenzer (2004) coloca que há uma relação dialética e contraditória no mundo 

do trabalho, pois diante das necessidades do capitalismo em gerar riqueza a qualquer 

preço, há a geração de relações sociais alienantes, ou seja, o trabalhador passa a atuar 

de maneira automatizada e não consegue perceber-se como partícipe do processo de 

produção. Desse modo, deixa de utilizar de sua reflexão e criatividade no cotidiano, o 

que gera além do trabalho repetitivo e cansativo a ausência de busca por melhoria nos 

ambientes produtivos. 

O processo de trabalho na mineração é singular e precário, porém, os 

profissionais da saúde e segurança não conseguem traçar estratégias que viabilizem a 

melhoria das atividades na mina. Os responsáveis pela empresa deveriam realizar ações 

e serem estimulados para que as dificuldades operacionais fossem constantemente 

identificadas, refletidas e reavaliadas, permitindo mudanças em prol da eficiência das 

atividades laborais e ao mesmo tempo da saúde e segurança (SELIGMAN, 2007). 
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Acredita-se que seria essencial uma maior participação dos mineradores no 

encaminhamento e na busca de soluções para os problemas existentes nos modos de 

produção, saúde e segurança. A superação do comodismo poderia estar pautada em 

alguns aspectos que sugere-se a seguir: análise da dicotomia entre o trabalho prescrito e 

o trabalho real, para que a partir disto construam-se formas mais seguras de produção 

na mina; melhoria da comunicação oral e escrita, comunicação esta que deve enfocar 

não só a informação mas a participação do minerador em discussões que definam 

melhorias do modo de produzir, bem como, na adequação do ambiente e uso de EPIs e 

EPCs; descrições e análises detalhadas nos relatórios de acidentes emitidos pelos 

profissionais de segurança e saúde, pois, através desta, poder-se-iam determinar além 

da causa real do acidente, mudanças que gerem impacto significativo no modo de 

produção, diminuindo assim o número de acidentes; entre outros. 

 

CONCLUSÃO 

 

Verificou-se que os trabalhadores percebem que o seu ambiente de trabalho é 

inseguro. Porém, há conformismo com as condições de trabalho na mineração e 

percepção de situações favoráveis no desempenho da atividade na mina.  

As condições de trabalho levaram ao adoecimento dos trabalhadores, verificado 

pelos exames médicos e relatos. Porém, não foi observado pelas falas dos trabalhadores 

e responsáveis pela saúde e segurança no trabalho tentativas de superação dessa 

realidade; acredita-se que ações para melhorar tal realidade deveriam ser incentivadas 

pela empresa, mas isto poderia gerar gastos; e a preocupação central de seus 

administradores é a produção e geração de lucros, bem como, a necessidade de 

manutenção do empregos tanto pelos profissionais de saúde e segurança, como pelos 

mineradores, gera a aceitação destas condições de trabalho.  

Por fim, entende-se que a mudança desta realidade implica num complexo 

esforço, articulado por Políticas Públicas de Atenção à Saúde do Trabalhador, Ministério 

do Trabalho e Emprego do Brasil, empregadores e trabalhadores com vistas tornar o 

trabalhador sujeito de sua realidade no trabalho e promover a melhoria da qualidade de 

vida e trabalho dos mineradores. 
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ARTIGO 2 – TRABALHO NUMA MINERADORA DE OURO: PERCEPÇÃO 

DA QUALIDADE DE VIDA POR TRABALHADORES 

 

RESUMO 
Objetivo: Analisar a percepção de trabalhadores sobre sua qualidade de vida em uma 
mineradora de ouro do sul do Brasil. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, de 
abordagem quantitativa, com o grupo de mineradores de uma empresa da Região Sul 
brasileira. A amostra da pesquisa foi composta por 73 trabalhadores. Os dados foram 
coletados mediante o uso de questionário World Health Organization Quality of Life – 
Bref (WHOQOL-Bref), também foi levantado o nível de escolaridade, idade, tempo de 
serviço na mineração e se apresentavam algum problema de saúde. A análise dos dados 
foi realizada a partir de estatística descritiva e com a finalidade de comparar os domínios 
foram realizadas Análise de Variância (Anova) e Teste de Turkey.  Resultados: A 
qualidade de vida apresentou positividade em geral com escore médio de 78,67 pontos. 
Entre os domínios, o que apresentou maior escore foi o meio ambiente (79,4 pontos) e 
o menor o domínio psicológico (59,5 pontos). A idade se correlacionou negativamente 
com o domínio psicológico e das relações sociais, na faixa etária de 20 a 30 anos; na 
faixa etária de 31 a 49 anos somente no domínio psicológico e na faixa etária acima de 
50 anos com o domínio físico. E quanto à presença de doença os domínios influenciados 
negativamente são o físico e o das relações sociais. Conclusões: Os resultados do 
presente estudo permitiram concluir que os mineradores possuem boa percepção de QV 
de acordo com o escore geral que foi de 78,67, porém há baixos escores médios quando 
este é desmembrado em domínios a serem considerados: domínio psicológico, domínio 
físico e domínio das relações sociais e um bom escore para o domínio meio ambiente. 
No entanto, destaca-se o domínio Psicológico como o de menor média, exercendo 
influência negativa maior sobre a QV deste trabalhador.  
 
Palavras-chave:  Minerador. Qualidade de vida. Mineração.    
 
ABSTRACT 
Objective: To analyze workers’ perception on their quality of life at a gold mining 
company in Southern Brazil. Methods: It’s a cross-sectional, quantitative study with a 
group of mining workers from a Southern Brazilian company. The research sample 
comprised 73 workers. Data were collected by means of the World Health Organization 
Quality of Life Questionnaire – Bref (WHOQOL-Bref), with schooling, age, time of 
mining work, any health conditions also being collected. Data analysis was carried out 
by means of descriptive statistics, and aiming at comparing the domains, Variance 
Analysis (ANOVA) and Tukey’s test were also held. Results: Overall, the quality of life 
was positively perceived with a mean score of 78.67 points. Among the domains, the 
highest score was found for the environmental one, and the lowest score was observed 
in the psychological domain (59.5 points). Age was negatively correlated with the 
psychological and the social relationships domains between 20 and 30 years old; as for 
ages ranging 31 and 49 years, only the psychological domain was observed, and for ages 
over 50 years old, the physical domain. Regarding the presence of diseases, the 
negatively influenced domains were the physical and the social relationships domains. 
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Conclusions: The results of the current study enabled to conclude that the mining 
workers had a satisfactory perception on their QOL, according to the general scoring 
which was 78.67, but there are low mean scores, when it is separated in domains, to be 
considered: psychological domain, physical domain and social relationships domain, 
and a high score for the environmental domain. However, the psychological domain 
stands out as the one with the lowest mean score, with a higher negative influence on 
those workers’ quality of life. 
 
Keywords: Mining worker. Quality of life. Mining. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A extração mineral é considerada uma das atividades que atualmente mais 

contribui para o desenvolvimento econômico mundial (NAVES; FERNANDES, 2015). 

O Brasil é considerado um dos maiores produtores de minério do mundo, sendo que em 

2014 esta produção correspondeu a 20% das exportações do país (BRASIL, 2017). Hoje 

possui um total de 3.370 minas espalhadas em suas regiões sendo que a Região Sul conta 

com 976 delas (BRASIL, 2010a).  

Além do importante papel do setor minerário no que diz respeito ao 

desenvolvimento econômico e social do país, seja em relação aos pagamentos de tributos 

e compensações financeiras e às riquezas geradas pela exportação de produtos, também 

há a geração de empregos. Em 2011 o número de trabalhadores era em torno de  175 mil 

na mineração e de 2,2 milhões na cadeia de transformação mineral (DIAS; MANCIN; 

PIOLI, 2013). Segundo o Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2010b) o efeito 

multiplicador de empregos é de 1:13 (CNI, 2012) no setor mineral, ou seja, para cada 

posto de trabalho gerado na mineração, outros 13 são criados de forma direta ao longo 

da cadeia produtiva (DIAS; MANCIN; PIOLI, 2013). 

Porém, este setor tão produtivo economicamente pode causar efeitos negativos 

à saúde dos trabalhadores que atuam nesta área diretamente, e na saúde da população 

em geral, que vive ao redor destas mineradoras. Naves e Fernandes (2015) evidenciam 

os impactos causados por este tipo de atividade como de difícil mensuração, 

principalmente no que diz respeito à saúde humana. Nesta atividade observa-se 

insalubres condições de trabalho, pois mesmo diante de diversas iniciativas como a 

classificação de risco elevado e do estabelecimento de normas e recomendações 
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específicas para  a atividades de extração (BRASIL, 2012), os riscos aos quais estes 

trabalhadores  estão  expostos permanecem, tais como: riscos químicos, físicos, 

mecânicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes; e continuam causando danos à 

saúde e ao meio ambiente (ELENGE; DE BROUWER, 2011; LANDEM et al., 2011; 

LENNÉ et al., 2012). 

Dados sobre acidentes de trabalho na área da mineração indicam 2.315 casos 

notificados de acidentes de trabalho não-fatais graves no Brasil, no período entre 2007 

e 2015. Contudo, esse número pode ser bastante superior se considerarmos a possível 

subnotificação de acidentes de trabalho (BRASIL, 2017). A atividade de mineração 

apresenta algumas particularidades, como a movimentação de toneladas de rochas, 

implosões das mesmas, perfurações, beneficiamento e tratamento final do minério, 

gerando um resíduo que expõe o trabalhador continuamente a riscos para a saúde tais 

como: poeira, ruídos, cargas e esforços repetitivos (NERY; ALVES, 2011). 

Estudos demonstram o adoecimento dos mineiros, tais como: dificuldade 

auditiva, verminoses, sobrecarga do sistema locomotor, fadiga física, alterações do 

desenvolvimento pôndero-estatural, infecções das vias aéreas, entre outras (ASMUS; 

CÂMARA, 2004; CABRAL; PEREIRA; ALVES, 2012). Segundo Nery et al. (2009), 

entre estes trabalhadores da mineração, há a cultura de que o aparecimento de doenças 

é comum nesta atividade, incorporando as precárias condições de trabalho como 

comuns. Diante desta exposição, do risco de acidentes e do adoecimento, suscita-se 

refletir a respeito da Qualidade de Vida (QV) dos mineradores, entende-a como um 

processo amplo, sendo refletida por vários autores, como resultado da construção 

subjetiva e multidimensional, composta por elementos positivos e negativos (FLECK et 

al., 1999).  

É inegável que as particularidades da mineração geram inúmeros impactos não 

só sobre as condições de saúde dos trabalhadores que nela atuam, como também 

impactam diretamente na QV destes; esta interferência na maioria das vezes não é 

percebida ou valorizada, o que acarreta na ausência de esforços para amenização destes 

impactos. Gill e Feinstein (1994) acrescentam que a QV também pode ser compreendida 

como um reflexo da maneira pela qual um indivíduo percebe e reage ao seu estado de 

saúde e a outros aspectos não médicos de sua vida.  



 

56 

 

Tem-se observado que a avaliação QV vem aumentando nos últimos anos. Este 

aumento deve-se principalmente à perspectiva do indivíduo, do “como” ele percebe suas 

condições de saúde e de vida, podendo, portanto, avaliar o reflexo do cotidiano sobre 

estes aspectos (FLECK et al., 2000). A avaliação da QV abrange a 

multidimensionalidade permitindo uma avaliação relacionada a diferentes enfoques tais 

como: enfoque físico, enfoque psicossocial e enfoque cotidiano (WILSON; CLEARY, 

1995).  

Muitos pesquisadores têm evidenciado que a avaliação da QV, somada a outros 

dados objetivos e ou subjetivos podem produzir a leitura e reflexão de uma realidade 

mais abrangente, associada a diversas vertentes e desfechos (MOSTSELLER; 

FALOTICO-TAYLOR, 1989), o que na área da mineração, possibilita uma análise 

detalhada do contexto no qual o trabalhador está inserido.  E corroborando a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), através do Grupo de Qualidade de Vida definiu 

QV como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto do sistema 

cultural e de valores em que ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações” (WHOQOL, 1995); ou seja, investigar a QV de um grupo de 

trabalhadores, permite aproximar-se da realidade na qual este grupo está inserido. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção de trabalhadores 

sobre sua qualidade de vida em uma mineradora de ouro do sul do Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, que obteve 

aprovação do Comitê de ética em Pesquisa sob n. 1.224.111. Fizeram parte da pesquisa 

os trabalhadores que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A pesquisa foi realizada em uma mineradora de ouro subterrânea da Região Sul do 

Brasil caracterizada como de pequeno porte. Possui 250 trabalhadores, todos do gênero 

masculino, que atuam diretamente na extração do minério, divididos em quatro turnos 

ininterruptos de trabalho.  

O interesse por esse estudo surgiu a partir de uma demanda de inspeção do 

Ministério Público do Trabalho e de auditores fiscais do Ministério do Trabalho e 



 

57 

 

Emprego, em uma mina de ouro existente na região Sul do país.  A empresa iniciou suas 

atividades em 1988 e produz cerca de 0,6 toneladas de Bullions de ouro anuais.  

Realizou-se uma visita inicial às dependências da mineradora e observou-se, 

entre outros aspectos, que a localização da mineradora era distante da cidade, o que 

obrigava a maioria dos trabalhadores a permanecerem nas dependências da mesma, fora 

do horário de trabalho. Entre os agentes de risco presentes na empresa estão o ruído, 

radiações não ionizantes, poeiras, gases e fumos metálicos, postura inadequada, quedas, 

explosões e eletricidades, controlados por equipamentos de proteção individuais. Em 

função dos riscos, são realizados exames médicos periódicos, segundo os documentos, 

entre esses: exame clínico, audiometria tonal, exame de carboxihemoglobina, 

eletrocardiograma, exame de glicemia, radiografia de coluna e de tórax. Para os 

trabalhadores que atuam na superfície, fica excluído o exame de espirometria. Em 

relação aos acidentes de trabalho notificados pela empresa entre 2013 e 2015 ocorreram 

cinco acidentes, sendo três acidentes típicos e dois acidentes de trajeto.  

Foi investigada a Qualidade de Vida dos Mineradores através da aplicação de 

questionário estruturado o WHOQOL-bref, que contém 26 questões sendo duas gerais 

(qualidade de vida geral e satisfação com a saúde) e 24 englobadas nos domínios Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente. As duas questões gerais são calculadas 

em conjunto para gerar um único escore independente dos outros escores dos domínios, 

no qual denominamos de Índice Geral de Qualidade de Vida (IGQV).  

Convidou-se a responder o questionário sobre Qualidade de Vida – WHOQOL-

bref 120 mineradores que trabalham no período diurno, porém houve devolução de 73 

questionários respondidos. Como critérios de inclusão o minerador deveria atuar 

diretamente na atividade de extração mineral e assinar o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido); foram excluídos os mineradores que não assinaram 

o TCLE.   

Investigou-se o nível de escolaridade, idade, tempo de serviço na mineração e 

se apresentavam algum problema de saúde. A análise dos dados do Questionário de 

Qualidade de Vida WHOQOL-bref, se deu através da utilização de uma ferramenta 

construída por Pedroso, Pilatti e Reis (2009), que realiza cálculos dos escores e 

estatística descritiva de forma automatizada; na qual a lógica utilizada por esta é a média 
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aritmética simples dos escores das 26 questões do instrumento, no qual esta média dos 

escores das questões (facetas) e de 4 domínios – físico, psicológico, relações sociais e 

ambiente; são convertidas em uma escala de 0 a 100 e são exibidas em gráficos. 

O escore de cada domínio é obtido em uma escala positiva, isto é, quanto mais 

alto o escore, melhor a qualidade de vida naquele domínio. O cálculo dos escores do 

WHOQOL-bref segue a mesma lógica do WHOQOL-100, exceto pelo cálculo dos 

escores das facetas. No WHOQOL-bref cada faceta é representada por uma única 

questão, e, por esse motivo, os escores das facetas não são calculados (WHOQOL, 

1996). 

Segue-se a sintaxe para o cálculo dos resultados do WHOQOL-bref:  

a) Foi verificado se todas as 26 questões foram preenchidas com valores entre 1 e 

5;  

b) Inverteram-se todas as questões igualando a escala de respostas; 

c) Os escores dos domínios foram calculados através da soma dos escores da média 

da “n” questões que compõem cada domínio.  Nos domínios compostos por até sete 

questões, este foi calculado somente se o número de facetas não calculadas não foi igual 

ou superior a dois. Nos domínios compostos por mais de sete questões, este foi calculado 

somente se o número de facetas não calculadas não foi igual ou superior a três. O 

resultado foi multiplicado por quatro, sendo representado em uma escala de 4 a 20;  

d) Os escores dos domínios foram convertidos para uma escala de 0 a 100;  

e) As questões 3, 4 e 26 foram invertidas para realização da análise (PEDROSO; 

PILATTI; REIS, 2009). 

Com a finalidade de comparar os domínios foram realizadas Análise de 

Variância (Anova) e Teste de Turkey. A primeira com objetivo de verificar se havia 

diferença entre os domínios e o segundo, para conhecer quais os domínios que 

apresentavam diferenças estatisticamente significativas. O nível de significância 

considerado foi de 0,05.  As variáveis consideradas foram: idade, tempo de serviço, 

escolaridade e presença de problemas de saúde. 
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RESULTADOS 

 

Entre os 73 mineradores que participaram do estudo, a média de idade foi de 

38,21 anos e o tempo de serviço médio na mineradora de 8,85 anos. Em relação a 

escolaridade, predominou o ensino fundamental incompleto (entre 4 e 7 anos de ensino).  

O escore de QV geral obtido pelos mineradores foi de 78,67.  

A tabela 1 demonstra o Percentil das médias das pontuações obtidas divididas 

por domínios. 

 

TABELA 1 –  PERCENTIL DAS MÉDIAS DAS PONTUAÇÕES, POR DOMÍNIOS 
N=73 

Percentis 
Domínios 

Físico Psicológico Relações sociais Meio ambiente 

5 50,5 45,8 41,7 62,5 

10 53,6 50,0 50,0 68,8 

25 55,4 54,2 58,3 71,9 

50 60,7 58,3 58,3 78,6 

75 67,9 66,7 66,7 87,5 

90 75,0 70,8 75,0 90,6 

95 75,0 75,0 83,3 96,9 

FONTE: o próprio autor. 
 

A tabela 1 apresenta como resultado na variação de percentil entre 5 e 95 uma 

mínima de 50,5 e máxima de 75 em relação ao físico e de 45,8 até 75 relativamente ao 

psicológico. Entre 41,7 até 83,4 no que tange às relações sociais e entre 62,5 e 96,9 em 

termos de meio ambiente, sendo as médias mais altas. 

Na Tabela 2 está a comparação entre os escores médios entre os quatro domínios  

da Qualidade de Vida: 
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TABELA 2 –  COMPARAÇÃO ENTRE OS ESCORES MÉDIOS DOS QUATRO 
DOMÍNIOS DE QUALIDADE DE VIDA N=73 

Domínios Média Desvio padrão P 
Físico 62,0 8,3 

*0,0000 Psicológico 59,5 8,6 
Relações sociais 62,5 12,1 
Meio Ambiente 79,4 10,5  

FONTE: o próprio autor. 
Nota: Teste ANOVA, ao nível de significância de 0,05. 

 

Verificou-se a existência de diferenças significativas entre as médias dos quatro 

domínios (p=0,0000). Através do método de Turkey (post-hoc), verificou-se que o 

escore médio do domínio Meio Ambiente é significativamente maior que dos demais 

domínios, e foi melhor avaliado com média de 79,4 e o Domínio Psicológico o de menor 

pontuação com 59,5.   

A Tabela 3 demonstra a média das pontuações por domínios estratificados por 

idade, tempo de serviço, escolaridade e condições de saúde. 
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TABELA 1 – MÉDIA DAS PONTUAÇÕES POR DOMÍNIOS ESTRATIFICADOS POR 
IDADE, TEMPO DE SERVIÇO, ESCOLARIDADE E CONDIÇÕES DE SAÚDE N=73 

Categorias 
Físico Psicológico Relações sociais Meio ambiente 

Média 
(DP) 

P Média 
(DP) 

P Média 
(DP) 

P Média 
(DP) 

P 

Geral 62,0 
(8,3) 

 59,5 
(8,6) 

 62,5 
(12,1) 

 79,4  
(10,5) 

 

         
Idade (anos):         
20 a 30  
(n=12) 

60,4 
(9,7) 

0,3827 58,0 
(8,1) 

0,0795 58,3 
(8,6) 

0,3020 76,5 
(11,2) 

0,6220 

31 a 40  
(n=38) 

64,1 
(7,1) 

 59,2 
(8,5) 

 61,7 
(9,7) 

 79,9 
(11,0) 

 

41 a 50  
(n= 14) 

61,5 
(8,7) 

 58,5 
(8,8) 

 65,3 
(15,5) 

 80,2 
(9,3) 

 

Mais que 50 
(n=09) 

59,2 
(7,1) 

 68,1 
(6,3) 

 65,5 
(13,1) 

 81,7 
(11,9) 

 

         
Tempo de serviço         
1 a 10  
(n=29) 

61,3 
(8,6) 

0,3809 60,4 
(7,7) 

0,0740 61,3 
(12,1) 

0,4962 79,3 
(11,2) 

0,9670 

11 a 20  
(n=  37) 

64,3 
(7,7) 

 55,4 
(10,6) 

 65,0 
(13,2) 

 79,5 
(9,4) 

 

21 a 30  
(n=07) 

60,2 
(7,6) 

 62,5 
(7,6) 

 64,3 
(9,3) 

 80,4 
(9,5) 

 

         
Escolaridade         
Fundamental 
(n= 52)  

62,7 
(8,9) 

9,4776 59,5 
(9,4) 

0,9535 61,9 
(11,7) 

0,0539 79,9 
(10,9) 

0,5115 

médio  
(n=17) 

60,4 
(7,5) 

 59,2 
(8,4) 

 59,6 
(9,9) 

 76,7 
(9,4) 

 

Superior  
(n=4)   

64,3 
(6,0) 

 58,3 
(2,6) 

 72,2 
(8,6) 

 78,6 
(6,1) 

 

         
Problemas de saúde        
Sim  
(n= 18) 

59,7 
(6,0) 

0,3393 60,1 
(8,8) 

0,7896 56,3 
(8,0) 

0,0501 70,1 
(8,6) 

0,1166 

Não  
(n=55) 

62,4 
(8,6) 

 59,3 
(8,7) 

 63,7 
(12,5) 

 80,3 
(10,7) 

 

FONTE: o próprio autor. 
Nota.: Teste  nível ANOVA, ao nível de significância de 0,05 (5%). 

 

Não houve diferenças significativas entre os escores em relação às variáveis 

estudadas. O domínio com média mais baixa, portanto, pior avaliado na percepção dos 

mineradores foi domínio psicológico 59,5. Porém, em relação à idade, observou-se que 

os mineradores entre 20 e 30 anos de idade apresentaram pontuação inferior, avaliando 

mais negativamente sua QV, em todos os domínios do que nas outras faixas etárias.  

Em relação ao tempo de serviço, observou-se que entre os trabalhadores que 

trabalham na empresa de 21 a 30 anos apresentaram uma pontuação inferior, avaliando 
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negativamente sua QV no domínio Físico; seguidos pelos trabalhadores que trabalham 

de 11 a 20 anos que apresentaram pontuação inferior, avaliando negativamente sua QV 

no domínio psicológico; seguidos pelos trabalhadores que atuam de 1 a 10 anos, que 

apresentaram pontuação inferior, avaliando negativamente sua QV nos domínios das 

Relações Sociais e Meio Ambiente.  

Em relação à escolaridade, verificou-se que os mineradores que possuem ensino 

superior apresentaram pontuação inferior, avaliando mais negativamente sua QV, no 

domínio Psicológico e entre os mineradores que possuem ensino médio, apresentaram 

pontuação inferior, avaliando negativamente sua QV nos domínios Físico, Relações 

Sociais e Meio Ambiente. 

E por fim, em relação à presença ou ausência de problemas de saúde, verificou-

se que os mineradores que possuem problemas de saúde apresentaram pontuação 

inferior, avaliando negativamente sua QV nos domínios Físico, das Relações Sociais e 

do Meio Ambiente e os mineradores que não apresentam problemas de saúde 

apresentaram pontuação inferior, avaliando negativamente sua QV no domínio 

Psicológico. 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo permitiram conhecer a percepção de Qualidade 

de Vida entre trabalhadores de uma mineradora do Sul do Brasil. Houve dificuldade em 

compararem-se os dados encontrados com resultados na literatura, pois há escassez de 

estudos sobre a avaliação da Qualidade de Vida em mineradores. 

Os resultados do estudo mostram que mineradores apresentam baixos escores 

de qualidade de vida para quase todos os domínios do instrumento, exceto para o 

domínio Meio Ambiente; mas quando se verifica o domínio geral de QV, que foi de 

78,67, observa-se um bom escore. No entanto, destaca-se o domínio Psicológico como 

o de menor média, exercendo influência negativa maior sobre a QV deste trabalhador.  

Este domínio geral alcançado indica um bom nível de QV, como apontado por 

Sousa, Sarmento e Alchieri (2011), que afirmam que escores superiores a 70 pontos 

correspondem a um valor satisfatório a respeito da percepção sobre QV. A percepção 
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satisfatória encontrada pode estar relacionada ao fato de que este trabalhador tem baixa 

qualificação profissional, o que limitaria suas chances de trabalho no atual mercado, mas 

considera-se bem empregado, numa ocupação com benefícios trabalhistas e que lhe gera 

renda, permitindo a garantia de vida e sustento da família.  

Mingione (1998) corrobora quando coloca que os trabalhadores de baixa 

instrução não conseguem escolher trabalho, sendo obrigados a assumir ocupações 

menos qualificadas; até porque tem desaparecido a relação baixa qualificação x alta 

produtividade (SILVER, 1996) então isto não mais garantia de permanência no mercado 

de trabalho. O autor ainda coloca que estes indivíduos quando encontram colocação 

ocupacional procuram adequar suas necessidades a um nível de integração social e 

cultural dentro dos grupos aos quais pertencem; o que os encaixa a determinados padrões 

de QV. Em estudo de Malheiro, Rios e Santos (2016) que investigaram a QV de 213 

mineradores na Bahia, utilizando o mesmo instrumento de investigação desta pesquisa, 

encontraram um escore geral de 82,7 o que demostra que os trabalhadores deste estudo 

apresentam menor escore de QV geral. 

O Domínio Psicológico (Tabela 2) apresentou menor média – 59,5. Este 

domínio se relaciona ao apoio em crenças pessoais, espiritualidade e religião, e na 

aceitação de sua aparência física, mantendo a autoestima e a capacidade de pensar, 

aprender e concentrar-se (PEREIRA et al., 2006).  

Tais questões de ordem psicológica podem ser desencadeadas por um conjunto 

de fatores que estão diretamente relacionados ao trabalho. Segundo Silva, Loureiro e 

Peres (2008), o estresse no trabalho é desencadeado pela insatisfação pessoal e/ou 

profissional, o que somado a sobrecarga de atividades, que são presentes constantemente 

na mineração, pode desencadear a presença de sentimentos negativos. Murofuse, 

Abranches e Napoleão (2005) acrescentam que ao longo do tempo, estes sentimentos 

podem desencadear um sentimento de esgotamento emocional, traduzido pela 

associação de manifestações físicas e psíquicas. 

McVicar (2003) explica que o aparecimento de comprometimento psicológico 

se manifesta de maneira gradativa. Primeiramente esta condição vai direcionar-se aos 

colegas de trabalho, depois aos familiares e amigos e por fim irá atingir o próprio 

trabalhador. Como sintomas físicos podem surgir dores de cabeça, problemas 
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gastrointestinais, levando a faltas no trabalho e baixa produtividade (TUCUNDUVA et 

al., 2006). Alves et al. (2009) encontraram em pesquisa com dez mineradores da Bahia, 

a presença de sentimentos negativos em suas falas. E Kwesi et al. (2014), realizaram 

pesquisa com 307 mineradores de diferentes áreas: ouro, manganês e bauxita, em Gana 

e também encontraram a presença de sentimentos negativos entre os trabalhadores. 

Pode-se associar os escores mais baixos do domínio psicológico como 

consequências do domínio físico, que também obteve média baixa 62,0 (Tabela 2), pois 

suas manifestações encontram-se interligadas, impactando na energia para realizar as 

atividades do dia a dia, no sono e na capacidade para o trabalho (PEREIRA et al., 2006),  

interferindo diretamente na QV dos mineradores. E Silva et al. (2010) acrescentam que 

as dimensões da QV são mais positivas à medida que o indivíduo se encontra melhor 

fisicamente; o que está relacionado diretamente com sua interação social e com sua 

saúde psicológica (MACEDO et al., 2012). 

França, Menezes e Siqueira (2012) enfatizam que o bem-estar físico do 

indivíduo pode caracterizar e traduzir a dinâmica social no qual este encontra-se 

inserido. Alguns estudos apontam as atividades na mineração como extenuantes: com a 

movimentação de toneladas de rochas ininterruptamente, implosões, perfurações, 

beneficiamento e tratamento final do minério, gerando um resíduo que expõe o 

trabalhador continuamente à poeira, ruídos, cargas e esforços repetitivos, o que leva ao 

esgotamento físico dos mineradores (ALVES et al., 2009; ELENGE; DE BROUWER, 

2011; HELEODORO, 2011; KWESI et al., 2014;  LANDEM et al., 2011; LENNÉ et 

al., 2012; NERY; ALVES, 2011). Nos estudos já citados Alves et al. (2009) e Kwesi et 

al. (2014), também identificaram a presença de desgaste físico na atividade da 

mineração.  

Era esperado também que o domínio das Relações Sociais surgisse com média 

inferior a 70, e seu escore foi de 62,5; pois, a maioria dos mineradores investigados 

permanecem nas dependências da empresa fora do horário de trabalho, em alojamentos, 

pois trata-se de um local distante e de difícil acesso. O contato familiar e social se dá em 

média a cada 20 dias. 

Concorda-se com dois estudos que afirmam que o convívio social promove de 

várias formas não só melhores condições de saúde, mas também melhor QV (RAMOS, 
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2002; SILBERMAN et al., 1995). E por consequência a ausência deste convívio pode 

causar efeitos negativos na capacidade cognitiva (KATZ; RUBIN, 2000), e também 

depressão (FREIRE; SOMMERHALDER, 2000).  

Constatando-se então que as habilidades sociais estão relacionadas a uma QV 

melhor (COLLINS, J.; COLLINS, M., 1992; ICKES, 1997). Também se analisa que 

estas deficiências do domínio das Relações Sociais podem estar associadas a 

dificuldades nas relações interpessoais e a diversos transtornos psicológicos como: 

isolamento social, depressão, entre outros (DEL PRETTE, Z.P.A.; DEL PRETTE, A., 

1999, 2002). 

O domínio do Meio Ambiente com média de 79,4 foi o melhor pontuado pelos 

mineradores, e isto causa surpresa diante da realidade de trabalho encontrada na 

mineradora e da exposição a diversos riscos aos quais o ambiente os expõe. Este domínio 

é descrito por Fleck (1999), como reflexo da segurança, do ambiente físico, da 

disponibilidade das informações, das condições de moradia, do acesso aos serviços de 

saúde, do lazer, do meio de transporte e da renda.  

Barreto (2003) coloca que o trabalhador acaba aceitando as condições do 

ambiente de trabalho, inclusive a exposição aos riscos, diante da realidade social na qual 

está inserido; isto vem de encontro com a média obtida na QV geral já apresentada, pois, 

o minerador acaba incorporando a realidade de trabalho como “aceitável”, pois 

desconhece outras realidades ou acredita que não é possível que a sua realidade laboral 

seja diferente. Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010) corroboram ao enfocar que o 

trabalhador acaba se acostumando com uma condição de trabalho precária e passa a 

acreditar que aquele ambiente está adequado, o que se aproxima da realidade deste 

estudo. 

Alguns autores indicam que a QV está diretamente relacionada à maneira pela 

qual é percebida pelos indivíduos enfatizando os aspectos subjetivos que interferem 

nesta relação, associados aos sentimentos, relações sociais, condições de trabalho, 

ambiente físico, entre outros. Sendo um conceito que vai sendo construído mentalmente 

pelos trabalhadores através dos valores e necessidades que vão incorporando ao longo 

de suas vidas (EDIMANSYAH et al., 2007; GONZÁLEZ; PEIRÓ; BRAVO, 1996), e 

isto poderia explicar também a média elevada obtida neste domínio.  
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A idade se correlacionou negativamente com o domínio psicológico e das 

relações sociais, na faixa etária de 20 a 30 anos (tabela 3); na faixa etária de 31 a 49 anos 

somente no domínio psicológico e na faixa etária acima de 50 anos com o domínio físico, 

demonstrando que quanto mais avançada a idade do trabalhador menor a satisfação com 

a saúde física. Amorim, Salla e Trelha (2014) destacam que o avanço da idade está 

diretamente relacionado às perdas progressivas da capacidade em realizar tarefas, 

devido às alterações morfofisiológicas advindas do processo de envelhecimento.  

E quanto à presença de doença os domínios influenciados negativamente são o 

físico e o das relações sociais. 

Em estudos encontrados que analisaram a QV de trabalhadores através do 

mesmo instrumento que utilizamos, Costa et al. (2012) pesquisaram a QV entre 100 

trabalhadores industriais e encontraram menores escores de QV nos domínios Físico e 

Relações Sociais.  

Estudo sobre a QV em 149 cirurgiões-dentistas de Goiânia, Nunes e Freire 

(2006) evidenciaram baixa qualidade de vida nos domínios físico (51,0%) e psicológico 

(52,3%) e alta nos domínios relações sociais (50,3%) e meio ambiente (59,1%).  

Em outro estudo com 75 motoristas de caminhão, Lopes, Russo e Fiorini (2007) 

evidenciaram baixa qualidade de vida nos domínios meio ambiente (34,6%), social 

(52,6%) e psicológico (64,5%) alta no domínio físico.   

Como limitações do estudo, pode-se citar o fato de que a realidade estudada diz 

respeito a uma empresa que se localiza na região sul do país e acredita-se que em 

localizações sócio demográficas diferentes, outros resultados podem ser encontrados. 

Desta forma, sugere-se a realização de novas pesquisas, que tragam à tona outras 

realidades. 

Os resultados do presente estudo permitiram concluir que os mineradores 

possuem boa percepção de QV de acordo com o escore geral que foi de 78,67, porém 

há baixos escores médios quando este é desmembrado em domínios a serem 

considerados: domínio psicológico, domínio físico e domínio das relações sociais e um 

bom escore para o domínio meio ambiente. No entanto, destaca-se o domínio 

Psicológico como o de menor média, exercendo influência negativa maior sobre a QV 

deste trabalhador.  
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   Ao considerar-se tais resultados, sugere-se intervenções na área da 

promoção da Qualidade de Vida, enfocando-se a prevenção de agravos à saúde 

decorrentes do trabalho, bem como, ações que levem às melhorias das relações sociais 

e do ambiente laboral. 
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ARTIGO 3 – EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO EM TRABALHADORES 

DE UMA MINERADORA NO SUL DO BRASIL 

  

RESUMO 
Introdução: A atividade de mineração é responsável por grande parte do 
desenvolvimento econômico mundial. Apesar da importância social e econômica, a 
extração de minério envolve características específicas relacionadas às precárias 
condições de trabalho. Objetivo: Analisar a percepção das condições de saúde e as 
consequências da exposição ao ruído entre trabalhadores em uma mineradora de ouro 
do sul do Brasil. Métodos: Estudo transversal, de abordagem quantitativa. Foi 
desenvolvido em duas etapas: análise documental da empresa; análise de 125 
prontuários, dos quais levantou-se os resultados do exame audiométrico e dados sobre 
idade, tempo de serviço, exposição ao ruído ocupacional, jornada de trabalho e 
investigação da percepção de saúde dos trabalhadores por meio da aplicação de 
questionário. Resultados: a maioria possui uma boa percepção acerca de sua saúde; A 
média de idade é de 38,21 anos e o tempo de serviço médio de 8,85 anos. Predomina o 
ensino fundamental incompleto e 38,4% apresentaram alterações auditivas 
sensorioneurais. Entre os expostos ao tabagismo e etilismo a razão de prevalência: com 
idades acima de 40 anos e exposição ao ruído acima de 80 dbA, para o risco de perda 
auditiva é de 1,5 vezes maior.    Conclusão: A exposição ao ruído entre os mineradores 
pesquisados é elevada, pois a maioria destes trabalhadores estão expostos a níveis acima 
de 80dbA. Também há elevada prevalência de alteração auditiva, o que corrobora com 
o nível de exposição elevado. As associações da exposição ao ruído, ao monóxido de 
carbono, ao fumo e álcool, corroboram por aumentar as chances de perdas auditivas 
significativas.   
 
Palavras-chave: Ruído, minerador, condições de trabalho.    
 
ABSTRACT 
Introduction: Mining activity is responsible for a large part of the global economic 
development. In spite of its social and economic importance, ore mining involves 
specific features related to the poor working conditions. Objective: To analyze the 
perception of health conditions, as well as the outcomes of noise exposure among 
workers from a gold mining company in Southern Brazil. Methods: Cross-sectional, 
quantitative study. It was developed in two steps: documental analysis of the company; 
review of 125 medical records, taking the results of the audiometry test and data on age, 
job length at the company, exposure to occupational noise, working hours, and 
investigation on workers’ perception by means of a questionnaire. Results: Most 
workers have good perception on their health; mean age is 38.21 years, and average job 
length at the company is 8.85 years. Incomplete middle school prevails, and 38.4% 
feature sensorineural auditory alterations. Among the ones exposed to smoking and 
alcoholism, the reason for the prevalence: ages over 40 years, noise exposure above 80 
dbA, the risk for hearing loss is as high as 1.5 times. Conclusion: Noise exposure among 
the studied mining workers is high, as most of them are exposed to noise levels above 
80 dbA. There is also high prevalence of auditory alteration, which corroborates the high 
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noise exposure level. Associations of noise, carbon monoxide, smoking, alcohol 
exposure corroborate the increasing probabilities for significant hearing loss.   
 
Keywords: Noise, mining worker, working conditions.    

 

INTRODUÇÃO 

 

A atividade de extração mineral faz parte dos setores primário e secundário da 

economia e está relacionada à exploração de minas e retirada de minérios (NERY; 

ALVES, 2011). Atualmente o Brasil possui um total de 3.370 minas espalhadas em suas 

regiões sendo que a Região Sul conta com 976 delas (BRASIL, 2010). 

O trabalho do minerador na atualidade tem-se demonstrado desafiador, pois 

mesmo diante de inegáveis avanços científicos e tecnológicos, os riscos aos quais 

encontram-se expostos permanecem ao longo da história. Dentre eles estão os riscos 

químicos, físicos, mecânicos, biológicos e ergonômicos (LENNÉ et al., 2012; 

ELENGE; DE BROUWER, 2011; LANDEM et al., 2011). A exposição ao ruído intenso 

e o desconforto sonoro, também são relatados na literatura (ASMUS; CÂMARA,2004; 

CABRAL et al., 2012; MASTERSON, 2013).  

O processo de extração mineral com o uso de equipamentos móveis tais como 

perfuradoras, pás carregadoras, dumpers e escavadoras giratórias e de equipamentos 

fixos como as unidades de tratamento de minério (centrais de britagem, lavagem, entre 

outras), gera ruídos intensos ocasionando distúrbios permanentes na saúde do 

trabalhador (FERREIRA et al., 2010).  

Nos Estados Unidos, estudo encontrou um índice de 49% e 47% de perda 

auditiva para o setor de mineração considerados bastante elevados quando comparados 

a outros setores da indústria (MASTERSON et al., 2013). 

Os principais efeitos da exposição ao ruído intenso são descritos por Cavalcanti, 

Andrade (2012), que evidenciam além das perdas auditivas, agravos extra-auditivos 

como transtornos psiquiátricos, digestivos, cardíacos, tonturas, alterações da qualidade 

do sono, alterações de humor etc. E Kwitko (2001) acrescenta que esta exposição está 

diretamente relacionada à elevação dos níveis séricos de adrenalina o que desencadeia 
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a elevação da Pressão Arterial, podendo levar ao desenvolvimento da Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), bem como alterações cardiovasculares.   

Também pode-se citar outros fatores que agravam as alterações auditivas, 

quando se associa a exposição ao ruído aos produtos químicos, estudos demonstram que 

na presença de substâncias consideradas asfixiantes há uma potencialização da perda 

auditiva, quando testes em ratos demonstraram que a exposição simultânea ao ruído e 

ao CO (monóxido de carbono) aumentam a probabilidade desta ocorrência (LACERDA; 

LEROUX; MORATA, 2005). Penney (2000) e Freitas et al. (2004) acrescentam que a 

toxicidade provocada pela exposição a longo prazo ao CO pode resultar em efeitos que 

vão se acumulando tais como as alterações do sono, dores de cabeça intensa, tonturas, 

vertigens, náuseas, vômitos, alterações auditivas entre outros.  

Vale ressaltar que no ambiente de mineração subterrânea a qualidade do ar é 

precária, havendo não só ventilação artificial, como também a mistura de partículas 

resultantes do produto de extração da rocha (LENNÉ et al., 2012); o que gera a presença 

do monóxido de carbono no ambiente e que associado ao ruído pode contribuir para 

alterações auditivas nestes trabalhadores. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é: Analisar a percepção das condições de 

saúde e as consequências da exposição ao ruído entre trabalhadores em uma mineradora 

de ouro do sul do Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

 

 Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma mineradora de ouro 

subterrânea da Região Sul brasileira, caracterizada como empresa de mineração de 

pequeno porte, que iniciou suas atividades em 1988 e chega a produzir cerca de 0,6 

toneladas de Bullions de ouro anuais. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa e obteve aprovação mediante parecer número 1.224.111. Fizeram parte da 

mesma os trabalhadores que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Os critérios de inclusão para a pesquisa foi: trabalhar na mineração há pelo 

menos 1 ano, ter realizado exame audiométrico no ano da pesquisa, assinar o TCLE. 
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Fizeram parte da pesquisa 125 trabalhadores, todos do gênero masculino.  

O estudo foi desenvolvido em duas etapas: 

1) análise documental da empresa: análise do PPRA – Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais, buscando-se identificar o nível de ruído identificado no ambiente 

de trabalho; análise do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, 

levantando-se aos exames realizados nos trabalhadores (BRASIL, 1978), NR9 

(BRASIL, 1978); prontuário do trabalhador, dos quais levantou-se os resultados do 

exame audiométrico do ano da pesquisa e dados sobre idade, tempo de serviço na 

empresa, exposição ao ruído ocupacional, jornada de trabalho. As audiometrias tonais 

liminares foram classificadas como: normais (todos os limiares auditivos tonais aéreos 

iguais ou menores que 25 dBNA) ou alterados.  

2) Aplicação do Questionário sobre Percepção de Saúde: 

Este questionário (anexo), estruturado pelos autores, contemplou questões 

fechados relacionadas à percepção que o trabalhador possui a respeito de sua saúde e 

sobre hábitos e comportamentos de vida relacionados a prevenção auditiva.  

A análise dos dados foi realizada mediante procedimentos estatísticos. Foi 

utilizado o modelo linear geral, em uma forma de análise de variância (ANOVA) e 

aplicou-se o teste t de Student, considerando-se o nível de significância de 5% (p=0,05), 

entre as variáveis. 

 

RESULTADOS 

 

Todos os trabalhadores analisados trabalham diretamente na extração do ouro, 

tanto em subsolo como em superfície, a intensidade do ruído variou de 69 a 110 dB, 

sendo que 85 (68%) estão expostos a níveis de ruído superiores a 80 dBA. A maioria 

dos trabalhadores (112 – 89,6%) possuem jornada de trabalho de seis horas. 

Na Tabela 1 está a distribuição da percepção de saúde pelo minerador, analisada 

como Boa, Regular ou Ruim, pela jornada de trabalho e o nível de ruído a que os 

trabalhadores estão expostos. 
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TABELA 1 –  DISTRIBUIÇÃO DA PERCEPÇÃO DE SAÚDE PELA JORNADA DE 
TRABALHO E EXPOSIÇÃO AO RUÍDO N=125 

EXPOSIÇÃO 

PERCEPÇÃO SOBRE SUA SAÚDE 

p 
Boa 

n=67 (53,6%) 
Regular 

n=42 (33,6%) 
Ruim 

N=16 (12,8%) 
freq. 
Abs. 

Freq.. 
relat. 

freq. 
Abs. 

Freq.. 
relat. 

freq. 
Abs. 

Freq.. 
relat. 

Jornada        
6 horas 58 86,6% 40 95,2% 14 87,5% 0,3375 
8 horas 9 13,4% 2 4,8% 2 12,5% 
        
Nível de ruído        

Menos de 80 dB 23 34,32% 13 30,95% 4 25% 0,7602 
80 dB ou mais 44 65.67% 29 69,04% 12 75% 

FONTE: o próprio autor. 
Obs: Teste Qui-Quadrado, ao nível de significância de 0,05 (5%). 

 

Dentre os 125 trabalhadores investigados, a maioria possui uma boa percepção 

acerca de sua saúde, tanto naqueles com jornada de trabalho de 6 horas como em 8 horas 

ou independente da exposição ao ruído ser menor ou maior que 80 dBA. Verificou-se 

que não existe diferença significativa entre as categorias de percepção da saúde com 

níveis de exposição ao ruído e jornada de trabalho.   

A média de idade dos trabalhadores é de 38,21 anos e o tempo de serviço médio 

na mineradora de 8,85 anos. Em relação a escolaridade, predomina o ensino fundamental 

incompleto (entre 4 e 7 anos de estudo). Entre os mineradores estudados, 48 (38,4%) 

apresentaram alterações auditivas sensorioneurais. 

A Tabela 2 demonstra a relação entre o perfil auditivo do minerador, analisado 

como normal ou alterado com as variáveis idade, tempo de serviço, escolaridade e nível 

de exposição ao ruído. 

TABELA 2 –  DISTRIBUIÇÃO DE DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICO E NÍVEL DE 
EXPOSIÇÃO AO RUÍDO COM O PERFIL AUDITIVO N=125 

Dados 

AUDIÇÃO 
ALTERADA 

48(38,4%) 

AUDIÇÃO  
NORMAL  
77 (61,6%) p 

Freq.  
abs. 

Freq. 
Relat. % 

Freq.  
abs. 

Freq 
Relat. % 

Idade (anos)      
20 – 30 4 8,3% 17 22,1% *0,0500 
31 – 40 19 39,6% 41 53,2% 0,1414 
41 – 56 25 52,1% 19 24,7% *0,0023 
      

Tempo de serviço (anos)      
1 – 10 28 58,3% 45 58,4% 0,9912 
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11 – 20 18 37,5% 31 40,3% 0,7557 
21 – 30 2 4,2% 1 1,3% nsa 
      

Escolaridade      
Fundamental incompleto 42 87,5% 61 79,2% 0,2384 
Fundamental completo 2 4,2% 6 7,8% nsa 
Ensino médio incompleto 1 2,1% 5 6,5% nsa 
Ensino médio completo 3 6,2% 5 6,5% nsa 

 
Nível de ruído      

Menos de 80 dB 14 29,2% 26 33,8% 0,5918 
80 dB ou mais 34 70,8% 51 66,2%  

FONTE: o próprio autor. 
Obs.:  Para a jornada e o nível de ruído foi utilizado o Teste Qui-quadrado e para os demais casos, o 

Teste de Diferença de proporções. 

 

Observou-se que 48(38,4%) possuem alteração auditiva do tipo sensório neural 

com entalhe acústico. Dentre estes, a maioria possui entre 41 e 56 anos (25 - 52,1%), 

com diferença significativa entre aqueles com audição normal e alterada (p=0,0023). 

Houve diferença significativa entre normais e alterados na faixa de 20 a 30 anos, 

predominando os casos de audiograma normal.O tempo de serviço na mineradora 

predominante foi de 1 a 10 anos, sem diferenças significativas entre aqueles com 

audição normal e alterada. A maioria dos mineradores tem ensino fundamental 

incompleto, sem diferença entre o perfil auditivo.  

Entre os mineradores, 47 (37,6%) relataram tabagismo e 18 (14,4%) etilismo. 

Problemas de saúde foram relatados por 26 (20,8%) mineradores. 

A Tabela 3 demonstra a distribuição entre o perfil auditivo do minerador, 

analisado como normal ou alterado) com alguns hábitos de vida e problemas de saúde. 

 

TABELA 3 –  DISTRIBUIÇÃO DO PERFIL AUDITIVO POR HÁBITOS DE VIDA 
E PROBLEMAS DE SAÚDE N=125 

Hábitos/problemas de 
saúde 

AUDIÇÃO 
ALTERADA n=48 

AUDIÇÃO NORMAL 
N=77 

p 
Freq  
abs. 

Freq. 
Relat % 

Freq  
abs. 

Freq. 
Relat. % 

Hábitos      
Tabagismo 19 39,6% 28 36,4% 0,7201 

 
Etilismo 7 14,6% 11 14,3% 0,9630 
      

Problemas de saúde      
Diabetes Mellitus 4 8,3% 7 9,1% nsa 
Doença Cardíaca 4 8,3% 3 3,9% nsa 
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Doença vascular 1 2,1% 1 1,3% nsa 
Outros 3 6,3% 3 3,9% Nsa 

FONTE: o próprio autor. 
Obs: *teste de diferença de proporções, ao nível de significância de 0,05 (5%). 

 

Quanto aos hábitos de vida, o tabagismo foi referido por 47 sujeitos (37,6%), 

sendo 19 trabalhadores (39,6%) com audição alterada e 28 com audição normal (36,4%), 

sem diferenças significativas entre o perfil auditivo. O etilismo foi referido por 18 

trabalhadores (14,4%), sendo 7 trabalhadores com audição alterada (14,6%) e 

11mineradores com audição normal (14,3%), sem diferenças significativas entre o perfil 

auditivo. 

Quanto a presença de problemas de saúde, a diabetes e os problemas cardíacos 

foram os mais relatados.   

A Tabela 4 demonstra a distribuição entre a percepção de saúde pelo minerador, 

analisada como Boa, Regular ou Ruim, em relação ao audiograma e problemas de saúde. 

 

TABELA 4 –  RELAÇÃO ENTRE PERCEPÇÃO DA SAÚDE, AUDIOGRAMA E 
PROBLEMAS DE SAÚDE  N=125 

VARIÁVEIS 

PERCEPÇÃO SOBRE SUA SAÚDE 

p 
Boa Regular Ruim 

Freq.. 
abs 

Freq. 
Relat.% 

Freq.. 
abs 

Freq. 
Relat.% 

Freq.. 
abs 

Freq. 
Relat.% 

Audiograma        
Normal 36 53,7% 30 71,4% 11 68,7% 0,1485 
Alterado 31 46,3% 12 28,6% 5 31,3%  
        
Problemas de 

saúde 
       

Sim 55 82,1% 35 83,3% 12 75,0% 0,7562 
Não 12 17,9% 7 16,7% 4 25,0%  

FONTE: o próprio autor. 
Obs: Teste Qui-Quadrado, ao nível de significância de 0,05 (5%). 

 

Identificou-se que entre a maioria dos mineradores que tem boa percepção sobre 

sua saúde, independente do resultado do audiograma.  

A presença de problemas de saúde, dentre os trabalhadores com boa percepção 

de sua saúde 55(82,1%) possuem problemas de saúde e 12(17,9%) não possuem 

problemas de saúde. Dentre os trabalhadores com regular percepção acerca de sua saúde, 

35(83,3%) possuem problemas de saúde e 7(16,7%) não possuem problemas de saúde e 
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dentre os trabalhadores possuem uma percepção ruim acerca de sua saúde 12(75%) 

possuem problemas de saúde e 4 (25%) não possuem problemas de saúde. 

 

 

DISCUSSÃO  

 

Os resultados deste estudo demonstram que apesar da importância da mineração 

para atividade econômica do país; esta atividade apresenta prevalência elevada de 

agravos de saúde entre seus trabalhadores, pois a intensidade do ruído, aos quais estão 

expostos, variou de 69 a 110 dB, sendo que 85 (68%) dos investigados (Tabela 1) estão 

expostos a níveis de ruído superiores a 80 dBA; como também em decorrência das 

condições insalubres nas quais os mesmos estão submetidos. 

Em virtude da grande massa destes trabalhadores possuírem um baixo grau de 

escolaridade (Tabela 2), pois 102 (81,6%) dentre os 125 pesquisados possuem ensino 

fundamental incompleto, de fato acaba fazendo como os mesmos aceitem trabalhar 

conforme as condições que a empresa propõe, principalmente pelo receio de perda de 

emprego.  

Entre os mineradores investigados 53,6%, possuem uma boa percepção acerca 

de sua saúde (Tabela 1). Há uma alta ocorrência de alteração auditiva de 38,4% (Tabela 

2) entre estes trabalhadores. No estudo de Chadambuka, Mususa e Muteti (2013), que 

investigaram a presença de ruído em uma mina subterrânea no Zimbabué, encontrando 

níveis de 102 dBA e prevalência de perda auditiva de 36,7% o que demonstra 

similaridade de resultados com esta pesquisa. No estudo de Masterson et al. (2013) 

também se ressalta a elevada prevalência de perda auditiva no setor de mineração, 

comparando-se esta atividade às demais áreas industriais.  

O elevado percentual de comprometimento auditivo presente neste estudo pode 

estar relacionado a falta de um Programa de Preservação Auditiva - PPA completo na 

empresa, visto que a mesma se preocupa somente com o uso do EPI: proteção dupla – 

plug e concha para que haja o cumprimento da legislação trabalhista. Outros estudos 

apontam a entrega de protetores auriculares como as únicas ações desenvolvidas por 

indústrias como parte do PPA (GONÇALVES; IGUTI, 2006; RIBEIRO; 
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GONÇALVES, 2013). Para o ruído, os níveis máximos permitidos na NR-15, para 8 

horas diárias de exposição, seriam 85 dBA e para 6 horas de exposição seriam 87dbA 

(BRASIL, 2012) e a intensidade do ruído na mina variou de 69 a 110 dBA, sendo que 

85 mineradores ou seja 65% da população estudada (Tabela 1) encontram-se expostos a 

níveis de ruído acima de 80 dBA.  

O que demostra que mesmo diante da legislação vigente e da utilização de dupla 

proteção, alguns dos trabalhadores investigados ainda permanecem expostos a limiares 

acima do permitido. Estudo de Didoné (1999) salienta que o uso de dupla proteção 

auditiva não está diretamente relacionado a dupla eficácia de atenuação ao ruído, pois 

além da qualidade destes equipamentos a adaptação do trabalhador ao uso conjunto de 

dois dispositivos deve ser avaliada, bem como a dificuldade de comunicação durante a 

execução do trabalho; sendo necessário analisar constantemente a proteção auditiva para 

este trabalhador. Observou-se durante visitas à mina, que o ruído excessivo nas galerias 

atrapalha a comunicação entre os mineradores, sendo necessário muitas vezes, que este 

retire os protetores para comunicar-se, o que decai a qualidade da proteção auditiva. 

 Outros estudos observaram menor prevalência de perda auditiva em 

mineradoras de niquel, como estudo de Masaka et al. (2012) que investigaram a 

prevalência de Perda Auditiva induzida pelo Ruído – PAIR, em 168 mineiros no 

Zimbabue e encontraram a prevalência de 27,4%; já Amedufu et al. (2002) que 

levantaram a perda auditiva em 252 trabalhadores em uma mina de ouro em Gana, 

identificaram 23% de alterações auditivas. Sintomas como zumbido, tonturas e 

alterações do sono estiveram presentes nestes estudos. 

Dentre os 48 mineradores com alteração auditiva, 25(52,1%) encontram-se na 

faixa etária entre 41 a 56 anos (Tabela 2).  Alguns estudos demonstram que a relação 

entre a idade e exposição ao ruído e a perda auditiva pode ser distorcida (GUIDA, 

MORINI; CARDOSO, 2010; PINTO; LINHARES; SANCHES, 2010; GONÇALVES, 

MOTA, MARQUES, 2009).   

E, além do ruído pode-se classificar outros agentes como otoagressores que se 

encontram presentes no cotidiano de vida dos mineradores, o CO (monóxido de 

carbono) encontrado no ambiente subterrâneo da mina e no uso do tabaco, como também 

o uso de álcool. Alguns estudos têm demonstrado que a toxicidade do CO tem efeito 
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direto sobre o sistema coclear (FECHTER, CHEN e RAO, 2000). E neste estudo 

identificou-se que 19 mineradores dos 48 (Tabela 3) que possuem alterações auditivas 

são tabagistas. O que associado à exposição ao ruído podem potencializar este efeito, 

desencadeando alterações auditivas (FECHER, CHEN, RAO e LARABEE, 2000). 

A presença de monóxido de carbono no subterrâneo da mina pode agravar a 

situação auditiva. No estudo de Lacerda et al. (2005) salienta-se que a ação tóxica do 

CO sobre o sistema auditivo, parece estar diretamente relacionado ao metabolismo 

coclear. Outros estudos também demonstraram que a associação do monóxido de 

carbono e do ruído promovem perda auditiva significativa (Rao e Fechter,2000; 

Kowaska, 1980) demostraram que as exposições ao CO potencializam a PAIR de 

maneira dependente (relativa às exposições ao CO). 

Também se identificou a presença de 7 trabalhadores que são alcoolistas (tabela 

3), e a alteração auditiva tem sido relacionada ao alcoolismo em diversos estudos 

(TIENSOLI, 2007; BELLÉ, 2004; SQUIRES et al., 1985; LUKONSKI et al.,1999; 

NIEDZELSKA et al., 2001), estes demonstraram variáveis como a idade, tempo de 

exposição ao ruído, tempo de uso do álcool e tabagismo possuem influência significativa 

para o desencadeamento das alterações auditivas.  

E neste estudo demonstra-se que para os expostos ao tabagismo e etilismo 

(Tabela 3) a razão de prevalência: com idades acima de 40 anos (Tabela 2) e exposição 

ao ruído acima de 80 dBA, para o risco de perda auditiva é de 1,5 vezes maior (Quadro 

1) do que para os demais trabalhadores.  

O tempo de permanência na atividade da mineração foi de 1 a 10 anos, o que 

corrobora com a discussão proposta, visto que segundo alguns estudos, a exposição ao 

ruído excessivo agrava a lesão coclear a partir de 8 ou mais anos de exposição (GATTO 

et al., 2005; CALDART, 2006). 

Dentre os comprometimentos de saúde observa-se (Tabelas 3 e 4) que 102 

trabalhadores (81,6%) possuem comprometimento de saúde e além da alteração auditiva 

a Diabetes Mellitus, distúrbios cardíacos e doença vascular estão presentes.  
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CONCLUSÃO 

 

A exposição ao ruído entre os mineradores pesquisados é elevada, pois a maioria 

destes trabalhadores estão expostos a níveis acima de 80dbA. Também há elevada 

prevalência de alteração auditiva, o que corrobora com o nível de exposição elevado. 

As associações da exposição ao ruído, ao monóxido de carbono, ao fumo e 

álcool, corroboram por aumentar as chances de perdas auditivas significativas.  

Apesar da boa percepção de saúde, estes trabalhadores possuem, além de 

alterações auditivas significativas, outros problemas de saúde, como problemas 

cardíacos, Diabetes Mellitus e Doença vascular. 

Entende-se a necessidade de instalação de Programas de Preservação Auditiva 

na empresa como instrumento de proteção ao trabalhador; pois, a avaliação periódica da 

audição e a análise de sintomas associados, visam a melhoria da Qualidade de Vida 

destes indivíduos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da presente tese possibilitaram a análise dos riscos e das 

condições de trabalho e seu impacto na saúde e Qualidade de Vida de um grupo de 

mineradores. 

Verificou-se que os trabalhadores percebem que o seu ambiente de trabalho é 

inseguro. Porém, há conformismo com as condições de trabalho na mineração e mesmo 

percepção de situações favoráveis no desempenho da atividade na mina.   

No entanto, as condições desfavoráveis e adversas de trabalho levaram ao 

adoecimento de alguns trabalhadores, verificado pelos exames médicos e relatos. 

Devido a este conformismo, não foi observado pelas falas dos trabalhadores e 

responsáveis pela saúde e segurança no trabalho, tentativas de superação dessa 

realidade. Acredita-se que ações para melhorar tal realidade deveriam ser incentivadas 

pela empresa, mas isto poderia gerar gastos e a preocupação central de seus 

administradores é a produção e geração de lucros, bem como, a necessidade de 

manutenção dos empregos tanto pelos profissionais de saúde e segurança, como pelos 

mineradores, o que gera a aceitação destas condições de trabalho  

Entende-se que seria essencial uma maior participação dos mineradores no 

encaminhamento e na busca de soluções para os problemas existentes nos modos de 

produção, saúde e segurança. A superação do comodismo poderia estar pautada em 

alguns aspectos que sugere-se a seguir: análise da dicotomia entre o trabalho prescrito e 

o trabalho real, para que a partir disto construam-se formas mais seguras de produção 

na mina; melhoria da comunicação oral e escrita, comunicação esta que deve enfocar 

não só a informação mas a participação do minerador em discussões que definam 

melhorias do modo de produzir, bem como, na adequação do ambiente e uso de EPIs e 

EPCs; descrições e análises detalhadas nos relatórios de acidentes emitidos pelos 

profissionais de segurança e saúde, pois, através desta, poder-se-iam determinar além 

da causa real do acidente, mudanças que gerem impacto significativo no modo de 

produção, diminuindo assim o número de acidentes; entre outros. 
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Observou-se que os mineradores possuem percepção de sua Qualidade de Vida 

como boa, de acordo com o escore geral médio de 78,67, porém, nos domínios 

psicológico, físico e das relações sociais os escores foram baixos, indicando percepção 

ruim de Qualidade de Vida.  

Entre os riscos, a exposição ao ruído entre os mineradores pesquisados é 

constante, pois a maioria destes trabalhadores estão expostos a níveis acima de 80dBA. 

Também há elevada prevalência de alteração auditiva, o que corrobora com o nível de 

exposição elevado.  

Por fim, entende-se que a mudança desta realidade implica num complexo 

esforço, articulado por Políticas Públicas de Atenção à Saúde do Trabalhador, Ministério 

do Trabalho e Emprego do Brasil, empregadores e trabalhadores com vistas tornar o 

trabalhador sujeito de sua realidade no trabalho e promover a melhoria da qualidade de 

vida das relações sociais e do ambiente laboral. 

 Sugere-se a continuidade deste estudo, enfocando-se a Implantação de 

Programas de Preservação Auditiva e Melhoria da Qualidade de Vida nesta realidade de 

trabalho. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DE SAÚDE 
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