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RESUMO 
 

 

 

Este estudo descritivo, observacional e transversal foi conduzido com o 

propósito de avaliar riscos à saúde dos trabalhadores da atividade de mineração de 

areia, que utiliza dragas hidráulicas, nas margens e leito do rio Poti, no município de 

Teresina – Piauí, bem como detectar danos ao meio ambiente decorrentes desta 

atividade econômica. Foram visitadas vinte e uma dragas em operação na área do 

estudo e entrevistados 18 proprietários ou prepostos e 75 trabalhadores, todos do 

sexo masculino, que desempenhavam atividades de mergulhador, caixeiro, operador 

de motor-bomba, operador de retroescavadeira e administrador. As avaliações 

qualitativas e quantitativas indicaram que os potenciais riscos à integridade física 

dos trabalhadores foram os riscos físicos, ergonômicos, químicos, biológicos e de 

acidentes. Os principais agravos à saúde detectados incluíram infecções 

respiratórias, dorsalgias, dermatoses e manifestações clínicas relacionadas com 

barotrauma; estas últimas ocorrendo dentre aqueles que realizavam mergulho raso 

dependente (standard diving). Foram também resgatados relatos históricos de 

acidentes fatais com colaboradores da área de prospecção de areia, como também 

afogamento de banhistas que não conseguiram vir à tona após cair em grandes 

buracos no fundo do rio. Diversos danos ao meio ambiente foram observados, 

notadamente desmatamentos da vegetação ribeirinha nas margens do rio, 

contaminação da água do rio por derivados do petróleo, e a formação de buracos 

profundos no leito do rio. O esgotamento das reservas extrativistas (após períodos 

de dragagem com duração média de quatro anos em cada área explorada) exigia 

ainda constante movimentação das dragas ao longo do leito do rio Poti, contribuindo 

para a progressiva deterioração ambiental nas proximidades das suas margens. A 

despeito da existência de legislação ambiental e da ação de órgãos reguladores, 

pouco tem sido feito para um apropriado e efetivo programa de re-vegetação das 

áreas degradadas. Em geral, as ações dos proprietários de dragas visando à 

recuperação do meio ambiente foram: manter distância mínima do caixão de areia 

de pelo menos 100 metros a partir da margem do rio, em obediência às zonas de 

preservação ambiental, e a construção de canaletas para drenagem da água a ser 
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retornada para o rio. Estas medidas, embora promissoras, ainda estão longe de 

cumprir, isoladamente, a função de restauração dos danos ambientais decorrentes 

da atividade de mineração de areia por dragagem no leito do rio Poti. 

 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Medicina do Trabalho; Trabalho-Saúde-

Ambiente; Riscos Ocupacionais; Mineração de Areia; Dragas. 
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ABSTRACT 

 
 

 
This descriptive and cross-sectional survey was designed to evaluate the 

workers’ health, including occupational risks factors, and the environmental damages 

caused by sand mining, using hydraulical dredges, on the banks and the riverbed of 

the Poti river, in Teresina, in Northeast Brazil. Twenty-one dredges were visited, and 

18 owners or managers and 75 workers were interviewed. Their main roles were 

divers, provided manual labors, engine operators, machine operators and 

administrators. The study showed that the potential risks for workers’ health, included 

physical, ergonomics, chemical, biological and accidental risks. The most important 

diseases related to the tasks were respiratory infections, back pain, dermatosis, and 

clinical manifestations related to barotraumas; the latter occurring only in those who 

worked as divers performing standard diving. Reports of fatal accidents with divers, 

and swimmers drowning who had not succeeded in leaving deep holes in the 

riverbed were also discovered.  Serious environmental damages caused by this 

economical activity were demonstrated, mainly deforestation of the marginal 

vegetation on the riversides, contamination of the river water with petroleum 

derivatives, and the development of deep holes in the riverbed. Besides this, the 

exhaustion of the sand reserves (after an average period of four years of dredging in 

each explored area) demanded constant movement of dredges along the Poti 

riverbed, contributing to the gradual deterioration of the environment in the 

surrounding neighborhoods.  In spite of the existence of an environmental legislation, 

and the action of regulating agencies, little has been done for an appropriate re-

vegetation program of the degraded areas.  In general, the main actions of the 

dredges owners, aimed at the recovery of the degraded environment, had been:  to 

keep the minimum distance of the sand box at least 100 meters from the river banks, 

obeying the environmental preservation zones, and the construction of narrow 

channels for water draining back into the river.  These measures, even so 

prospicious, are still far from accomplishing the restoration of environmental 

damages caused by sand dredging of the Poti River. 

Key words:  Worker’s health; Occupational health; Environmental health; 

Occupational risks; Sand mining; Dredging. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este estudo está voltado para analisar as relações entre saúde, trabalho e 

ambiente, presentes no processo produtivo da mineração de areia realizada por 

dragagem nas margens e leito do rio Poti, no município de Teresina – Piauí. 

O interesse por esta pesquisa surgiu em decorrência da experiência da 

autora como médica, com formação no campo das relações saúde-trabalho, que ao 

observar as atividades laborais realizadas nas dragas de mineração de areia, teve 

sua atenção despertada para os aspectos negativos relacionados à saúde dos 

atores envolvidos nos processos de trabalho e à agressão ao meio ambiente. A 

escassez de referências bibliográficas a respeito deste assunto associada à carência 

de registros de estudos no município, que demonstrassem as relações entre as 

atividades de labor no setor de mineração de areia e os riscos ocupacionais ali 

presentes, foram outros fatores relevantes para a escolha do tema desta pesquisa. 

Partindo desse olhar prevencionista, procurou-se identificar os riscos à 

integridade física dos trabalhadores e danos ambientais decorrentes do processo 

produtivo. Por conseguinte, o objeto de investigação desta pesquisa foi identificar as 

implicações desse processo de trabalho para a saúde dos trabalhadores e os fatores 

de risco a que eles estão sujeitos. 

O estudo traz contribuições para o conhecimento das relações de trabalho 

em mineração de areia, sobretudo quanto à identificação dos riscos à saúde dos 

trabalhadores da cadeia produtiva e danos ao meio ambiente. Neste contexto, a 

abordagem dos aspectos referentes ao trabalho, saúde e ambiente neste setor pode 

ser um valioso instrumento a ser utilizado visando à melhoria das condições de 

trabalho e saúde do trabalhador, e da situação do meio ambiente, sobretudo se 

considerada a importância da informação, educação e treinamento de trabalhadores 

expostos aos riscos detectados na pesquisa. Além disso, os aspectos citados podem 

ser ferramentas utilizadas para prevenção a danos à saúde dos trabalhadores, 

servindo ainda como alerta às instituições envolvidas, tanto ambientais, trabalhistas, 

sanitárias e sociais, no sentido de desenvolvimento de políticas governamentais e 

não governamentais que possam garantir melhor desenvolvimento sustentado sem 
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agressões aos trabalhadores do processo de trabalho e danos ao meio ambiente. A 

título de exemplo, foi constatado que sequer existem formas de organização dos 

trabalhadores do setor, como um sindicato específico, que encampe lutas exigindo o 

cumprimento a muitos dos direitos desses profissionais, que não são respeitados. 

Para o desenvolvimento desta dissertação, considerando os aspectos 

acima citados de inter-relação trabalho-saúde-doença, o texto foi dividido em 

capítulos. Neste capítulo é feita uma breve apresentação do objeto de estudo, bem 

como sua justificativa, além da exposição dos objetivos da pesquisa.  

O capítulo 1 desenvolve um referencial teórico sobre o tema. Na parte 

introdutória são feitas algumas definições consideradas essenciais ao trabalho, 

seguida de uma abordagem da relação sociedade-natureza, com destaques para as 

inter-relações do trabalho, saúde e meio ambiente; acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho; meio ambiente e processo de dragagem; os impactos para 

a saúde e o ambiente no processo de trabalho na extração mineral de areia; e 

contextualiza a área de estudo. Aborda também os mecanismos regulatórios na 

mineração e traços históricos da transformação do processo de dragagem em 

Teresina.         

No capítulo 2 é exibido o percurso metodológico realizado, sistematizando 

as etapas da pesquisa, os critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa, como foi 

realizada a análise dos dados e, os aspectos éticos considerados. 

As análises e interpretações dos resultados são apresentadas no capítulo 

3 e, as conclusões e comentários são feitos no capítulo 4. 
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1 - A EXTRAÇÃO DE AREIA E AS RELAÇÕES ENTRE TRABALHO, 
SAÚDE E AMBIENTE. 

 
 

Dragagem é uma operação definida como a escavação ou remoção de 

solo ou rochas do fundo de rios, lagos, e outros corpos d’água, utilizando 

equipamentos denominados “dragas”, que são embarcações ou plataformas 

flutuantes equipadas com mecanismos necessários para se efetuar a remoção do 

solo (TORRES, 2000). 

A areia, produto da dragagem é uma matéria-prima importante para a 

sociedade, pelo seu uso em grande escala na construção civil. Todavia, a atividade 

de extração de areia traz conseqüências danosas ao meio ambiente e agressão aos 

ecossistemas em suas imediações. Outro impacto negativo desta atividade diz 

respeito à extinção da areia como recurso natural finito e não-renovável. Para 

amenizar essa degradação no município de Teresina, criaram-se as zonas de 

proteção, de recuperação e de conservação das várzeas, em cumprimento à Lei 

Municipal n.º 1.938/88. Estas zonas de preservação ambiental, localizadas 

principalmente nas margens dos rios e das lagoas, reservam uma extensão de 100m 

a partir das margens dos rios (SOUSA, 2000). 

Segundo MACEDO (2006), a areia tanto quanto os outros bens minerais 

não-metálicos são pouco lembrados quando se fala em produção mineral no Brasil, 

apesar de serem de grande importância para a economia e para o atendimento das 

necessidades da população. Os bens minerais não-metálicos podem ser 

classificados em materiais de construção, matérias primas de fertilizantes e minerais 

industriais. Boa parte da produção dos bens minerais não-metálicos, como a areia 

para construção civil – é produzida e consumida localmente, não gerando impostos. 

Dessa forma, a produção total real é certamente muito maior que a oficialmente 

declarada, e deve ultrapassar o valor da produção dos outros segmentos do setor 

mineral, metálicos e energéticos. O destino da produção dos bens minerais não-

metálicos torna-os muito importantes para o atendimento às necessidades da 

população. Os impactos ambientais causados pela lavra e beneficiamento dos não-

metálicos têm extensão maior e gravidade menor que os causados pela mineração 

dos metálicos e energéticos. Sua gravidade é menor porque geralmente não liberam 
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resíduos tóxicos e suas minas são menores. Entretanto, o grande número e a 

dispersão das minas de não-metálicos tornam o controle de seus impactos 

ambientais muito difíceis. 

 

1.1 - Sociedade e Natureza: em busca das relações entre trabalho, saúde e 
meio ambiente 

 
O trabalho pode ser enfocado como elemento de transformação da 

natureza pela ação do homem, proporcionando-lhe subsistência e bem-estar, e 

induzindo-o a estabelecer relações sociais. MARX (1983) define o trabalho como um 

processo entre o homem e a natureza, processo esse em que o homem, por sua 

própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Segundo 

FALEIROS (1992), é por meio do trabalho que a matéria prima transforma-se em 

produto, embora, no sistema capitalista, o trabalho esteja subordinado ao capital. O 

trabalho pode ser remunerado, qualificado, semiqualificado ou não, conforme a 

exigência dos modos de produção e a disponibilidade de talentos e forças de 

trabalho existentes no mercado (SCHÜLER SOBRINHO, 1994). Para MENDES & 

DIAS (1991: p.347), “considerar o trabalho, enquanto organizador da vida social, 

como o espaço de dominação e submissão do trabalhador pelo capital, mas, 

igualmente, de resistência, de constituição, e do fazer histórico”, também é 

preocupação dos que estudam a saúde do trabalhador. 

O conceito de trabalhadores, segundo o Ministério da Saúde, (BRASIL - 

MS, 2001, p.17), é assim definido: 

“São todos os homens e mulheres que exercem 
atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, 
qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de 
trabalho, no setor formal ou informal da economia. São também 
considerados trabalhadores aqueles que exercem atividades 
não remuneradas habitualmente, em ajuda a membro da 
unidade domiciliar que tem uma atividade econômica, os 
aprendizes e estagiários e aqueles temporária ou 
definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença, 
aposentadoria ou desemprego”. 

Na VIII Conferência de Saúde, realizada em Brasília, em 1986, Saúde tal 

como foi definido, não se trata de um conceito abstrato, mas do contexto histórico de 
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determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser 

conquistada pela população, em suas lutas de todos os dias. “A saúde é resultante 

das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 

serviços de saúde, é, assim antes de tudo, o resultado das formas de organização 

social” (BRASIL, 1986). Assim, do conceito saúde-doença deve ser dado um 

enfoque multicausal, que considera o processo como uma relação entre o indivíduo 

e o seu meio ambiente (FRANÇA, 2002). A saúde e o ambiente são fatores 

necessários ao desenvolvimento humano e à qualidade de vida das pessoas. Os 

processos de vida, tanto individuais quanto coletivos, são mediados pelas relações 

sociais, políticas, de produção e de trabalho. Por conseguinte, os estudos na área de 

saúde do trabalhador devem avaliar as condições de trabalho e os elementos 

desfavoráveis à saúde das pessoas e ao ambiente em que elas atuam de forma a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida destes trabalhadores.  

Para MARX (1983), o processo de trabalho é uma atividade orientada a 

um fim para produzir valores de uso, com apropriação do natural para suprir às 

necessidades humanas.  Como a origem dos problemas ocupacionais e ambientais 

está no processo de produção e consumo, o trabalho, bem como os processos 

produtivos, são mediadores das relações do homem com a natureza, e podem 

constituir também, condições de risco para a saúde dos trabalhadores (AUGUSTO 

et al., 2003). 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8.080/90), no seu artigo 6.º, 

parágrafo 3.º define a área ou atuação de Saúde do Trabalhador como: 

“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, 2005) (a). 

A saúde dos trabalhadores busca a explicação sobre o adoecer e o 

morrer dos trabalhadores em particular, através do estudo dos processos 

laborativos. Ela é condicionada tanto por fatores sociais, econômicos, tecnológicos e 

organizacionais relacionados ao perfil de produção e consumo, como também por 
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fatores de risco presentes nos processos de trabalho particulares (MENDES & DIAS, 

op. cit,). 

De acordo com BRESCIANI (1991), a organização do trabalho pode ser 

definida como a "especificação do conteúdo, métodos e inter-relações entre os 

cargos, de modo a satisfazer os requisitos organizacionais e tecnológicos, assim 

como os requisitos sociais e individuais do ocupante do cargo". Para DEJOURS 

(1992), a organização do trabalho é a definição das tarefas e das condições de 

execução, por instâncias exteriores aos trabalhadores. 

As diferentes formas de organização do trabalho, desenvolvidas desde o 

início do século XX, coexistem ainda nos dias atuais, com o objetivo comum do 

aumento da produtividade. Um dos primeiros a utilizar um método de organização 

objetiva do trabalho foi o engenheiro americano F. W. Taylor. O método conhecido 

por Organização Científica do Trabalho (OCT), ou simplesmente Taylorismo, ficou 

conhecido no Brasil a partir dos anos 1930. Taylor preocupava-se com o desperdício 

de tempo, que significava para ele o tempo morto na produção. Dessa forma, ele 

iniciou uma análise racional, cronometrando cada fase do trabalho e eliminando os 

movimentos muito longos e inúteis e assim, a dobrando a produção. Mas o método 

ignorava os efeitos da fadiga e os aspectos humanos, psicológicos e fisiológicos, 

das condições de trabalho. Taylor acreditava ser importante que a gerência 

exercesse um controle real sobre o processo de trabalho, o que só poderia ser feito 

na medida em que a mesma dominasse o seu conteúdo, o procedimento do 

trabalhador no ato de produzir. Ele tentou reduzir o homem a gestos e movimentos, 

de forma a influenciar no desenvolvimento de atividades mentais, que depois de 

uma aprendizagem rápida, funcionava como uma máquina (PROENÇA, 1993).  

Ao trabalhar, o ser humano transfere parte de sua energia vital para seu 

produto, ao mesmo tempo em que o próprio trabalho promove alterações físicas, 

químicas, biológicas e psíquicas em seu organismo. O interesse pelo produto 

(riqueza) começou a modificar o sistema de produção, surgindo um novo fato 

econômico no qual o produto e a matéria-prima pertencem a uma outra pessoa que 

não o trabalhador. O processo produtivo foi então subtraído do domínio do 

trabalhador com a divisão do trabalho e a utilização de cotas de produtividade 

(SCHÜLER SOBRINHO, 1994). 
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Henry Ford retoma e desenvolve o Taylorismo com o intuito de obter 

maior intensidade no processo de trabalho, por meio da integração por meio de 

esteiras ou trilhos dos diversos segmentos da cadeia produtiva, assegurando o 

deslocamento das matérias primas em transformação; e pela fixação dos 

trabalhadores em seus postos de trabalho. No Fordismo, ocorre segmentação das 

tarefas, o número dos postos de trabalho é multiplicado, cada um recobrindo o 

menor número de atividades possíveis. O sistema taylorista-fordista percebe as 

organizações como máquinas, fixando metas e estabelecendo formas de atingi-las. 

Tudo seria organizado de forma controlada, racional e eficiente (PROENÇA, 1993). 

Hoje nós vivemos o que se chama de “crise do modelo taylorista-fordista”. 

A competitividade começa a ganhar importância e surge a preocupação com a 

qualidade da produção. Toda e qualquer referência a processos de trabalho significa 

considerar a forma concreta de trabalhar, que por sua vez, contém, implicitamente, 

formas concretas de consumo e de desgaste da força de trabalho. Tendo como 

ponto de partida o processo de trabalho, tem-se que todo e qualquer processo de 

valorização está intermediado pelo modo de realização de formas concretas de 

trabalhar. É pela análise de processos de trabalhos específicos que se pode 

apreender o objeto saúde-doença, o qual se manifesta por meio de formas concretas 

de consumo, desgaste e grau de controle da força de trabalho no processo de 

produção (ALESSI, 1989).   

Considerando a inter-relação entre riscos no ambiente de trabalho e 

saúde dos trabalhadores, PORTO (2003) assim avalia: 

“Não haverá avanços substanciais na saúde dos 
trabalhadores se não ocorrer um processo de democratização 
dos locais de trabalho, pois as pessoas que vivem o dia a dia 
do trabalho, que melhor conhecem os riscos, que sofrem no 
corpo e na alma seus efeitos, é que devem ter o direito de 
conhecer e controlar os problemas, inclusive o direito de 
recusar o trabalho sob condições de perigo grave e iminente”. 

Desta forma, para se entender melhor a relação entre saúde dos 

trabalhadores e suas atividades laborativas, torna-se necessário o conhecimento da 

natureza dos processos de trabalho e o impacto destes sobre a saúde dos atores 

que os desempenham. 
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Somente após a revolução industrial na Inglaterra, e com o aumento do 

número de acidentes e de doenças do trabalho, é que foram criadas as primeiras 

leis de proteção ao trabalhador e ao meio ambiente. Aquele período se destacou 

pela “transformação profunda na vida dos homens entre si e com o meio ambiente e, 

conseqüentemente, das condições objetivas e subjetivas da saúde humana e da 

sustentabilidade ambiental” (FRANCO e DRUCK, 1998).  

No Brasil, a Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do 

Trabalho, criada para dar cumprimento às determinações da Lei 6.514, de 22 de 

dezembro de 1977, trouxe ao cenário legislativo as Normas Regulamentadoras 

(NRs), que procuram regular os procedimentos preventivos, ante os diversificados 

riscos a que se expõem os trabalhadores diante do trabalho que realizam (BRASIL, 

2002). Assim, a NR-22 trata das questões de Segurança e Saúde Ocupacional na 

Mineração, determinando métodos e procedimentos nos locais de trabalho, que 

proporcionem satisfatórias condições de segurança e saúde aos empregados dessa 

atividade (ARAÚJO, 2003).  

A Constituição Federal de 1988 trouxe ainda mais garantias à segurança 

e saúde da classe trabalhadora, quando no seu artigo 7º, estabelece o direito dos 

trabalhadores à redução dos riscos para a saúde presentes no trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança (BRASIL, 1988). Além da legislação 

brasileira referente ao assunto, as Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) também devem ser cumpridas no Brasil, quando promulgadas por 

Decretos Presidenciais. Destas convenções, ressaltamos a 176, de 1995, ratificada 

pelo Brasil em junho de 2001, que trata da Segurança e Saúde nas Minas. Ela 

elenca as obrigações do empregador em relação às medidas necessárias para 

eliminar ou reduzir ao mínimo os riscos para a segurança e a saúde, presentes nas 

minas sob sua autoridade (BRASIL, 2002). 

Compreender os aspectos relacionados à saúde simultaneamente a partir 

de perspectivas sociais e ambientais nos ajuda a pensar de forma integrada os 

conceitos de risco e de desenvolvimento econômico-tecnológico. Ao mesmo tempo 

em que novos processos de produção e tecnologias geram riquezas e conforto, 

novos riscos ocupacionais e ambientais podem ser incorporados aos territórios e 

afetar certos grupos populacionais em distintas escalas espaciais e temporais. 

Conforme sugere PORTO (2005), a elaboração de uma agenda compartilhada entre 
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os setores da saúde pública e do meio ambiente com diversos movimentos sociais 

pode ser de grande valia para o fortalecimento das alianças destes com diversas 

instituições, eventualmente dispersos em seus esforços de articulação e intervenção 

em problemas de nossa realidade. 

 

1.2 - Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho: motivos para prevenção 

 

Os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho têm um grande 

impacto não apenas na vida do indivíduo, mas para a sociedade como um todo. A 

legislação previdenciária, especialmente a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

posteriormente modificada pelas Leis 9.032/95 e 9.528/97, que trata da legislação 

acidentária e da aposentadoria especial, conceitua alguns termos previdenciários e 

trabalhistas. Assim, considera “Doença do Trabalho”, aquela adquirida ou 

desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e 

com ele se relaciona diretamente; “Doença Profissional”, aquela produzida ou 

desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade; e 

“Acidente de Trabalho”, aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução 

permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. A referida Lei elenca 

ainda várias outras condições clínicas quando decorrentes ou diretamente 

relacionadas ao labor que se equiparam ao acidente de trabalho (BRASIL, 2001). 

 O acidente de trabalho continua sendo a principal causa de morte entre 

trabalhadores no exercício de seu ofício. No Brasil, o setor industrial onde ocorre o 

maior número de acidentes de trabalho é o de mineração (47,18%), seguido pelos 

setores da construção civil, serviços de utilidade pública e indústria de 

transformação (ARAÚJO, 2003). Esses dados, porém, referem-se apenas aos 

trabalhadores do mercado formal da economia, desprezando a grande parcela da 

população que trabalha na informalidade. Além disso, a Organização Mundial de 

Saúde estima que na América Latina apenas entre 1% e 4% das doenças do 

trabalho são notificadas, demonstrando necessidade de se desenvolver ações que 

venham corrigir a subnotificação endêmica, de maneira que possam ser 
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disponibilizadas informações epidemiológicas mais fidedignas no nosso país.  

(BRASIL, 2005) (c). 

No ano de 2003, foram registrados 390.180 acidentes de trabalho no 

Brasil, dos quais 2.582 (6,62/1.000) foram acidentes fatais. Em se tratando do setor 

de mineração, foram registrados no país 666 (1,70/1.000) acidentes no setor de 

extração de pedra, areia e argila (BRASIL, 2005) (c). Na cidade de Teresina, foram 

registrados 520 acidentes de trabalho, dos quais 11 (21,1/1.000) foram a óbito 

(IBGE, 2005). Como só a partir de dezembro de 2004 as empresas do setor de 

mineração de Teresina foram obrigadas a legalizar a situação trabalhista de seus 

trabalhadores, ainda não existem registros oficiais sobre os acidentes do setor neste 

município. Desse período em diante, o Ministério Público do Trabalho, por 

intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 22.ª Região no Piauí e do 

Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Diretoria Regional do Trabalho 

em Teresina, vêm atuando junto ao setor de mineração de areia no rio Poti, visando 

garantir o cumprimento da legislação vigente, tendo em vista as precárias condições 

de trabalho constatadas quando da realização de fiscalizações por aqueles órgãos. 

Foi constatado que a maioria dos trabalhadores estava na informalidade e não 

cumpriam os horários e turnos de trabalho dispostos nas Normas 

Regulamentadoras. Além disto, outras infrações legais relativas à saúde e 

segurança dos trabalhadores eram cometidas, como por exemplo, a não utilização 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e dispositivos apropriados para 

mergulho em águas rasas e profundas. Mudar este panorama não é só um desafio 

do governo, mas dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade. 

 

1.3 - Meio ambiente e processo de dragagem: como se relacionam? 

 

A proteção do meio ambiente tem se tornado uma questão de 

sobrevivência, e constitui uma prioridade de todas as nações após séculos de 

utilização irracional dos recursos naturais. A degradação do meio ambiente é um 

problema que afeta todas as formas de vida do planeta e ultrapassa as fronteiras 

nacionais. Sua proteção é prioridade de todas as nações do mundo, sobretudo, 
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daquelas economicamente mais desenvolvidas, que são, comprovadamente, as que 

mais degradam a Terra (SATHLER, 1998). 

As legislações pertinentes ao meio ambiente vêm surgindo em épocas 

diferentes em cada país. Para RATTNER (2003), todavia, a legislação ambiental 

surgiu como defesa tardia, reativa e incompleta diante do volume e da gravidade dos 

danos que ameaçam a segurança e a sustentabilidade ecológica do planeta e seus 

habitantes. Os Estudos de Impactos Ambientais – EIA, acompanhados dos seus 

respectivos Relatórios de Impactos sobre o Meio Ambiente – RIMA, surgiram nos 

Estados Unidos, em 1969. 

No Brasil, as leis que regem o meio ambiente, já haviam sido inicialmente 

formuladas em 1934 com os Códigos de Águas. Posteriormente, surgiu o Código 

Florestal (1965), de Proteção a Fauna (1967) e de Pesca (1967), que se referiam às 

áreas setoriais dos recursos naturais (TORRES, 2000). A Lei Nº 6.938 de 31 de 

Agosto de 1981, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, em seu artigo 3º, 

inciso I, define como meio ambiente "o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas" SATHLER (1998). Alterações posteriores da Lei nº. 6.938 

(Leis nº 7.804, de 18 de julho de 1989 e nº 8.028, de 12 de abril de 1990) dispõem 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 

e aplicação, com o objetivo de preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental, visando assegurar condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

A Lei nº. 6.938, no seu artigo 9º, também instituiu os Estudos de Impacto 

ambiental – EIA, que devem estar consubstanciados no Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA). A exigência do EIA aplica-se também aos empreendimentos 

mineiros de toda e qualquer substância mineral (BRASIL, 1981). A aprovação do 

EIA/RIMA é o requisito básico para que a empresa de mineração possa pleitear o 

Licenciamento Ambiental do seu projeto de mineração. A obtenção do 

Licenciamento Ambiental (LA) é obrigatória para a localização, instalação ou 

ampliação e operação de qualquer atividade de mineração objeto dos regimes de 

concessão de lavra e licenciamento (FARIAS, 2005).  

A Constituição Federal, em seu artigo 225 declara: 
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 "Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, ..." e especifica: 

"Parágrafo 1º: Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade. 

Parágrafo 2º: Aquele que explorar recursos minerais 
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei". 

O artigo 23 da Constituição Federal especifica: 

"É da competência comum da União, dos Estados, 
do DF e dos municípios: 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas; 

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios". 

Assim, a participação deve ocorrer nas diversas esferas de governo 

BRASIL (1988). 

O Decreto no 97.632, de 10 de abril de 1989, dispõe sobre Plano de 

recuperação de área degradada pela mineração. A partir de então, todas as 

empresas deste setor tornaram-se obrigadas a apresentar ao órgão ambiental um 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Este documento preconiza a 

adoção de procedimentos para estabelecer ou restabelecer a cobertura vegetal nas 

áreas ambientais que sofreram desmatamento (ALMEIDA e SANCHEZ, 2005). 

Considerando que o conceito de Desenvolvimento Sustentado baseia-se 

nas vertentes: crescimento econômico, eqüidade social e equilíbrio ecológico, muito 

têm ainda a ser trilhado no Brasil para melhorar essa situação, mesmo considerando 

que alguns passos importantes já foram dados. No setor de mineração de areia, por 

exemplo, é preciso admitir que o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação dos 

resultados da implantação de medidas de recuperação ambiental ainda não são 
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realizados de maneira sistemática, necessitando um maior rigor no tratamento da 

questão. 

 

1.4 - O processo de trabalho na extração mineral de areia: impactos para a 
saúde e o ambiente 

 

De um modo geral, cada país tem suas peculiaridades no tratamento das 

concessões minerais e no gerenciamento ambiental dessa atividade. No Canadá, o 

Governo Federal atua prioritariamente nas reservas indígenas e nos parques 

nacionais; nos parques e terras provinciais, as regulamentações são de 

exclusividade dos governos das províncias. Nos Estados Unidos, a questão do meio 

ambiente na mineração é de responsabilidade direta dos Estados, podendo a União 

interferir quando solicitada (BITAR apud FARIAS, 2005). 

Incluindo todos os setores de mineração, o Brasil é hoje o quinto maior 

produtor mineral do planeta, detendo ainda ampla capacidade de crescimento da 

atividade de exportação de recursos naturais não renováveis. O crescimento médio 

anual da mineração atingiu 8,2% nos últimos cinco anos. O IBGE estima que o Setor 

Mineral gere 230 mil empregos diretos e da ordem de cinco milhões de empregos 

indiretos (BRASIL, 2001). No nosso país o perfil do setor mineral é composto por 

95% de pequenas e médias minerações (BITAR apud FARIAS, op. cit.).  

O processo de mineração de areia mecanizado por dragagem é utilizado 

em Teresina desde a década de 1970, e os impactos ambientais desta atividade no 

rio Poti estão relacionados com a dragagem, a escavação e tráfego de máquinas 

pesadas. Um dos problemas freqüentes é a destruição das matas ciliares provocada 

pelas dragas. Outro problema é o vazamento de óleo diesel, utilizado por algumas 

máquinas, com conseqüente poluição da água do rio. 

Para garantir melhor viabilidade econômica, a mineração de areia deve 

ser realizada em locais que ofereçam condições propícias. Por esta razão, nem 

todos os locais onde existem jazidas de areia são passíveis de mineração (SOUSA, 

2000). Se o mercado consumidor estiver distante, por exemplo, o custo do 

transporte pode representar até dois terços do valor final do produto que chega ao 

consumidor. Dessa forma, quanto mais próximo for o local da mineração, menor será 
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o custo da areia para o consumidor final. Contudo, ALIER (2001) enfatiza que a 

economia “não pode ser estudada por si, tem que ser estudada dentro da sociedade 

e dentro da natureza”. Pensando assim, a viabilidade econômica não deve beneficiar 

somente aos empresários. É preciso que os preços da saúde e do ambiente também 

sejam levados em consideração no cálculo do preço final do produto.  

Em relação a alguns aspectos econômicos e ambientais da cidade de 

Teresina, ressalta-se que parte da população que vive às margens do rio Poti ainda 

sobrevive ou complementa sua renda com a pesca. Por outro lado, a ação 

predatória do homem às margens deste rio, como desmatamentos e queimadas 

realizadas de forma sistemática, tem como conseqüências a erosão das margens e 

o assoreamento do leito, que impede a passagem de embarcações em períodos de 

estiagem. 

Os desmatamentos indiscriminados colocam em perigo as nascentes e 

outras áreas do percurso do rio. A degradação da cobertura vegetal gera erosões e 

áreas de desertificação, que comprometem severamente o solo e contribui para o 

assoreamento de córregos e rios. Por seu turno, este assoreamento, eleva o leito 

dos rios e, por conseguinte, o nível das águas, sobretudo nos períodos das chuvas, 

contribuindo para o fenômeno das enchentes em áreas de baixada (SATHLER, 

1998). FERREIRA (1999) define assoreamento como “obstrução, por areia ou por 

sedimentos quaisquer, de um rio, canal ou estuário, geralmente em conseqüência de 

redução da correnteza”. Neste sentido, a dragagem, como atividade econômica, 

indiretamente contribui para a prevenção das inundações. Todavia, devem ser 

respeitados os limites das margens do rio, pois se for realizada sem critérios 

técnicos poderá favorecer o desvio do seu trajeto, provocando severos danos ao 

meio ambiente. Por exemplo, após um período de inundação, o rio pode tomar outro 

trajeto que não aquele habitual, comprometer áreas residenciais, e até mesmo, não 

mais escoar sob uma ponte. 

De acordo com DIAS (2004), estima-se que em Teresina existam 24 

bocas de esgotos a céu aberto, lançando dejetos e águas poluídas diretamente no 

rio Poti. Em 2002, a AGESPISA (Águas e Esgotos do Piauí S.A), classificou o nível 

de poluição deste rio em Teresina, em Classe 3, segundo os critérios da Resolução 

N.º 20, de 18/06/1986 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). Nessa 

resolução, a qualidade da água é classificada em uma escala que varia de Classe 1 
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à Classe 8, decrescendo da primeira à última em relação à qualidade. A 

classificação qualifica as águas doces, salobras e salinas com base nos usos 

preponderantes (sistema de classes de qualidade).  Para ser considerada Classe 3, 

como a do rio Poti, são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 

a) Material flutuante inclusive espuma não natural: deve ser 

virtualmente ausente; 

b) óleos e graxas: devem ser virtualmente ausentes; 

c) substâncias que comuniquem gosto ou odor: devem ser 

virtualmente ausentes; 

d) não será permitida a presença de corantes artificiais que não 

sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e 

filtração convencionais; 

e) substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente 

ausentes;  

f) número de coliformes fecais até 4.000 por 100 mililitros em 80% 

ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer 

mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o 

exame de coliformes fecais, índice limite será de até 20.000 

coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 

amostras mensais colhidas em qualquer mês;  

g) além desses critérios, outros  como: turbidez, cor e pH, também 

são considerados para a avaliação (BRASIL, 2006). 

 

A classificação da AGESPISA tomou como base a análise de oito 

amostras da água coletadas em vários pontos do rio. Foi encontrada grande 

quantidade de coliformes fecais, tornando a água do rio Poti imprópria para o 

consumo humano, banho, pesca e irrigação de hortaliças. Além disso, a poluição 

também propicia a formação de aguapés, plantas aquáticas que, em excesso, 

diminuem a oxigenação das águas dos rios, exalam odor fétido, provocam a morte 

dos peixes e colaboram para o aumento da erosão.  Esses aguapés proliferam 

principalmente na época da estiagem, nos meses de setembro a dezembro, quando 
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as águas do rio diminuem e a correnteza perde a velocidade (Figura 1). Todos esses 

fatores também geram condições que propiciam a proliferação de doenças naqueles 

trabalhadores que executam suas atividades em contato com a água contaminada 

por diversos microrganismos. 

 

 

Figura 1 – Lançamento de esgotos diretamente no rio e proliferação de aguapés 

(Fonte: SEMAR-PI). 

 

Quando as águas do rio baixam, no período de estio, tornam-se visíveis 

os bancos de areias nos leitos dos rios, que a população utiliza como praias para 

atividades de lazer, bem como para carregamento de caminhões, manualmente ou 

utilizando retro-escavadeiras (SOUSA, 2000). Várias construções de barragens no 

curso superior do rio Poti no Estado do Ceará têm contribuído para o represamento 

de grande volume de suas águas, ocasionando rebaixamento do nível das águas e 

efeitos prejudiciais à fauna e à flora à jusante (DIAS, 2004).  

A preocupação com o meio ambiente tem aumentado muito nas últimas 

duas décadas. Em Teresina, a atividade de extração mineral está voltada para o 

fornecimento de seixos, areias, argilas e massarás para a construção civil e a 

indústria de cerâmica.   Com a atividade das dragas, há um manejo desordenado da 

areia e lavagem de seixos em suas margens, como também, intensa extração nos 

planaltos, em áreas chamadas barreiros (Prefeitura Municipal de Teresina, 2002).  

Essa atividade traz benefícios para a cidade, tais como, incremento da construção 

civil decorrente do baixo custo do produto (tendo em vista a existência de grandes 
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jazidas próximas ao mercado consumidor); geração de emprego e renda; e rápido 

crescimento horizontal e vertical da cidade. Todavia, a exploração indiscriminada, de 

forma predatória e sem mecanismos reguladores, pode trazer alguns malefícios para 

o meio ambiente, tais como a queda de barreiras nas margens do rio e formação de 

buracos profundos no seu leito. 

A mineração de areia, embora traga benefícios à população, gera também 

problemas de saúde e de segurança aos trabalhadores da atividade. A exploração 

econômica deste tipo de mineração provoca grandes danos ao meio ambiente, e 

riscos à segurança e saúde de trabalhadores de baixa renda, grupos sociais 

discriminados, povos étnicos tradicionais, populações marginalizadas nas periferias 

das cidades grandes. O equacionamento do problema reside em minimizar os males 

inerentes à produção de bens minerais, reduzir os impactos ambientais e agravos à 

saúde dos trabalhadores deste setor, enquanto permite maximizar os benefícios 

sociais. Torna-se, portanto, imperioso que se dispense um tratamento justo e um 

envolvimento de todas as pessoas, independente de qual seja sua raça, cor, origem 

ou renda, no tocante à elaboração, desenvolvimento, implantação e reforço de 

políticas, leis e regulações ambientais (ACSELRAD e PÁDUA, 2004). É necessário, 

ainda, que se definam os critérios para a mineração, objetivando alcançar um 

consenso e eqüidade que, por enquanto, tem sido um problema de difícil solução 

para o Governo e os atores envolvidos (SOUSA, 2000). 

 

1.5 - Contextualização da área de estudo: até que ponto Teresina precisa do rio 
Poti e vice-versa? 

A área estudada localiza-se no município de Teresina, capital e cidade de 

maior concentração populacional do estado do Piauí (Figura 2), na região Nordeste 

do Brasil. A cidade foi fundada em 1852, passando a ser a capital, que até então era 

a cidade de Oeiras. Está situada na microrregião de Teresina, mesorregião do 

Centro-Norte Piauiense, entre dois rios perenes, o rio Parnaíba, o segundo maior do 

Nordeste, e o rio Poti, (FUNDAÇÃO CEPRO, 2002). Apresenta uma população 

estimada em 775.477 mil habitantes e área de 1.756 km2 (IBGE, 2005). 
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Figura 2 – Mapa do Estado do Piauí (Fonte: Governo do Estado do Piauí, 2005). 

 

O rio Poti é considerado um rio Federal, tendo em vista que seu percurso 

atinge mais de um Estado da Federação. Nasce no Estado do Ceará, na serra da 

Joaninha, a uma altitude de 600m, formado por dois riachos: o Fundo e o Cipó. 

Percorre uma extensão de 550 km até atingir sua foz e desembocar no rio Parnaíba, 

no bairro Poti Velho, em Teresina. O rio Poti é perene nos 50 km finais até sua foz. 

De seu percurso total, 350 km estão situados no Estado do Piauí, 180 km no Ceará, 

e 20 km na área de litígio de fronteira, entre os dois Estados. Sua bacia hidrográfica 

é de 55.337 Km2, das quais 16.901 Km² (31,7% da área total) pertencem ao Estado 

do Ceará (DIAS, 2004). 

O município de Teresina é banhado por 59 km do rio Poti, que separa a 

Zona Leste do Centro da Cidade, e é atravessado por cinco pontes rodoviárias e 

uma férrea no seu trajeto urbano (SILVA BA, 2003). Vários parques ambientais 

foram criados às suas margens. No Bairro Ilhotas, há um desses parques com mais 

de trinta troncos de árvores petrificadas, verdadeiros fósseis com idade estimada em 

240 milhões de anos (Prefeitura Municipal de Teresina, 2006).  
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Figura 3 – Urbanização da cidade nas margens do rio Poti – Teresina (Fonte: 
Prefeitura Municipal de Teresina, 2006). 

 

Desde 1990, Teresina iniciou um processo de urbanização vertical, com a 

construção de grande número de edifícios habitacionais (Figura 3). Essas mudanças 

não só ocorreram em relação ao aspecto da cidade, mas também com o aumento no 

número de empregos e de consumo de matérias primas de construção (FUNDAÇÃO 

CEPRO, 2002). Em contraponto, houve um aumento na atividade de mineração de 

areia que gera problemas ao ambiente e à saúde e segurança dos trabalhadores da 

atividade. 

Esta pesquisa foi realizada no percurso do rio onde as dragas encontram-

se em funcionamento atualmente. A área situa-se entre os bairros Usina Santana, 

na zona sul, e Vila Mocambinho, na zona norte de Teresina, onde 26 empresas 

cadastradas na Associação dos Pequenos e Médios Proprietários de Dragas do 

Piauí são responsáveis pela mineração e comercialização de areia no leito do rio. 

 

1.6 - Os mecanismos regulatórios e a exposição às situações de riscos 

 

A atividade de extração de areia no leito do rio Poti apresenta riscos à 

saúde dos trabalhadores deste setor. São vários os riscos associados a esta 
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atividade laborativa em todo o processo de produção de areia realizado por 

dragagem.    

TRIVELATTO (1998) conceitua “risco” como a possibilidade de um efeito 

adverso ou o dano e a incerteza da ocorrência, distribuição no tempo ou magnitude 

do resultado adverso. Desta forma, “fator de risco” seria uma condição ou conjunto 

de circunstâncias que tem o potencial de causar quaisquer efeitos adversos, tais 

qual, morte, lesões, doenças ou danos à saúde, à propriedade ou ao meio ambiente.  

Identificar ou reconhecer fatores de risco no trabalho significa, dizer se 

existe a possibilidade de dano, conquanto avaliar o risco significa estimar a 

probabilidade e a gravidade de que o dano ocorra; e por fim, controlar o risco 

significa reduzir ou mesmo eliminar os riscos potenciais aos quais os trabalhadores 

estão expostos. Os riscos nos locais de trabalho estão relacionados às 

características do processo de trabalho, seu ambiente e organização. 

 Inúmeras situações de risco ambiental têm sua origem nos locais e nos 

processos de trabalho, que constituem também, condições de risco para a saúde 

dos trabalhadores (MENDES e DIAS, 1999). 

Segundo PORTO (2003), todo risco pode ser analisado, enquanto um 

processo cíclico de realização, em três fases. A fase inicial, também chamada 

histórica, está voltada para a promoção da saúde e sustentabilidade. Para o autor, 

os riscos não surgem ao acaso, eles decorrem do desenvolvimento político, 

econômico e tecnológico de uma região e são compreendidos a partir de uma pré-

definição dos perigos, do seu reconhecimento e dos mecanismos adotados pela 

sociedade para regulá-los. A regulação inclui além dos instrumentos jurídicos e 

técnico-científicos, ações de diversas instituições que são impulsionadas por 

pressões políticas. Ou seja, é o momento em que as ações fundamentais advêm das 

políticas públicas. Nesta fase, conhecemos a origem dos riscos que temos hoje e 

aprendemos como evitar os riscos futuros.  

Na segunda fase, também denominada operacional, os perigos estão 

latentes e a exposição não produz efeitos imediatos, isto é, os riscos existem e 

torna-se necessário que possamos reconhecê-los e controlá-los antes que 

produzam efeitos. Esse momento é destinado à prevenção e gerenciamento dos 

riscos, com ações de vigilância, fiscalização, certificado de aprovação etc. 
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Na terceira e última fase, observam-se os efeitos à saúde humana e dos 

ecossistemas em decorrência dos perigos existentes em determinado território. 

Nesse momento, é necessária a assistência médica, a reabilitação ou a remediação 

de áreas contaminadas, com medidas reparadoras ou de mitigação. Essas ações 

buscam sintonizar os discursos da prevenção e controle de riscos com processos 

mais globais que possam reorientar os modelos de desenvolvimento. 

A partir do final de 1994, a legislação brasileira que trata da segurança e 

da saúde no trabalho, passou a adotar um novo enfoque ao estabelecer a 

obrigatoriedade das empresas elaborarem e implementarem dois programas: um 

ambiental, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, e outro médico, 

o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (MIRANDA; DIAS, 

2004). 

A Norma Regulamentadora nº. 9 – NR-9 estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação do PPRA por parte de todas as empresas, 

independente do número de empregados ou do grau de risco de suas atividades. 

Esse programa tem como objetivo, a prevenção e o controle da exposição 

ocupacional aos riscos ambientais, isto é, a prevenção e o controle dos riscos 

químicos, físicos e biológicos presentes nos locais de trabalho, preservando a saúde 

e a integridade física dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais que já existam 

ou venham a existir no ambiente de trabalho (MIRANDA e DIAS, 2004). Essa 

avaliação de riscos compreende a realização de avaliações qualitativas e 

quantitativas da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos, comparando-a 

a um padrão estabelecido. 

Os fatores de risco para a saúde e segurança dos trabalhadores, 

relacionados ao trabalho, podem em função de sua natureza, concentração ou 

intensidade e tempo de exposição causar danos à saúde do trabalhador. Para 

ARAÚJO (2003), esses fatores de risco podem ser classificados em cinco grupos: 

a) Físicos: ruído, vibração, temperaturas extremas (frio e calor), umidade, 

pressão atmosférica anormal, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, entre 

outros; 
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b) Químicos: agentes e substâncias químicas, sob a forma líquida, gasosa 

ou de partículas e poeiras minerais e vegetais; 

c) Biológicos: microorganismos (vírus, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, bactérias, entre outros); 

d) Ergonômicos e Psicossociais: decorrem da organização e gestão do 

trabalho, como, por exemplo: posto de trabalho inadequado, postura viciosa, 

trabalho em turno, stress, levantamento e transporte de peso, monotonia e 

repetitividade, exigências de produtividade, relações de trabalho autoritárias, entre 

outros; 

e) Mecânicos e de Acidentes: relacionados a incêndios, proteção de 

máquinas, sinalização, armazenamento, ferramentas inadequadas, arranjo físico, 

animais peçonhentos, entre outros. 

Os trabalhadores conhecem melhor do que ninguém suas condições de 

trabalho, por isso sua mobilização é necessária para um melhor controle e 

eliminação dos riscos. Uma vez reconhecidos e avaliados esses riscos devem ser 

controlados por meio de medidas que devem ser eficazes para a promoção e 

proteção da saúde, e integridade física dos trabalhadores. Quanto maior a 

intensidade do risco, menor deverá ser o tempo de exposição ao mesmo.  

Com base nos riscos detectados, devem ser estabelecidos quais exames 

clínicos e complementares específicos precisam ser realizados, para a prevenção ou 

detecção precoce dos agravos à saúde dos trabalhadores. A Norma 

Regulamentadora nº. 7 – NR-7, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implantação do PCMSO, por parte de todos os empregadores e instituições, 

independente do número de empregados ou do grau de risco de sua atividade, com 

o objetivo de monitorar aqueles trabalhadores expostos aos agentes químicos, 

físicos e biológicos definidos pela NR-9 (PPRA). A norma estabelece, ainda, o prazo 

e a periodicidade para a realização das avaliações clínicas, assim como define os 

critérios para a execução e interpretação dos exames médicos complementares, ou 

indicadores biológicos (ARAÚJO, op. cit). 

A NR-22 cujo título é “Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração”, 

determina métodos e procedimentos nos locais de trabalho, que proporcionem aos 

empregados satisfatórias condições de segurança e saúde no trabalho da 
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mineração. A seguir será apresentada a transcrição, na íntegra, da parte da NR-22 

que trata das dragas (ARAÚJO, 2003): 

 

22.22  Lavra com Dragas Flutuantes 

22.22.1. As dragas flutuantes, além das obrigações 
estabelecidas na Lei nº 9.537 de 11 de dezembro de 1997, 
devem atender ainda os seguintes requisitos mínimos: 

a) a plataforma da draga deve ser equipada com corrimão; 
b) todos os equipamentos devem ser seguramente presos 

contra deslocamento; 
c) deve existir alerta sonoro em caso de emergência; 
d) ser equipadas com salva-vidas em número 

correspondente ao de trabalhadores e; 
e) ter a carga máxima indicada em placa e local visível.  

 

Neste estudo, foram observados os parâmetros mínimos exigidos pelas 

referidas normas e o que as empresas pesquisadas cumprem em relação a essa 

legislação.  

É sabido que a prevenção de acidentes nos ambientes de trabalho é de 

grande importância quando se considera o número de pessoas que podem estar 

expostas a esse risco, como também a gravidade que podem acarretar. Os altos 

custos resultantes de acidentes podem ter conseqüência pessoal, pois o trabalhador 

interrompe suas atividades, por curtos ou longos períodos, resultando em 

sofrimento, mudança de atividade na empresa, conflitos psicológicos e perda ou 

redução salarial. Os custos sociais podem ser altos, uma vez que pode resultar em 

benefícios por invalidez temporária, definitiva, ou até mesmo a morte. Para a 

empresa, as horas ou dias parados, sem o funcionário, podem resultar na 

necessidade de substituição do trabalhador, e muitas vezes um trabalhador com 

maior experiência na atividade pode ser substituído por um outro menos experiente. 

Ainda existe uma grande quantidade de subnotificação de acidentes e 

doenças adquiridas nas atividades envolvidas direta e indiretamente com a 

mineração de areia. A adoção de uma política em saúde do trabalhador que possa 

direcionar as ações governamentais e conscientização dos empregadores a respeito 
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do assunto deverá melhorar o registro de dados existentes, e conseqüentemente, a 

qualidade de vida dos trabalhadores. 

Dentre os acidentes graves já conhecidos na atividade de extração de 

areia utilizando draga de sucção, estão os óbitos ocorridos em mergulhadores. 

ALVES (2003 p.723) considera como atividade hiperbárica, mergulho raso, o 

praticado até 50m, e o Mergulho Raso Dependente (Standard Diving) é assim 

definido: 

“O tipo de mergulho em que a pessoa recebe seu 

suprimento de ar diretamente da superfície por meio de 

recipientes pressurizados, ou mais comumente através de um 

compressor de ar, que pode ser movido por eletricidade ou por 

motor a explosão. O ar é conduzido através de uma 

mangueira... e o mergulhador respira através da peça bucal”.  

 

Dessa forma, mergulhador raso é o profissional qualificado e 

tecnicamente habilitado que “mergulha em profundidade de até 50 metros e está 

habilitado a usar apenas para operações de mergulho usando ar comprimido”. Esse 

tipo de mergulho não poderá ser superior a quatro horas.  

O mergulho pode ser classificado quanto ao tempo em mergulho simples, 

que ocorre após um período maior que 12 (doze) horas de um mergulho anterior; e 

mergulho repetitivo, quando ocorre antes de decorridas 12 (doze) horas do mergulho 

anterior.  

Para a avaliação médica dos mergulhadores, o Ministério do Trabalho e 

Emprego elaborou um Manual do Trabalho Submerso, que elenca os exames 

médicos que devem ser realizados por esses profissionais nas avaliações durante o 

exame admissional, quais sejam: 

- Tele-radiografia de tórax em AP (antero-posterior); 

- Eletrocardiograma (ECG); 

- Eletroencefalograma (EEG); 

- Urina (elementos anormais e sedimentoscopia); 
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- Fezes (protozooscopia e ovohelmintoscopia); 

- Sangue (lues, hemograma completo, glicemia, grupo sangüíneo e fator 

RH); 

- Radiografia das articulações escapulo-umerais, coxo-femorais, dos 

joelhos em AP; 

- Audiometria. 

E nos exames periódicos devem ser realizados os seguintes exames: 

- Tele-radiografia de tórax em AP (antero-posterior); 

- Urina (elementos anormais e sedimentoscopia); 

- Fezes (protozooscopia e ovohelmintoscopia); 

- Sangue (lues, hemograma completo e glicemia); 

Na atividade de mineração, os riscos são inerentes a cada tipo de função 

exercida. Assim, deve-se saber reconhecer cada risco para que se tenha controle 

sobre estes e se possa atuar de forma eficaz na prevenção e melhoria das 

condições de saúde do trabalhador.    

 

1.7 - O processo de dragagem em Teresina: traços históricos de sua 
transformação 

A quase totalidade das empresas que atuam no setor de mineração de 

areia em Teresina é considerada como de pequeno porte. Para executar essa 

atividade é necessário que as empresas obtenham uma licença ambiental, na 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMAM, onde devem apresentar um 

Plano de Controle Ambiental – PCA. Esse plano deve conter os critérios que 

deverão ser obedecidos nessa atividade, com a finalidade de obter a Licença de 

Instalação e funcionamento. 

Em 1995, o Decreto nº 2.991/95 fixou área para exploração de areias 

média e grossa no município de Teresina. Já, a Lei Orgânica do Município, no seu 

art. 229, proíbe a exploração de jazidas de material de construção civil com 

utilização de meios mecânicos na zona urbana, e os Decretos Municipais nº 517 de 

08/08/97 e nº 3.616 de 25/11/97, reforçam essa proibição. Assim, a partir do ano de 
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1997, as dragas que atuavam na zona urbana de Teresina foram transferidas para 

áreas da zona rural do município, ocupando principalmente a região do povoado 

Alegria e circunvizinhanças. Alguns fatores foram relevantes na determinação dessa 

proibição, tais como os conflitos existentes entre os mineradores e as comunidades 

do entorno. Esses conflitos eram ocasionados principalmente quando ocorriam 

mortes de banhista nas áreas do rio onde se formavam buracos profundos ou poços, 

em decorrência das escavações feitas pela dragagem de areia no local, ou quando a 

queda de barreiras do rio provocava desabamento de casas ou destruição de ruas e 

estradas (SOUSA, 2000). Atualmente, muitas dragas voltaram a funcionar na zona 

urbana da cidade, com a justificativa de que a grande distância dos sítios de 

mineração localizados na zona rural eleva o custo do transporte e 

conseqüentemente do produto final, a areia. 

Em setembro de 1997, os empresários do setor fundaram a Associação 

dos Pequenos e Médios Proprietários de Dragas do Estado do Piauí, com o objetivo 

de fortalecer a classe, de forma que eles pudessem resolver os problemas 

existentes e cumprir as exigências legais. 

Em setembro de 1998, atendendo a uma determinação do Serviço de 

Inspeção do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho (DRT/PI), foi realizada 

pela primeira vez uma fiscalização mais rigorosa nas dragas em atividade no 

município de Teresina, que detectou inúmeras irregularidades relacionadas desde a 

segurança no trabalho até aquelas relativas à regularização do registro dos 

empregados. 

Com base nessa fiscalização, foram elaboradas diretrizes para as 

atividades de dragueiros, e enviado um relatório à Procuradoria Regional do 

Trabalho. Em março de 1999, a DRT/PI editou um vídeo-documentário denominado 

“Maraqueiros: mergulhadores de areia”, expondo a situação de risco a que os 

mergulhadores das dragas estavam expostos. A partir de então, a DRT/PI, distribuiu 

o documentário a várias instituições responsáveis pela fiscalização relacionadas à 

mineração de areia no rio, bem como, realizou uma campanha de esclarecimento 

público nas escolas de nível médio a respeito do assunto. 

Para sanar as irregularidades, ainda em 1999, foi elaborado um Termo de 

Ajuste de Conduta pelo Ministério Público do Trabalho / Procuradoria Regional do 

Trabalho da 22ª Região, no qual se estabeleceu que as empresas deveriam registrar 
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as CTPS (Carteiras de Trabalho e Previdência Social) de todos os empregados que 

trabalhavam nas dragas de sua propriedade; observar as normas de segurança e 

saúde no local de trabalho; fornecer gratuitamente e fiscalizar o uso de EPIs; 

promover o treinamento dos empregados para a atividade; não exigir jornadas de 

trabalho superiores às previstas pela Constituição Federal; não admitir menores de 

18 anos executando atividades perigosas, nem crianças e adolescentes menores de 

16 anos para qualquer tipo de trabalho; e pagar a todos os empregados das dragas 

ao menos um salário mínimo. O descumprimento do acordo estaria sujeito à multa 

de 2.000 UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), ou equivalente, ao mês, por 

trabalhador que se encontrar em situação irregular, multa reversível ao FAT (Fundo 

de Amparo ao Trabalhador), nos termos da Lei no 7.347/85. Estas mudanças 

geraram aumento dos custos nas empresas, razão pelas quais muitas dragas 

deixaram de funcionar (Fonte: Vídeo documentário elaborado pela DRT, 1999). 

Desse período em diante, o Ministério Público do Trabalho, juntamente 

com a Delegacia Regional do Trabalho do Piauí, ficaram atentos à questão do 

respeito às normas de saúde, higiene e segurança no trabalho no setor de 

mineração de areia. Várias reportagens nos jornais de grande circulação na cidade, 

como o Jornal Meio Norte e Diário do Povo, acompanharam todo o desenrolar das 

ações dos órgãos fiscalizadores das dragas, em busca de melhorias para a saúde e 

segurança do trabalhador e para o meio ambiente (Quadro I). 

No ano de 2004, o DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) 

emitiu auto de paralisação das atividades das dragas que estavam em operação no 

rio Poti, sem registro obrigatório naquele órgão. Órgãos como o IBAMA e o DNPM 

tinham solicitado o lacre das dragas, argumentando que elas não estavam 

cumprindo as exigências legais, além de prejudicarem o meio ambiente. Dentre as 

exigências da Justiça, estava a de que a areia só fosse comercializada quando 

estivesse seca, e não deveria sair dos depósitos das dragas sem uma cobertura de 

lona, evitando que os caminhões saíssem pela cidade derramando lama ou jogando 

areia nas ruas e residências por onde passassem. Outra exigência era a de que a 

areia deveria ser vendida no metro cúbico e que o trabalho de encher os caminhões 

ficasse a cargo de enchedeiras mecânicas e não mais a utilização de pás por 

trabalhadores braçais. Uma das principais exigências para que as dragas pudessem 

voltar a funcionar era a de que a situação trabalhista dos funcionários fosse 
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regularizada. A partir do momento que as dragas iam cumprindo as exigências, eram 

liberadas e voltavam a funcionar. 

Atualmente, das 26 dragas em atividade no município de Teresina, 22 

fazem parte da Associação. Por outro lado, os trabalhadores não têm sindicato 

próprio, nem fazem parte de nenhuma associação que lute de forma legítima por 

seus direitos. 

Além do aspecto referente à saúde e segurança no trabalho nesse setor, 

um outro problema que persiste é o relacionado aos danos ambientais como a 

poluição do rio e destruição das matas ciliares. A atividade de mineração é extrativa, 

de recursos naturais não renováveis, o que impõe evitar desperdícios e danos 

permanentes ou mesmo temporários ao ambiente. 

É importante ressaltar que a atividade de dragagem em Teresina, não 

está restrita ao rio Poti, mas estende-se também ao rio Parnaíba. A diferença é que, 

como a areia do rio Parnaíba não tem a qualidade daquela encontrada no rio Poti 

para a construção civil, a dragagem naquele rio tem outros fins, e é feita em menor 

quantidade. Além de Teresina, existe a dragagem de areia para a construção civil 

em outros municípios do Piauí, como é o caso de Floriano, que tem aumentado 

muito nos últimos anos a atividade de dragagem, abastecendo o setor da construção 

civil na região sul do Estado do Piauí. 

Portanto, a mineração de areia por dragas nas margens e leitos do rio 

Poti, durante seu curso na cidade de Teresina, tem proporcionado ganhos 

econômicos para o município e o Estado do Piauí, bem como contribuído com 

matéria-prima de qualidade para o avanço horizontal e vertical da cidade. Além 

disso, tem contribuído para geração de empregos diretos e indiretos, como também, 

de forma não deliberada, tem auxiliado na manutenção da permeabilidade desta via 

fluvial. Em contrapartida, esta atividade desencadeia danos ao meio ambiente, 

embora tenha havido alguma mudança de conscientização por parte dos 

proprietários das dragas, que já realizam projetos de resgate das áreas degradadas. 

Quanto aos riscos específicos à integridade física dos trabalhadores, 

vários deles podem ser observados quando da execução das diversas atividades 

laborativas nas áreas de dragagem, inclusive com acidentes fatais, como pode ser 

constatado nas reportagens relacionadas no Quadro I. 
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 Quadro I – Lista de reportagens realizadas em jornais de grande circulação no 

Estado do Piauí, sobre a situação da extração mineral de areia por dragagem no rio 

Poti, no período de 2000 a 2004 – Teresina, 2006. 

Título da Notícia Jornal Data 

Dragas expõem trabalhadores ao risco Meio Norte 04/08/2000 

Vereadores tentam diminuir impacto das 

dragas no Poti 

Diário do Povo 15/09/2001 

Ibama vai retirar dragas dos rios Meio Norte 22/04/2004 

Dragas continuam paralisadas Meio Norte 04/05/2004 

Dragueiros buscam solução para 

embargo 

Diário do Povo 08/05/2004 

Justiça Federal manda lacrar dragas no 

Poti 

Diário do Povo 28/05/2004 

Donos de dragas suspendem trabalhos 

por causa de lacres 

Diário do Povo 01/06/2004 

Paralisação das dragas faz preço da 

areia inflacionar 

Meio Norte 01/06/2004 

Construtores estão com as atividades 

paralisadas 

Meio Norte 03/06/2004 

Curadoria mantém decisão e dragas 

continuam lacradas 

Diário do Povo 05/06/2004 

Preço da areia dobra com lacre das 

dragas 

Diário do Povo 07/07/2004 

Suspensa a liminar dos dragueiros Meio Norte 20/07/2004 

Justiça libera funcionamento das dragas Diário do Povo 24/07/2004 
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1.8 – Objetivos 

A pesquisa teve como objetivos: 

1.8.1 - Geral 

Investigar aspectos referentes ao processo produtivo na mineração de 

areia realizado por dragas nas margens e leito do rio Poti, no município de Teresina, 

suas repercussões para a saúde dos trabalhadores deste setor e danos ao meio 

ambiente na área de produção. 

 

1.8.2 – Específicos 

a)  Descrever o processo produtivo e identificar os fatores de risco 

presentes nas atividades laborativas no setor de mineração de areia por dragagem. 

 

b) Correlacionar os riscos detectados com implicações à saúde dos 

trabalhadores. 

 

c) Descrever os danos ao meio ambiente em decorrência dos processos 

de trabalho neste setor produtivo. 
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2 - REFERENCIAL METODOLÓGICO: OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

2.1 - A metodologia de estudo da mineração por dragagem 

 

Trata-se de estudo observacional, descritivo, transversal e individuado, 

realizado nos postos de trabalho das dragas que executam atividade de mineração 

de areia no rio Poti, no município de Teresina – Piauí.  

Na primeira etapa da pesquisa foram realizados estudos bibliográficos e 

consultas documentais para embasamento do referencial teórico, bem como o início 

do trabalho de campo, realizando visitas aos órgãos relacionados ao setor e à 

associação dos dragueiros, quando se procurou obter informações acerca do tema 

estudado. Para descrever os mecanismos regulatórios foram realizadas visitas aos 

órgãos responsáveis / fiscalizadores desse setor, tais como: IBAMA, DRT, Ministério 

Público do Trabalho e Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEMAR. 

A segunda etapa correspondeu ao trabalho de campo propriamente dito. 

Para observar e registrar o processo de trabalho, os seguintes passos foram 

realizados: observação direta seguindo roteiro, registro fotográfico e anotações em 

diário de campo. 

Para caracterizar as empresas e relações de trabalho foram aplicados 

questionários com os proprietários ou prepostos (anexo 1). Essa etapa constou do 

levantamento da quantidade de dragas em atividade, o número total dos 

trabalhadores envolvidos, especificação dos tipos de dragas utilizadas, o tempo que 

cada empresa atuava em Teresina, equipamentos utilizados, processo e 

organização do trabalho, levantamento dos riscos gerados para a saúde e para o 

ambiente, destino final do produto, licenciamentos para funcionamento e a 

preocupação da empresa com o ambiente.  

Para traçar um perfil dos trabalhadores foram aplicados questionários 

com os mesmos, bem como a observação do processo de trabalho. Um teste piloto 

foi realizado com os empregados das dragas localizadas na zona sul de Teresina. A 

aplicação do questionário nesta fase preliminar indicou a necessidade de se fazer 
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alguns ajustes e modificações, visando melhorar o entendimento de alguns tópicos e 

facilitar a análise dos dados. Todos os questionários foram aplicados pela 

pesquisadora no local e horário de trabalho de cada trabalhador (anexo 2). Na 

primeira visita aos trabalhadores, reunidos na Associação dos Dragueiros, foi 

explicado a todos como seria a pesquisa, a sua finalidade, objetivos gerais e como 

seria a contribuição voluntária de cada colaborador da pesquisa. Na segunda visita, 

foram explicados os aspectos éticos da pesquisa, solicitado que os trabalhadores e 

proprietários assinassem o termo de consentimento livre esclarecido, e aplicado 

questionário aos trabalhadores presentes. O questionário foi dividido em seções que 

procurava delinear os perfis dos trabalhadores e suas relações de trabalho, bem 

como identificar qualitativamente os riscos específicos a que eles estivessem 

sujeitos. As questões abordadas no questionário eram referentes a dados pessoais 

como: sexo, idade, função e tipo de vínculo com a empresa, remuneração e jornada 

de trabalho. Outras se referiam às situações específicas como o fornecimento e uso 

de equipamentos de proteção individual e a percepção dos trabalhadores sobre os 

riscos a que estavam expostos e acidentes de trabalho que porventura tivessem 

ocorrido. 

Os riscos observados no processo de trabalho foram categorizados em 

cinco tipos: físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos e biológicos.  

A terceira e última etapa correspondeu à sistematização e análise dos 

dados encontrados nas etapas anteriores, que foram consolidados no texto final do 

trabalho. 

  

2.2 - Seleção dos sujeitos da pesquisa – critérios de inclusão 

 

A Associação dos Pequenos e Médios Proprietários de Dragas do Piauí 

possui 26 dragas associadas, dentre as quais cinco não foram incluídas na 

pesquisa, três por não estarem em funcionamento no momento da visita e duas 

porque seus proprietários ou prepostos não permitiram a pesquisa. Foram incluídos 

neste estudo 75 dos 110 (68,1%) trabalhadores que estavam executando suas 

atividades no momento das visitas aos postos de trabalho, e 18 proprietários ou 

prepostos das dragas. 
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2.3 - Análise e interpretação dos dados 

 

A análise e interpretação dos dados foram realizadas utilizando as 

informações obtidas com fotografias, acesso a documentos quando em visita aos 

órgãos fiscalizadores das atividades nas dragas, e artigos de jornais de circulação 

regional a respeito do assunto.  Foram confeccionados gráficos e tabelas com os 

dados obtidos durante a fase de coleta de dados. Para análise estatística destes 

dados, foi empregado o Programa Epi Info. Finalmente, foi realizada ampla revisão 

bibliográfica sobre os aspectos teóricos e estudos já descritos em atividades 

semelhantes, que foram comparados aos resultados ora encontrados. 

 

2.4 - Aspectos éticos 

 

Toda a metodologia foi desenvolvida obedecendo aos princípios éticos da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, como também foram cumpridas 

as recomendações contidas nos “Ethical principles for medical research involving 

human subjects” da Declaração de Helsinki da Associação Médica Mundial, com as 

diversas modificações já ocorridas (WORLD MEDICAL ASSOCIATION 

DECLARATION OF HELSINKI, 2000). Este projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará – UFC (anexo 6). 

A todos os participantes foram prestadas informações a respeito da 

pesquisa, esclarecendo que o processo não implicaria em nenhum risco para os 

indivíduos. A pesquisadora comprometeu-se a resguardar o anonimato dos 

entrevistados, e garantiu aos participantes que sua aceitação em nela participar 

incluía também o direito dela se retirar quando assim alguém desejasse. Também foi 

garantida a todos que a não aceitação na participação no estudo não implicaria em 

nenhuma represália para com o trabalhador. Para a participação voluntária foi obtida 

também a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 3). 
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3 – RESULTADOS: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

 

3.1 - A organização do processo de trabalho 

 

O processo de dragagem da areia do leito do rio Poti é realizado por dois 

tipos de dragas: 

 

• Dragas de sucção, de menor custo, utilizam um conjunto de motor-

bomba, em geral bombas centrífugas, acionadas por motores a diesel 

ou elétricos, montadas sobre uma plataforma de madeira flutuante, 

sustentada por tambores de plástico vazios e câmaras de ar (Figura 

4); e 

 

 

 
 
Figura 4 – Modelo de dragas de sucção (Fonte: SEMAR-PI). 
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• Dragas mistas, de custo mais elevado, em que o maquinário faz todo 

o trabalho de sucção e remoção da areia, sem o auxílio de 

mergulhadores (Figura 5). 

 
 

 

Figura 5 – Modelo de draga mista (Fonte: SEMAR-PI). 

 

Dentre as dragas em atividade que participaram do estudo, todas as 

empresas referiram ter licença para funcionamento da SEMAM e declararam ter 

fornecido treinamento aos seus mergulhadores, ministrado pelo corpo de bombeiros, 

o que é exigido pelo Ministério do Trabalho. Destas empresas, a maioria atuava há 

mais de cinco anos no setor de dragagem. Quanto à especificação, 95,2% das 

dragas eram hidráulicas de sucção, enquanto apenas uma era mista, que funcionava 

com apenas um trabalhador (Tabela 1). 
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Tabela 1: Características das empresas de mineração de areia por dragagem no rio 

Poti quanto à especificação da draga e o tempo que atua em Teresina.  

 

Total  

Característica N % 
Especificação da draga   

Hidráulica de sucção 20 95,2 
Mista 1 4,8 
Total 21 100,0 

Tempo que atua em Teresina 

Até 5 anos 3 14,3 
6 a 10 anos 7 33,3 
> 10 anos 11 52,4 
Total 21 100,0 

 

 

No processo de dragagem, a extração da areia é feita por meio de 

mangueiras acopladas a um conduto de sucção denominado “maraca”, que suga a 

areia junto com a água do leito do rio. Todo o material é transportado por canos de 

PVC de 4” ou 6’’ de diâmetro e jogado sobre grandes peneiras para separação de 

sedimentos grosseiros, ou diretamente na área de estocagem, denominada “caixa” 

de areia ou “caixão”. Esta caixa se localiza a aproximadamente 12 metros do leito do 

rio, posicionada em terreno seco, e de topografia mais elevada. Da água drenada, 

parte dela infiltra-se no “caixão” de areia, outra parte evapora, e cerca de 90% 

retorna ao rio.  Este retorno da água é feito em canaletes a céu aberto, com turbidez 

acima do aceitável, o que poderia ser melhorado se fosse utilizado um sistema de 

decantação, para a água perder o material sólido em suspensão. (Figura 6). 
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Figura 6 – “Caixa” de areia”  (Fonte: SEMAR-PI). 

 

Depois, a areia é secada naturalmente pelo sol, selecionada em fina e 

grossa ou pelo sistema de peneiras ou pela deposição natural, conhecida como 

“saia da caixa”. Em seguida, a areia é comercializada, e passa para a última etapa, 

em que é feito o carregamento dos caminhões e transporte para as construções da 

cidade (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Caminhão pronto para ser carregado manualmente (Fonte: SEMAR-PI). 
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A figura 8 apresenta um diagrama mostrando o fluxograma das etapas do 

processo de extração de areia do rio Poti, por meio de dragagem. 

 

 

 
Área de estocagem 

(caixeiro) 
Dragagem da areia (maraqueiro, bombeiro) 

 

 

 Secagem natural pelo sol 

 

Seleção da areia 
(caixeiro) 

 

 

 

 

Carregamento e Transporte 
(trabalhadores dos 

caminhões) 

Comercialização (administrador) 

Figura 8 - Fluxograma do processo de dragagem de areia no rio Poti e os trabalhadores 
envolvidos nas respectivas etapas. 

 

A operação de dragagem realizada com dragas hidráulicas de sucção, em 

geral, envolve os seguintes trabalhadores: dois mergulhadores, também 

denominados “maraqueiros”, i.e., trabalhadores que conduzem o conduto de sucção 

denominado maraca; um caixeiro, que junta a areia do depósito e realiza o controle 

de saída do produto; um bombeiro, operador da moto-bomba e responsável pelo 

funcionamento do equipamento de sucção e de fornecimento de ar comprimido aos 

mergulhadores; e um administrador, geralmente o proprietário da draga, também 

denominado “dragueiro”. Algumas dragas contam também com o trabalho do 

operador de retroescavadeiras que dirige a máquina (trator) enchendo os caminhões 

de areia. 

Nas dragas mistas, o próprio maquinário faz todo o trabalho de sucção e 

remoção da areia, sem necessitar do auxílio de mergulhadores. Nessa draga, o 

operador trabalha em uma área protegida do sol e intempéries, o motor tem 

proteção, evitando possíveis acidentes e o gás exalado pela descarga do motor sai 

 36



em um conduto com abertura de saída acima do teto, evitando inalação da fumaça 

pelo trabalhador. Embora este tipo de equipamento tenha um custo alto, apresenta 

vantagens em relação às dragas de sucção: os custos operacionais e encargos 

trabalhistas são menores, há minimização da exposição a riscos ocupacionais e, 

conseqüentemente, de possíveis doenças e acidentes de trabalho. 

 

3.2 - Trabalhadores e relações de trabalho 

 

Todos os 75 trabalhadores entrevistados eram do sexo masculino, que 

desempenhavam as seguintes funções: mergulhadores (58,7%); operadores de 

motor-bomba ou bombeiros (24,0%); caixeiros (16,0%), e operador de retro-

escavadeiras (1,3%). Os administradores, que na maioria dos casos era o 

proprietário, filho ou irmão do mesmo, responderam às questões do anexo 1. Apesar 

de estarem incluídas na pesquisa 21 dragas, só 18 proprietários foram 

entrevistados, uma vez que três deles possuíam duas dragas em funcionamento no 

momento das visitas (Figura 9). 

Figura 9: Distribuição da população de trabalhadores da extração de areia por 

dragagem segundo a função que exerce – Teresina, 2006. 
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A população de trabalhadores das dragas era formada basicamente por 

adultos jovens, com idade que variou entre 20 e 40 anos, com exceção de um 

adolescente, com 16 anos, que executava a função de caixeiro, e de dois 

trabalhadores com idade acima de 40, um dos quais com 45 anos, e outro com 58 

anos. Não foi encontrada nenhuma criança na atividade (Figura 10). 

 

Figura 10: Distribuição da população de trabalhadores da extração de areia por 

dragagem por faixa etária – Teresina, 2006. 
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Quanto ao estado civil, 41,3% estavam em união estável, 37,3% eram 

casados e 21,3% eram solteiros (Tabela 2). 

Quanto à escolaridade, a maioria (84,0%) tinha até o primeiro grau 

incompleto, 34,7% eram analfabetos, apenas 10,7% concluíram o ensino 

fundamental, e 5,3% tinham o ensino médio incompleto (Tabela 2). 

O Piauí é o Estado de origem da maioria dos entrevistados (70,7%), 

enquanto 28,0% dos trabalhadores eram naturais do Maranhão e 1,3% de 

Pernambuco (Tabela 2). O fato de se observar grande número de trabalhadores do 

Maranhão nestas atividades é um fenômeno que também ocorre em todos os outros 

setores produtivos de Teresina, dado que esta capital encontra-se em situação 

limítrofe com aquele Estado, gerando forte apelo atrativo dentre a população de 

baixa renda e com menor poder aquisitivo. 
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Boa parte dos entrevistados (54,6%) mora no próprio bairro da draga. Os 

que moram mais distante utilizam bicicletas para locomoverem-se de casa para o 

local de trabalho e vice-versa. 

 

Tabela 2: Distribuição da população estudada por estado civil, escolaridade e 

Estado de procedência - Teresina, 2006. 

          Total  
Característica N % 
Estado civil   

Casado 28 37,3 
Solteiro 16 21,3 
União estável 31 41,3 
Total 75 100,0 

Escolaridade   

Analfabeto 26 34,7 
Ensino fundamental incompleto 37 49,3 
Ensino fundamental completo 8 10,7 
Ensino médio incompleto 4 5,3 
Total 75 100,0 

Procedência   

Maranhão 21 28,0 
Pernambuco 1 1,3 
Piauí 53 70,7 
Total 75 100,0 

 

Em termos dos rendimentos mensais informados pelos trabalhadores, no 

período da aplicação do questionário, 97,3% percebiam 1,33 salários mínimos 

mensais correspondentes a US$ 160,00 em janeiro de 2006, enquanto apenas dois 

trabalhadores (2,7%) percebiam menos de um salário mínimo mensal. Do total, 

85,0% trabalhavam na formalidade, ou seja, tinham registro no Ministério do 

Trabalho e Emprego (CTPS), conforme apresentado na Tabela 3. O registro 

funcional, com a garantia dos direitos trabalhistas, foi uma recente conquista deste 
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grupo de trabalhadores, a partir da fiscalização da DRT/PI realizada em 2004, 

conforme assinalado anteriormente. 

Até o ano de 2004, os trabalhadores não tinham horários fixos a cumprir. 

Trabalhavam durante o dia e à noite, sem horário regular para descanso. 

Atualmente, todos os trabalhadores afirmaram trabalhar no horário diurno. Os 

serviços têm início a partir das 7:00 horas da manhã e duram em média oito horas 

diárias, exceto aos sábados, quando geralmente só trabalham no turno da manhã. 

Quando questionados sobre a realização de horas extras, todos negaram. 

O Ministério do Trabalho estipulou em 2 X 2h/dia, a jornada de trabalho 

dos mergulhadores e de 8 horas/dia para os das outras atividades, com intervalo de 

duas horas para o almoço. Porém, os dados encontrados foram: a maioria dos 

mergulhadores (46,7%) cumpre jornada de 2 x 2h/dia; 9,3% relataram jornada de 3 x 

2h/dia; e 2,7% relataram jornada de 4 x 2h/dia. Todos os trabalhadores (41,3%), que 

exercem outras atividades que não a de mergulhador, cumprem jornada de 8h/dia, 

com uma hora de intervalo para o almoço (Tabela 3).  

As empresas fornecem almoço para todos os trabalhadores, em forma de 

“quentinha” ou refeições preparadas no próprio local de trabalho, embaixo de 

árvores, geralmente mangueiras, ou em abrigos improvisados construídos com a 

palha de carnaúba. Segundo relato de alguns proprietários, a refeição é fornecida 

por eles para evitar o deslocamento dos trabalhadores para suas residências, e 

conseqüentemente a perda de tempo despendida no trajeto. Um outro motivo 

apontado por eles foi que serviria como ajuda de custo no orçamento dos 

empregados. A água que os trabalhadores ingerem nos locais de trabalho é levada 

em garrafões térmicos pelos empregadores. A água é potável e gelada, e fornecida 

em quantidade suficiente para todos. Todavia, os copos, em geral, são improvisados 

de garrafas plásticas de refrigerantes ou de latas. Não existem instalações mínimas 

e apropriadas para os trabalhadores satisfazerem suas necessidades fisiológicas e 

de higiene. 
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Tabela 3: Distribuição dos trabalhadores segundo a remuneração, regime e jornada 

de trabalho, se recebeu realização de treinamento para a execução da atividade e 

utilização de EPI. 

Total  
Característica N % 
Remuneração   

< 1 salário mínimo 2 2,7 
1 – 2 salários mínimos 73 97,3 
Total 75 100,0 

Regime de trabalho   

CLT 64 85,3 
Diarista 11 14,7 
Total 75 100,0 

Jornada de Trabalho 

2 x 2 horas/dia 35 46,7 
3 x 2 horas/dia 7 9,3 
4 x 2 horas/dia 2 2,7 
8 horas/dia 31 41,3 
Total 75 100,0 

Recebeu treinamento para a execução da atividade 

Sim 59 78,7 
Não 16 21,3 
Total 75 100,0 

Utilização de EPI   

Sim 51 68,0 
Não 24 32,0 
Total 75 100,0 

 

Todos os mergulhadores entrevistados referiram que, para exercer sua 

atividade, receberam treinamento do corpo de bombeiros com carga horária de 60 

horas, de acordo com o que é exigido pelo Ministério do Trabalho. Apesar disso, 

muitos relataram que aprenderam o ofício com o pai, irmão ou colegas. Em relação 
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aos empregados que desempenhavam as funções de bombeiros, 89,4% também 

afirmaram ter recebido treinamento do corpo de bombeiros, mesmo sem ser exigido 

pela DRT. A iniciativa do treinamento partiu dos empregadores, uma vez que seria 

mais fácil a substituição de um mergulhador por outro trabalhador habilitado para a 

função, que já tivesse o certificado do curso. Além disso, os bombeiros também 

aprenderiam técnicas para proteção contra afogamento e trabalho em águas 

correntes. A análise do universo dos trabalhadores indicou que 78,7% receberam 

algum tipo de treinamento para a execução da atividade contra 21,3% que não 

receberam (Tabela 3). 

A maioria dos trabalhadores das dragas (68,0%) costuma utilizar algum 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). Todos os mergulhadores disseram fazer 

uso de protetor facial para os olhos (Figura 11), enquanto alguns bombeiros (33,3%) 

fazem uso de protetor auricular em decorrência do ruído provocado pelo motor. 

Quando questionados sobre o uso de vestimentas específicas para o mergulho 

(macacão impermeável com mangas longas), 62,0% dos mergulhadores referiram 

saber que era obrigatório o seu uso, mas que nunca tinham usado, e costumavam 

trajar apenas uma sunga ou calção de banho.  “Para diminuir o frio, eu uso uma 

camiseta e um calção de banho”, relatou um mergulhador. Como pode ser deduzido, 

de acordo com os resultados apresentados, nem todos os equipamentos de 

proteção individual eram distribuídos regularmente a este grupo de trabalhadores, 

conforme as exigências das funções e riscos específicos a que eles estavam 

submetidos. 

Foi observado que as empresas não realizam outras medidas preventivas 

como vacinação contra tétano ou gripe, por exemplo. A disponibilidade de EPI 

adequado, tais como óculos de proteção e roupa impermeável para os 

mergulhadores, e protetores auriculares para os bombeiros são importantes 

ferramentas utilizadas para minimizar algumas doenças adquiridas em decorrência 

do processo de trabalho, como surdez e problemas respiratórios freqüentes. Desta 

forma, torna-se fundamental que as empresas conscientizem seus empregados 

sobre a importância de seu uso, forneçam os equipamentos com certificação do 

Ministério do Trabalho e Emprego e os substituam sempre que sofrerem danos. 
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Filtro

Figura 11: Protetor facial para os olhos; filtro de ar adaptado ao compressor (Foto 
cedida por Engenheiro Demóstenes Antônio Moreira Pinto). 

 

Como medidas de proteção coletiva, os empregadores poderiam adotar o 

enclausuramento das máquinas, que além de reduzir o ruído, evitaria o risco de 

acidente com as correias do motor. Torna-se premente, ainda, a colocação de 

coberturas para as balsas, protegendo os trabalhadores do sol e intempéries, como 

também, a construção de instalações adequadas para o preparo e realização das 

refeições, descanso dos trabalhadores nos períodos de revezamento, e, 

fundamentalmente, alocar instalações sanitárias apropriadas próximas aos locais de 

prospecção de areia. 

A partir de dezembro de 2004, a Delegacia Regional do Trabalho exigiu o 

cumprimento da NR-7 (Norma Regulamentadora n.º 7), determinando que as 

empresas do setor de mineração de areia propiciassem aos seus trabalhadores os 

exames médicos exigidos na referida norma, tais como: exames admissionais, de 

retorno ao trabalho, de mudança de função, exames periódicos e demissionais. O 

que foi constatado, segundo informação dos trabalhadores, é que as empresas 

realizam apenas os exames médicos na admissão e demissão. Mas, algumas 

empresas realizam a audiometria semestralmente nos trabalhadores expostos ao 

ruído. 
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As funções desempenhadas por este grupo de empregados na mineração 

de areia por dragagem em Teresina eram: 

a) Mergulhador: realizava atividades de mergulho na água do rio em 

profundidade de 5 a 12 metros, usando como vestimenta uma sunga ou calção de 

banho, a maioria em turnos de 2 x 2h/dia, duas a três vezes por dia. Para a 

execução da atividade, sustenta um mangote de sucção de quatro polegadas, 

denominado “maraca”, um instrumento feito de ferro, artesanalmente, que suga a 

areia junto com a água. O mergulhador utiliza o tato para selecionar a areia, em 

fina ou grossa, que vai ser sugada, uma vez que pela turbidez da água a visão fica 

prejudicada. Quando o mergulhador não utiliza óculos de proteção, ele permanece 

de olhos fechados durante toda a fase do mergulho, obrigando-o mais uma vez a 

utilizar o tato das mãos para selecionar o material a ser sugado. Além disso, ele 

tem que evitar que haja sucção de grandes pedras, galhos e outros materiais que 

podem obstruir a canalização (Figura 12). Outra característica do seu posto de 

trabalho é a exigência que adotem a posição deitada ou de cócoras durante o 

mergulho, assumindo uma postura inadequada e extremamente incômoda. 

Em geral, eram dois mergulhadores em cada draga, que se revezavam na 

atividade de mergulho. Alguns trabalhadores, para aumentar a renda, carregam 

caminhões com areia utilizando pás, durante a folga entre um mergulho e outro, 

recebendo pagamento extraordinário, pago pelo motorista do caminhão. Nessa outra 

atividade é realizado esforço físico intenso, devido a movimentos giratórios com a 

coluna e levantamento de peso, agravando ainda mais os riscos ergonômicos à sua 

saúde. Um mergulhador descreveu que: 

“O trabalho que mais me cansa é o de carregar, mas eu faço porque 

quero ganhar um pouco mais. Não sou obrigado. O esforço físico é muito grande e 

aí quando eu desço pro mergulho, já estou muito cansado. Às vezes dá até sono...”  

O conduto de sucção que o trabalhador mantém segurando durante o 

mergulho vibra em decorrência do motor do equipamento. Poucos mergulhadores 

referiram perceber essa vibração que, por ser de pequena intensidade é menos 

percebida dentro da água. SILVA, LF (2003 p.565) refere que a exposição contínua 

a processos e ferramentas com características vibratórias podem conduzir a sinais e 

sintomas de distúrbios no sistema vascular, neurológico e musculoesquelético dos 

membros superiores. 
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O ar que respira durante o mergulho é produzido diretamente do 

compressor do motor da draga, com nível de oxigênio inadequado, chegando à sua 

boca por meio de uma mangueira acoplada ao compressor de ar instalado no motor 

(Figura 12). Esse ar inalado, muitas vezes é acompanhado de resíduos de óleos 

derivados de petróleo e fumaça produzidos pelo motor que alimenta o compressor. 

Durante a combustão, o motor libera monóxido de carbono, que é um asfixiante 

químico e pode provocar hipóxia; e óxido de nitrogênio, que é irritante das vias 

aéreas, podendo provocar infecções das vias aéreas superiores, além de acarretar 

diversas outras patologias quando inalado ou aspirado pelo trabalhador. Os óleos 

derivados de petróleo contêm hidrocarbonetos aromáticos, e segundo SANTOS 

JÚNIOR et al (2003 p.413), dentre as doenças relacionadas com a exposição a 

essas substâncias pode-se incluir: leucemias, síndromes mielodisplásicas, anemia 

aplásica, púrpura e outras manifestações hemorrágicas, agranulocitose, transtornos 

da personalidade e de comportamento, episódios depressivos e hipoacusia 

ototóxica. Considerando-se que o percentual de aromáticos eventualmente 

presentes no óleo e a intensidade pequena da exposição dos trabalhadores a estas 

névoas, o risco deles desenvolverem algumas dessas doenças referidas, não é 

significativo. Segundo relatos dos proprietários e confirmado pelos trabalhadores, já 

foi adaptado ao motor um filtro para lavagem do ar que é respirado pelo 

mergulhador, o que minimiza o risco. 

A atividade de mergulho coloca o trabalhador em contato com patógenos 

diversos como vírus, bactérias, fungos e parasitas, decorrentes da contaminação 

na areia e água do rio. Há exposição às intempéries climáticas. Ele mergulha em 

qualquer período do ano, independente de estar chovendo ou não, independente 

da temperatura e, ao sair, não utiliza sequer uma toalha para enxugar o corpo. 

Como conseqüência, pode adquirir doenças dermatológicas e respiratórias com 

maior freqüência. Para SANTOS JÚNIOR (2003), em um trabalhador exposto ao 

frio ocorre dois efeitos fisiológicos principais: vasoconstricção periférica (para 

diminuir a perda do calor) e tremores (para aumentar a produção de calor). Dentre 

as doenças causadas pelo frio, existem as em que não há congelamento, como a 

hipotermia e o eritema pérnio. A hipotermia é definida pela queda da temperatura 

central do corpo a níveis inferiores a 35oC. Ela pode reduzir a atividade mental, 

reduzir a capacidade de tomada de decisões racionais levando ao risco de 
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acidentes com conseqüências graves. O eritema pérnio ou perniose é uma 

condição inflamatória da pele dos membros induzida pelo frio e caracterizada por 

eritema, prurido e ulceração. 

 

 

Figura 12: Mergulhador (Fonte: SEMAR-PI). 

 
 

Conforme já citado no referencial teórico, ALVES (2003) considera 

atividade hiperbárica, o Mergulho Raso Dependente (Standard Diving), em que a 

pessoa recebe seu suprimento de ar diretamente da superfície por meio de 

recipientes pressurizados, ou por meio de um compressor de ar. Durante a operação 

de mergulho, o retorno do trabalhador à superfície é a etapa que pode determinar 

maior dano à sua saúde, pois é justamente nessa fase que ocorre a descompressão, 

que deve ser realizada com muito cuidado. De acordo com Alves (2003), a patologia 

das atividades hiperbáricas apresenta características especiais e muitas vezes são 

de instalação rápida. Essa exposição pode determinar doenças como: o barotrauma, 

que é uma síndrome ocasionada pela dificuldade de equilibrar a pressão no interior 

da cavidade pneumática do organismo com a pressão do meio ambiente em 

variação. Podem assumir as seguintes formas clínicas: do ouvido externo, médio e 

interno; sinusal; pulmonar; facial; dental; gastrintestinal; cutâneo e corporal; a 

embolia traumática; a doença descompressiva, que tem como manifestações mais 
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freqüentes as relacionadas ao sistema osteomuscular; as doenças articulares e as 

alterações neuro-sensoriais, cardíacas e pulmonares. A perfuração do tímpano i.e., 

a perfuração das membranas que separam o ouvido médio do externo pode ocorrer 

em decorrência do aumento de pressão atmosférica pela subida rápida após 

mergulho profundo. Alguns mergulhadores fizeram os seguintes relatos: 

“Eu estourei o ouvido direito faz uns dez anos e outros maraqueiros 

também já estouraram”. “Dá um zumbido nos ouvidos, mas nunca espoquei nem um, 

porque eu só subo devagar”. 

“Tenho muito cuidado na hora de subir. Pra cada metro e meio a gente 

tem que dar uma parada, senão estoura os ouvidos”. 

Quando se considera o processo de trabalho e os demais problemas de 

saúde e sintomas referidos pelos entrevistados, é possível identificar os riscos aos 

quais estão expostos. Segundo TRIVELATO apud RIGOTTO (2002), identificar 

riscos “consiste no reconhecimento de fontes ou situações com potencial para 

provocar danos ou conseqüências indesejáveis na saúde humana, no meio 

ambiente ou mesmo perdas financeiras”. Assim, embora o uso da metodologia 

qualitativa para avaliação dos riscos utilizando coleta de informações e observação 

do processo de trabalho, a rigor, não permita estimar os riscos, de acordo com 

RIGOTTO (2002), “a experiência indica que, na maioria das empresas brasileiras, os 

riscos saltam aos olhos, aos ouvidos, ao olfato...”.   

Dentre os riscos observados nessa atividade, podemos destacar: risco 

físico determinado pela exposição ao frio, umidade, calor, pressão atmosférica 

anormal e vibração; o ruído não foi considerado como risco para o mergulhador por 

ele não permanecer muito tempo no local da fonte emissora. Em geral, ele só fica na 

plataforma durante seu deslocamento para a atividade de mergulho e no retorno ao 

local de descanso; risco biológico, pela exposição a patógenos diversos decorrentes 

da água poluída; risco ergonômico, em decorrência da permanência por muito tempo 

em posição incômoda, postura incorreta e trabalho físico pesado; e riscos 

mecânicos, tais como o de acidentes, por afogamento (pelo mergulho em águas de 

até 12 metros de profundidade), soterramento, pelo desmoronamento de barreiras 

de areias sobre o trabalhador; e risco químico, determinado pela inalação de gases 

provenientes do compressor. É importante ressaltar que embora o risco químico seja 

incluído nesta pesquisa, considera-se que não seja significativo, uma vez que o 
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percentual de aromáticos eventualmente presentes no óleo é muito pequeno e a 

intensidade da exposição dos trabalhadores a estas névoas é pequena, tornando 

insignificante o risco de desenvolver doenças provocadas pela exposição a esses 

agentes. 

b) Bombeiro: opera a motor-bomba, alimentando os motores das dragas 

com óleo diesel, utilizando em média, 50 litros por dia. O óleo é transportado em 

tambores plásticos e colocado com o auxílio de um funil, no tanque (Figura 13). 

Além disso, abastece os radiadores dos motores com água. Normalmente, coloca a 

água em um reservatório que segue para o radiador. Nesse caso, não há risco de 

ejeção da água porque existe o reservatório antes. Não há relato de explosão do 

motor em nenhuma das dragas pesquisadas. Em geral, esse profissional passa 

praticamente toda a jornada na plataforma, e quando se ausenta do local é por no 

máximo 10 a 15 minutos. É responsável pelo funcionamento e manutenção do 

equipamento de sucção e de fornecimento de ar comprimido aos mergulhadores, 

avisando-os o momento de finalizar o mergulho. 

 

Figura 13 – Bombeiro manuseando óleo para alimentar o motor da draga (Fonte: 
SEMAR-PI). 

Identificou-se ruído contínuo produzido tanto pelo motor do equipamento 

de sucção de areia, como pelo compressor de ar. A figura 14 mostra o nível de ruído 

a que esses trabalhadores estão expostos durante toda a jornada de trabalho, muito 

acima do estabelecido pelo anexo 1 da NR-15. Tal anexo estabelece que os tempos 

de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados 
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para ruído contínuo ou intermitente. No caso de exposição diária de 8 horas, o nível 

máximo permitido de ruído é de 85 decibéis e para 100 dB só é permitida apenas 1 

hora diária de exposição. Apenas em algumas dragas (28,5%) houve relato de 

fornecimento de protetor auricular para seus trabalhadores. 

 

 

Figura 14 – Aferição do ruído provocado pelo motor - 100,2 decibéis - (Fonte: 
SEMAR – PI). 

 

Foi observado que a maioria das máquinas não tem proteção das correias 

do motor, podendo provocar lesão cortante na pele quando em contato com as 

mesmas, além de queimaduras quando em contato com radiadores. Outro risco em 

potencial é a possibilidade de explosão do motor (Figura 15). O trabalhador fica 

descalço sobre a plataforma, na maioria das vezes sob uma cobertura de lona ou 

plástico. Em algumas dragas o piso é irregular e fica freqüentemente molhado, sujo 

de óleo ou com superfície irregular, favorecendo a incidência de quedas (Figura 16). 

Observou-se que por não existir, em algumas dragas, nenhuma cobertura 

na plataforma, há exposição solar prolongada (radiações não-ionizantes) sem 

proteção adequada para a pele e olhos. SANTOS JÚNIOR (2003) elenca como 

doenças causadas pelo calor: o choque térmico (também denominado hipertermia 
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ou intermação, ocorre quando os limites da homeostase foram ultrapassados ou por 

uma falha do centro termoregulador levando a uma redução da sudorese e 

resultando numa elevação acentuada da temperatura do corpo); a exaustão pelo 

calor (causada pela perda excessiva de líquidos pelo suor, associada a uma perda 

excessiva de sal, leva ao aparecimento de sensação de fadiga e fraqueza extremas, 

além de tonturas, náuseas e cefaléia); desidratação pelo calor (ocorre quando a 

ingestão de líquidos é insuficiente para compensar as perdas pela sudorese 

excessiva); câimbras e espasmos pelo calor (são contrações ou espasmos 

musculares dolorosos, motivados pela diminuição de eletrólitos no sangue, 

decorrentes da perda de sal pela sudorese excessiva e da ingestão de grandes 

quantidades de água); fadiga transitória pelo calor (estado transitório de desconforto 

de tensão causado por exposição prolongada ao calor); reações dermatológicas; 

queimaduras; sobrecarga do sistema circulatório; catarata (uma das causas é a 

exposição prolongada ao calor radiante), dentre outras patologias. A catarata é a 

diminuição da transparência do cristalino. O cristalino é uma lente localizada dentro 

do olho humano importante na focalização das imagens captadas pela retina. Com a 

opacificação desta lente, as imagens captadas pelo olho perdem sua nitidez e 

qualidade. 

A radiação UV-B decorrente de prolongada exposição solar é a principal 

causa responsável pelo bronzeamento e queimaduras de pele, bem como pela 

formação de vitamina D na pele, além de influenciar o sistema imunológico. A 

radiação UV-B é também a principal causa da "cegueira-da-neve" e um importante 

fator indutor das cataratas. Esse tipo de radiação contribui para o envelhecimento da 

pele e dos olhos,  e para causar câncer de pele.  

A longa exposição em ambiente úmido leva às vezes a que até a própria 

vestimenta fique molhada e além de a água ser poluída, pode trazer como 

conseqüência doenças dermatológicas, especialmente as micoses e doenças do 

aparelho respiratório com maior freqüência do que a população normal. 

Principalmente no início da manhã, e durante o período chuvoso, o trabalhador 

expõe-se também à chuva por não ter proteção adequada na plataforma. Há 

também o contato com patógenos diversos decorrentes da contaminação na água 

do rio. 
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Figura 15 – Máquina sem proteção (Fonte: SEMAR-PI). 

 

 

 

Figura 16 – Irregularidades no piso da draga (Fonte: SEMAR – PI). 

 

c) Caixeiro: controla a saída do produto, sendo responsável pela 

comercialização da areia; recebe pagamentos e anota toda a venda realizada para 

prestação de contas com o empregador; em algumas dragas, junta a areia do 

depósito (“caixões”), utilizando pás, enxadas e carrinho de mão, atividade que exige 

esforço físico intenso e exposição solar prolongada sem proteção adequada para a 

pele e olhos. 
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d) Operador de retroescavadeira: opera a máquina enchendo os 

caminhões de areia, ficando exposto à vibração de corpo inteiro provocada pela 

máquina. O ruído, embora presente, não foi considerado relevante por tratar-se de 

períodos curtos e não serem contínuos. Assume postura inadequada ao passar 

longas horas na posição sentada, além da exposição solar prolongada sem proteção 

adequada para a pele e olhos. De acordo com SILVA, LF (2003), tanto a vibração de 

corpo inteiro quanto à exigência de postura inadequada podem levar a alteração na 

coluna vertebral ocasionando lombalgias. 

e) Administrador: supervisiona as atividades da operação de dragagem; 

toma as providências necessárias para o funcionamento normal da draga sob sua 

responsabilidade. Nessa atividade, não foi observado nenhum risco específico. 

Em relação à percepção dos trabalhadores sobre a existência de riscos 

no seu local de trabalho, 57,3% dos entrevistados declaram que não existe risco à 

saúde nas atividades que exercem, mas 42,7% acham que esses riscos podem 

causar problemas de saúde. Alguns se referiram à possibilidade de contrair doenças 

como gripes e resfriados; outros destacaram riscos de acidentes como queda de 

barreiras e afogamento com morte como conseqüência. Embora muitos neguem a 

relação do trabalho com as doenças e os sintomas referidos, quando o tema diz 

respeito aos acidentes ocorridos nas dragas, 41,3% mencionaram conhecer alguém 

que já se acidentou na atividade. 

Apenas 13,3% referiram ter tido alguma doença ou acidente desde que 

iniciou sua atividade nas dragas, embora muitos deles não associem gripes e 

resfriados ou qualquer outro problema respiratório à sua atividade. Um mergulhador 

referiu que: “A única doença que eu tenho muito é gripe, mas isso todo mundo tem. 

Não posso dizer que é do meu trabalho”. Outro mergulhador falou que: “Quando eu 

comecei aqui nas dragas, só vivia com a garganta doente. Mas é porque eu ainda 

não tava acostumado... agora é diferente. Nunca mais eu tive nada...”. 

Quando questionados sobre como se sentiam na atividade, os que 

manifestaram maior insatisfação foram os mergulhadores, que na grande maioria, 

executavam essa atividade porque era um meio de subsistência ou porque era 

melhor do que trabalhar na roça. Aqui citamos depoimentos de alguns 

mergulhadores: 
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“Gosto do meu trabalho porque dá o meu sustento”. 

“Trabalho aqui, porque preciso. Não tenho muita vontade de trabalhar em 

rio, mas trabalho está difícil...”. 

“O desemprego é grande. Ainda tenho é que dar graças a Deus por este 

emprego”. 

“Acho bom o meu trabalho. A gente tem que achar bom o que a gente 

faz”. 

“Essa atividade é boa porque é de onde eu arranjo o feijão”. 

“Queria que fosse filmado o trabalho lá embaixo para as pessoas verem o 

que a gente passa lá... Os donos reclamam quando a areia vem com água...”. 

Alguns trabalhadores entrevistados referiram que já estavam muito 

acostumados a mergulhar sem nenhum equipamento de proteção individual (EPI) e 

que tinham muita dificuldade para se adaptar. Muitos deles relataram que já tinham 

trabalhado antes em construção civil, mas em atividades informais e não utilizavam 

EPIs. 

A Tabela 4 demonstra os riscos identificados pela observação do 

processo de trabalho e a quantidade de trabalhadores expostos a determinados 

riscos que incluíam os físicos (ruído, vibração, umidade, calor, frio e pressão 

atmosférica anormal); ergonômicos (trabalho físico pesado, posição incômoda e 

postura incorreta); químico (gases); mecânico (acidentes: afogamento, soterramento 

e máquina sem proteção); e, biológicos (patógenos diversos, decorrentes de 

poluição da areia e água do rio). 
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Tabela 4: Distribuição dos trabalhadores da mineração de areia por 

dragagem no rio Poti segundo o tipo de risco a que está exposto. 

Total  
Riscos N. º. % 
Físico   

Ruído, calor, umidade, frio 17 27,4 
Calor, umidade e frio 1 1,6 
Pressão atmosférica anormal, vibração, frio, 
umidade 

44 71,0 

Total 62 100,0 

Ergonômico   

Posição incômoda e Postura incorreta 44 84,6 
Trabalho físico pesado e Levantamento e transporte 
manual de cargas 

8 15,4 

Total 52 100,0 

Químico   

Inalação de resíduos de hidrocarbonetos derivados 
de petróleo 

44 100,0 

Total 44 100,0 

Mecânico   

Máquina sem proteção 6 8,4 
Afogamento e soterramento 44 62,0 
Falta de EPI ou inadequado ao risco 21 29,6 
Total 71 100,0 

Biológico   

Patógenos diversos 62 82,7 
Não expostos 13 17,3 
Total 75 100,0 

 

 

Entre as doenças referidas contraídas desde o início do trabalho com 

dragagem, destacaram-se as gripes e resfriados (28,0%); lombalgias (14,7%), 

perfuração dos tímpanos (10,7%) e dermatoses (9,3%) que associam ao 

ressecamento da pele pelo sol e infecção pela poluição da água; outros problemas 
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respiratórios como pneumonia, sinusite, asma e amigdalite corresponderam juntas a 

10,7%, além de zumbido (4,0%) (Tabela 5). Não referiram nenhum sintoma relativo a 

alterações de saúde decorrentes de exposições à vibração, como, por exemplo, 

problemas articulares ou neurovasculares. 

Os acidentes referidos contabilizaram índices de 5,3% como é o caso de 

ferimentos provocados por queda de pedra do barreiro, queda da canoa durante o 

deslocamento para a draga e por trauma durante manutenção da correia do motor 

da draga. Assim, torna-se claro que as causas mais freqüentes dos acidentes estão 

diretamente associadas ao próprio processo de trabalho.  

Vale ainda registrar que na Procuradoria Regional do Trabalho existe 

registro de dois óbitos ocorridos nas atividades de dragagem no rio Poti (2,7%). Um 

dos acidentes registrados referia-se a um mergulhador que ao tentar posicionar o 

tubo de sucção para drenagem de areia no fundo de uma lagoa desse rio, houve 

uma quebra de barreira com desmoronamento de grande quantidade de areia 

resultando no soterramento do trabalhador.  O outro registro de acidente referia-se 

ao óbito de um bombeiro, enquanto desmontava uma bomba de sucção. O óbito 

ocorreu em decorrência de uma descarga elétrica provocando choque elétrico no 

trabalhador. 

Apesar da subnotificação observada com relação ao número de acidentes 

nas dragas, quando os trabalhadores foram questionados sobre se conheciam 

alguém que já tivesse tido algum acidente na atividade de dragagem, muitos 

responderam conhecer situações diferentes de acidentes, que quando compilados 

totalizam oito acidentes com óbitos, dois dos quais já descritos nos relatos da 

Procuradoria. Os outros seis acidentes com óbitos referiam-se a: um mergulhador 

que teve óbito por afogamento por estar alcoolizado; outro que era epilético e teve 

uma crise durante o mergulho, outro que mergulhou logo após o almoço e teve 

“congestão” e outro por imprudência do próprio mergulhador que ficou soterrado por 

não respeitar os limites das barreiras, além de dois onde não foi possível obter o 

relato das causas. Existe a possibilidade de que essas causas se refiram aos relatos 

sobre dois trabalhadores que tiveram óbito durante um acidente com um caminhão. 

O fato aconteceu quando ao descarregar areia o veículo bateu em um silo, que 

desabou sobre o mesmo, provocando o óbito do motorista e de um operador de 

draga. Os dados relatados mostram um número expressivo de acidentes fatais na 
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atividade. É essencial lembrar que o que foi exposto aqui reproduz a fala dos 

trabalhadores. Certamente, uma análise técnica bem feita de cada um dos acidentes 

resultaria num complexo de causas, demonstrando as condições inseguras 

porventura ocorridas. 

 

3.3 - Medidas de Controle aos riscos detectados 

 

As medidas aqui descritas levaram em consideração os riscos detectados 

no processo de trabalho da extração de areia por dragagem.  

Para SANTOS JÚNIOR (2003), as medidas de controle do Calor e de 

seus efeitos sobre o organismo em ambientes de trabalho, podem ser feitas por 

meio de: 

a) Diminuição do calor radiante: pode ser conseguida pela interposição de 

barreiras refletoras entre a fonte de calor e o trabalhador, no caso, colocando-se 

cobertura eficaz no teto da draga. 

b) Limitação do tempo de exposição ao calor: pode ser conseguida pela 

otimização de ciclos na realização de tarefas, pelo revezamento de pessoas ou 

pausas no trabalho. 

c) Reposição hidroeletrolítica: a reposição de água deve ser invidualizada, 

pois depende da intensidade da perda. Em trabalhadores pouco ou não 

aclimatizados a reposição deve ser feita pela ingestão de uma solução de água e 

sal. 

d) Utilização de roupas adequadas e bonés para proteger-se do sol. 

e) Utilização de óculos que absorvam a radiação ultra-violeta: está 

indicado para evitar o desenvolvimento de catarata em trabalhadores expostos a 

calor radiante intenso. 

f) Utilização de protetor solar apropriado sobre a pele exposta ao sol, 

sempre levando em conta o tipo de pele e o fator de proteção solar. Sua aplicação 

deve ocorrer entre 30 e 60 minutos antes do início à exposição ao sol, repetindo a 

aplicação a cada 2 horas. Deve-se dar preferência aos protetores físicos que 
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possuem resistência à água e ao atrito mecânico. Devem ser utilizados os cremes 

de proteção solar que exerçam proteção sobre as radiações UVA e UVB. 

 

Em relação ao Frio, as medidas de controle podem ser: 

a) Uso de roupas e equipamentos isolantes: devem ser fornecidos roupas, 

luvas e outros equipamentos que forem necessários para proteger as áreas 

expostas do corpo, de forma a prevenir a sensação de frio excessivo. 

b) outras medidas como o rodízio de tarefas nos postos de trabalho mais 

frios e as pausas podem ser adotados de modo a diminuir a exposição dos 

trabalhadores.  

As atividades realizadas em locais com umidade exigem que sejam 

adotadas medidas de controle como: o uso de roupas adequadas ao mergulho, piso 

da plataforma recoberto com material antiderrapante, fornecimento de instrumentos 

que ajudem na redução da umidade do corpo, como toalhas. 

O exame médico ocupacional dos trabalhadores em condições 
hiperbáricas é uma importante ferramenta na prevenção de doenças ocupacionais 

e acidentes. Segundo ALVES (2003), considerando o número de horas em 

condições hiperbáricas, o mergulho raso é bem mais perigoso que o profundo. A 

periodicidade dos exames médicos ocupacionais dos trabalhadores em condições 

hiperbáricas no Brasil é semestral. 

Quando são considerados os riscos de acidentes, observa-se que se 

fosse realizado Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) nas 

empresas reduziria muito o risco de acidentes nas dragas, incluindo medidas como a 

proteção do motor-bomba, a contaminação ambiental, e muitos outros. 

Medidas que podem ser adotadas para evitar agravos provocados pelos 

riscos químicos, aqui determinados por óleos derivados de petróleo, incluem: 

orientação ao trabalhador para que ele aprenda a manipular, transportar, armazenar 

os produtos, bem como descartar os seus resíduos, sem que haja inalação, nem 

contato direto com sua pele; deixar os produtos com os rótulos nas embalagens 

evitando o uso incorreto. Quanto à exposição do mergulhador ao risco, é 

recomendável que seja feita periodicamente a manutenção do compressor de ar, 
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como também a limpeza dos filtros para que não haja possibilidade de passagem de 

resíduos dos óleos utilizados no motor durante o mergulho.  

Medidas educativas em relação à postura, pausas regulamentares e de 

modificações dos postos de trabalho poderiam minimizar os riscos ergonômicos e 

de vibrações a que os trabalhadores estão expostos. Um fator importante para a 

prevenção de agravos relacionados à vibração é a redução do tempo de exposição 

do trabalhador ao risco, que pode ser conseguido com revezamento da atividade 

entre trabalhadores ou mesmo com as pausas intercaladas durante o trabalho. 

Para o controle dos riscos biológicos determinados pelo contato com 

água contaminada por patógenos diversos como fungos, bactérias, parasitas, vírus 

etc, são necessárias medidas que envolvem condições de higiene não só das 

empresas e trabalhadores envolvidos, mas de toda a sociedade e governo. É 

preciso que as águas do rio recebam melhor tratamento, que seja evitado que se 

joguem lixos e esgotos diretamente no rio. Como medida de proteção individual, o 

uso de roupas apropriadas ao mergulho (isolantes), como também a higiene pessoal 

adequada logo após o mergulho, como banho com água tratada utilizando produtos 

de higiene reduziria a possibilidade de contrair doenças dermatológicas.      

A exposição prolongada ao ruído a níveis acima do limite estabelecido 

pela NR-15, anexo 1, pode ocasionar surdez, irritabilidade, e outros prejuízos à 

saúde, como por exemplo, transtornos psicológicos, alterações cardíacas e 

gastrintestinais. Para reduzir ou evitar os agravos determinados pela exposição ao 

ruído, podem ser adotadas medidas de proteção coletiva como o enclausuramento 

do motor-bomba, que é a fonte emissora do ruído. Além disso, podem ser adotadas 

medidas de proteção individual como o fornecimento e orientação para o uso de 

protetores auriculares por todos os trabalhadores expostos a esse risco.  

 Além das medidas sugeridas, deveriam ser adotadas como prática 

efetiva a implantação e execução do PCMSO e PPRA nas empresas, já exigidos por 

Lei. É importante que o controle periódico dos trabalhadores expostos ao ruído seja 

feito com a realização de audiometria, bem como todos os outros exames 

complementares que forem necessários para um melhor seguimento das condições 

de saúde de todos os trabalhadores das dragas. 
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Ao apresentarem algum tipo de problema de saúde, os trabalhadores 

buscam atendimento preferencialmente nos postos de saúde do SUS localizados 

nos seus bairros residenciais. 

Com dados obtidos dos questionários aplicados com os trabalhadores, 

observou-se que entre as doenças contraídas desde o início do trabalho com 

dragagem, destacaram-se as gripes e resfriados (28,0%); dores lombares (14,7%); 

perfuração dos tímpanos (9,3%); doenças da pele (9,3%), e outras com menor 

freqüência, como a asma (1,3%). (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Distribuição da freqüência das doenças e acidentes referidos pelos 

trabalhadores da extração de areia por dragagem. 

Total  
Doença / Acidente N % 
Doença 

Gripes e resfriados 21 28,0 
Dor lombar 11 14,7 
Perfuração dos tímpanos 8 10,7 
Dermatoses 7 9,3 
Dor no ouvido 5 6,7 
Zumbido nos ouvidos 3 4,0 
Sinusite 3 4,0 
Pneumonia  2 2,7 
Amigdalite 2 2,7 
Falta de ar (asma) 1 1,3 

Acidente 

Soterramento com óbito (*) 2 2,7 
Ferimento na mão por queda de barreira 2 2,7 
Ferimento na perna por queda de canoa 1 1,3 
Ferida corto-contusa na mão por trauma durante 
manutenção da correia do motor 

1 1,3 

(*) Dados documentais da Procuradoria Regional do Trabalho. 
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Outro problema mencionado refere-se ao consumo de bebida alcoólica: 

64,0% dos entrevistados assumem o consumo freqüente de bebidas fora do 

ambiente de trabalho (Tabela 6). Quando se questionou o consumo de bebida 

durante o trabalho, bem com o uso de drogas em qualquer situação, todos negaram. 

Alguns referiram que quando exerciam atividades noturnas, eles consumiam bebida 

alcoólica para poder suportar o frio. 

Tabela 6: Freqüência de trabalhadores da extração de areia por dragagem que 

relataram consumir bebida alcoólica. 

Total  
Consumo de bebida alcoólica N % 
Sim 48 64,0 
Não 27 36,0 
Total 75 100,0 

  
 

Muitos fatores podem interferir na percepção dos trabalhadores dos riscos 

que estão expostos na sua atividade laborativa, fazendo com que não percebam ou 

mesmo neguem a presença de riscos às vezes muito graves. Os trabalhadores 

entrevistados percebem seu trabalho como fonte de sobrevivência e a saúde como 

ausência de doença que os incapacite para o trabalho. Não têm percepção correta, 

de que os riscos laborativos aos quais estão sujeitos podem acarretar sérios 

prejuízos à sua saúde, ou como explica RIGOTTO (2002), desenvolve uma 

hierarquização na valoração simbólica dos riscos, em que estes tão importantes 

para nós ficam menores para eles, tendo em vista o contexto sócio-histórico em que 

vivem. Neste contexto, é importante chamar a atenção para as dificuldades dos 

trabalhadores em expressar suas visões a respeito dos aspectos relacionados à sua 

saúde ou trabalho. É fato que a falta de informação/escolaridade e a situação da 

entrevista ter sido realizada no ambiente de trabalho podem ter constrangido e 

contribuído para que o trabalhador tivesse medo de ser ouvido por algum colega, ou 

até mesmo que a pesquisadora, que eles não conheciam, delatasse suas falas. 

Esses dados, associados à falta de alternativas de trabalho, o medo de passar fome  

ou necessidades com uma possível demissão podem também ser estratégias de 
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negação do risco, e o trabalhador se submete a precarização do trabalho e funções 

insalubres e periculosas como muitas que foram descritas.  

 

3.4 - Problemas ambientais 

Em relação ao ambiente, alguns fatos puderam ser observados durante as 

visitas às empresas. De forma geral havia desmatamento da vegetação ribeirinha 

para a realização das atividades inerentes à mineração, tais como construção da 

caixa de areia e bombeamento de deposição da água e areia desde o rio até o 

caixão; para realizar plantações nas vazantes; e, para permitir a comercialização do 

produto da mineração, ou seja, para o trânsito e manobras de caminhões. 

Também foi possível constatar a contaminação da água do rio por 

derivados do petróleo. Embora a maioria das dragas já utilizasse um recipiente 

plástico para evitar que o óleo utilizado para o funcionamento do motor fosse 

despejado no rio, alguns proprietários de dragas ainda não tinham essa 

preocupação. Conseqüentemente, a liberação dos resíduos de petróleo diretamente 

nas águas contribui para o agravamento da poluição do rio. 

A análise dos instrumentos da pesquisa indicou que não existia um padrão 

para a delimitação da área entre as dragas. Como não havia critérios bem 

estabelecidos para evitar a exploração judiciosa dos recursos minerais, o 

proprietário de um mesmo terreno podia arrendá-lo para mais de um dragueiro. 

Desta forma, quando existia grande proximidade de uma draga para outra, o rio 

apresentava maior dificuldade para recuperação do solo local, tendo em vista a 

maior agressão às jazidas de areia. Além disso, um outro problema ambiental pôde 

igualmente ser detectado em decorrência da exploração mineral sem controle: a 

formação de buracos profundos, i.e., verdadeiras crateras ou poços, no fundo do rio, 

que ocorria quando a atividade extrativista era muito intensa em certos trechos do 

rio, onde havia abundância da matéria prima. A ocorrência destes buracos tem como 

conseqüência nefasta mais importante o risco de acidentes fatais para os 

pescadores e outras pessoas que utilizam o rio como área de lazer para banhos. 
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A recuperação do solo das áreas degradadas em conseqüência dos 

processos produtivos da mineração de areia é outro aspecto ambiental relevante. 

Em geral há dois tipos de áreas a serem consideradas, onde se faz necessária a re-

vegetação e conseqüente recuperação do solo: as áreas de mata ciliar, que, de 

acordo com o Código Florestal, são áreas de preservação permanente, onde a re-

vegetação deve ser feita exclusivamente com plantas nativas e em quantidade 

suficiente; e áreas operacionais da mineração, que incluem locais de estocagem da 

areia e demais instalações que forem necessárias, além da área para as vias de 

acesso a esses locais. Nesse caso, a re-vegetação pode ser feita com outras 

espécies vegetais (ALMEIDA e SANCHEZ, 2005). 

Na presente pesquisa, quando os proprietários ou prepostos foram 

questionados sobre quais as preocupações que a empresa tinha com o meio 

ambiente, as ações mais freqüentes relatadas foram: reflorestamento das áreas 

devastadas; preservação da distância mínima do rio para o caixão de areia de pelo 

menos 100 metros e construção de canaletas para drenagem da água a ser 

retornada para o rio. Estas ações começaram a ser realizadas muito recentemente, 

principalmente a partir de 2004, seguindo recomendações e orientações do IBAMA, 

assim como as exigências contidas no Termo de Compromisso com a Prefeitura 

Municipal, para liberação, instalação e operação de dragas em Teresina. Dentre as 

exigências está a de fazer a sucção dentro do rio a uma distância mínima de 30 

metros da margem, para evitar quebra de barreiras; cuidar para que a plataforma de 

sustentação dentro do rio esteja sempre em boas condições; manter o motor 

regulado para evitar a poluição atmosférica; e vedar os canos de sucção para evitar 

vazamento ao longo do percurso até o “caixão”.  

Quando solicitados a mostrar o que de fato eles já haviam realizado, no 

tocante a re-vegetação, foi notado que as exigências do Código Florestal não eram 

cumpridas, principalmente quanto à recuperação da mata ciliar. Assim, os 

proprietários consideravam que a plantação de hortaliças nas vazantes do rio, que 

era realizada por ribeirinhos sem relação com a draga, acarretava maior destruição 

da vegetação nativa e contribuía para a deterioração ambiental. Por outro lado, eles 

permitiam que seus empregados realizassem cultura de subsistência, como milho, 

feijão e mandioca, considerando então estas plantações como áreas de vegetação 
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recuperada. Além disso, após a retirada de funcionamento das dragas de um setor 

cuja reserva extrativista se exauriu, em geral após três a quatro anos de pleno 

extrativismo, não foram observadas ações para a recuperação ambiental naquelas 

áreas operacionais: os dragueiros abandonam a área devastada e se instalam em 

outra, onde todo o processo de agressão ambiental recomeça novamente. 
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4 – CONCLUSÕES 
 
 

Em Teresina a mineração no rio Poti é antiga, tem passado por diversas 

transformações e hoje se compõe de vinte e seis empresas, vinte e uma das quais 

fizeram parte dessa pesquisa. A maioria delas utilizava dragas hidráulicas de 

sucção, com exceção de uma, em que a draga era mista. Quase todas são 

consideradas como de pequeno porte, com média de cinco empregados por draga e 

a divisão do trabalho incluía as seguintes atividades: mergulhador, caixeiro, 

operador de moto-bomba, operador de retro-escavadeira e administrador.  

O estudo demonstrou que há exposição dos trabalhadores a diversos 

riscos ocupacionais, como: riscos físicos: ruído, calor, umidade, frio, pressão 

atmosférica anormal e vibração; riscos ergonômicos: posição incômoda, postura 

incorreta, trabalho físico pesado, levantamento e transporte manual de cargas; 

riscos químicos: inalação de resíduos de hidrocarbonetos derivados de petróleo; 

riscos mecânicos ou de acidentes: máquina sem proteção, afogamento, 

soterramento, falta de EPI ou inadequado ao risco; e riscos biológicos: patógenos 

diversos decorrentes de poluição da água do rio e da areia. Tais riscos têm reflexos 

sobre o perfil de morbi-mortalidade destes trabalhadores e, sem dúvida alguma, os 

mergulhadores são os que mais estão expostos a riscos tendo como conseqüência 

quadros respiratórios, que podem ser relacionados a infecções respiratórias, 

dorsalgias, dermatoses, e alterações clínicas como barotrauma; além dos danos 

físicos decorrentes de acidentes, como por exemplo, ferimentos provocados por 

queda de pedra do barreiro e até óbitos. 

Alguns danos ambientais foram observados, como: desmatamentos da 

vegetação ribeirinha nas margens do rio; contaminação da água do rio por derivados 

do petróleo e lixo urbano; e a formação de buracos profundos no leito do rio. O preço 

da areia é mantido baixo/competitivo a custa das precárias condições de trabalho e 

da baixa remuneração dos trabalhadores. Inúmeros problemas ambientais possuem 

sua origem em um modelo de desenvolvimento injusto, particularmente para com as 

populações mais pobres e discriminadas. “O movimento pela justiça ambiental 

repensa questões sociais, econômicas e ambientais numa perspectiva territorialista, 

e têm por desafio básico fortalecer a integridade e a saúde das comunidades – 
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incluindo os trabalhadores/as – e dos ecossistemas” (PORTO, 2005).  O setor de 

mineração de areia não pode ser considerado sustentável, deste ponto de vista: os 

prédios se erguem, a cidade se expande, à custa de danos ambientais e da saúde 

dos trabalhadores envolvidos. Vale questionar se o custo do produto deva ser baixo, 

enquanto tenha um elevado custo social e ambiental. 

As instituições reguladoras têm realizado trabalhos de conscientização no 

sentido de reduzir riscos nos ambientes de trabalho; exigência do cumprimento da 

normatização trabalhista e ambiental; mas nem todos do setor trabalham na 

formalidade, em geral, eles têm consciência limitada dos riscos e da relação destes 

com os agravos à saúde que vêm apresentando. Falta-lhes informação e 

escolaridade, preferem isto que o desemprego, pois convivem com a falta de outras 

opções. Os dados revelam que com a falta de emprego, o trabalhador se submete a 

precarização do trabalho e funções insalubres e periculosas como estas. 

A importância da educação, da informação e do treinamento de 

trabalhadores expostos aos riscos detectados na pesquisa é fundamental para evitar 

que haja danos à saúde dos trabalhadores. Com tais considerações, nossa 

avaliação é a de que envolver efetivamente os trabalhadores das dragas em 

qualquer processo de mudança é um dos aspectos que consideramos como 

necessários para o alcance de qualquer melhoria em suas condições de saúde, vida 

e trabalho. Por outro lado, as instituições envolvidas – ambientais, sociais, 

trabalhistas e sanitárias – também deveriam mudar seus paradigmas para aceitar a 

realidade desses trabalhadores como ponto de partida para a sua transformação. 

Poderia haver critérios para a utilização da areia na construção civil, de tal forma que 

não fôssemos morar em prédios construídos em cima da morte desses 

trabalhadores. Ainda não existem medidas de organização dos trabalhadores, como 

um sindicato específico, mas os empresários do setor de mineração de areia por 

dragagem vêm tentando se organizar por meio associativo e com isso já se observa 

uma melhoria nas medidas de proteção à saúde dos trabalhadores, uma vez que há 

uma maior cobrança em relação aos cumprimentos das exigências legais. 

Este tipo de atividade econômica extrativista, de uma reserva de minério 

finita, exige a constante mudança de locais para exploração, que pode culminar em 

severos danos ao meio ambiente, se não houver ação conjunta dos órgãos 

regulatórios e fiscalizadores. Neste contexto, faz-se necessária também a realização 
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de projetos de educação ambiental e maior conscientização dos atores deste 

processo de trabalho, quanto à necessidade premente de proteção e conservação 

do meio ambiente, até mesmo para garantir a sua própria subsistência. Há que se 

propor uma nova forma de desenvolvimento sustentável, com a utilização consciente 

dos recursos naturais, preservando-os para gerações futuras. Como foge ao escopo 

desta pesquisa estudar os tipos de vegetação nativa das margens do rio Poti, 

ressalta-se a importância da realização de outros estudos que possam contribuir 

para a completa recuperação das áreas devastadas em decorrência do processo de 

mineração de areia por dragas, de forma a evitar o agravamento da agressão 

ambiental observada nos dias atuais. A população conscientizada terá condições de 

reivindicar uma produção mineral que atenda às suas necessidades sem destruir o 

meio ambiente.  
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DRAGUEIROS PARA 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

 
Nome do entrevistado:        Data: 

Função/cargo: 

 
Identificação da empresa:  
razão social: 

número de dragas em atividade: 

localização: 

 

Aspectos organizacionais da empresa: 
Número total de trabalhadores: 

Especificação do tipo de draga utilizada: 

  

 
(1) hidráulicas de sucção (2) mecânicas (3) mistas 

Tempo que atua em Teresina: 

  

 
(1) até 2 anos (2) 2-5 anos  (3) >5 a 10 anos (4) > 10 anos 

Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual: 

  

 
(1) não (2) sim Especificar: 

Licenciamentos para funcionamento: 

  

 
(1) não (2) sim Especificar: 

Doença ou acidente de trabalho na sua draga: 

  

 
(1) não (2) sim Especificar: 

Cuidados com o compressor de ar: 

  

 
(1) filtro (2) outros  Especificar: 

Fornece treinamento de mergulho para os maraqueiros? 

 

 
(1) não (2) sim Quem realizou? 
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As atividades de dragagem ficam sem funcionar em algum período do ano? 

  

 
(1) não (2) sim Especificar: 

Preocupação com o ambiente (água e solo): 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Quais as dificuldades mais comuns na sua atividade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Processo de produção: 
produto: 

  

 
(1) areia fina   (2) areia média (3) areia grossa 

meio de produção/fluxograma: 

destino final do produto: 

volume produzido: 

 
Organização do trabalho: 
divisão do trabalho: 

 

conteúdo das tarefas: 

 

forma de organização do trabalho: 

relações com movimentos associativos (sindicato, associação): 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TRABALHADORES 

 
Empresa:         Data: 

 
  
 

PARTE  I: DADOS GERAIS DO TRABALHADOR 
 

1. Nome: 
 
 

2. Sexo: 
 
 
 

              (1) masculino  (2) feminino 

3. Data e local de nascimento 
 
 

/ /  Cidade:    UF:  

 
4. Endereço: 

 
 
 
 
  

Rua / Av.:          Número: 
Bairro:     Cidade:    Estado: 
CEP:      Telefone: (      ) 

5.  Estado civil: 
 
 
  

(1) casado    (2) solteiro    (3) viúvo  (4) separado/divorciado  (5) outro 

6. Escolaridade: 
 
 
 
 

(1) analfabeto                         (2) 1.º grau incompleto        (3) 1.º grau completo  
(4) 2.º grau incompleto           (5) 2.º grau completo           (6) outro (especificar) 

 
PARTE II: RELAÇÕES DE TRABALHO 
 

1. Cargo/função: 
 
 
 

 
 

(1) maraqueiro (2) administrador (3) caixeiro (4) bombeiro   
(4) carregador manual (5) bitoleiro (6) apontador (7) motorista  
(8) operador enchedeira    (9) outra

2. Regime de Trabalho: 
 

3. Remuneração (R$): 
 

(1) CLT  (2) Diarista  (3) Empreiteira (4) Terceirizado 

(1) < 1 SM  (2) 1-2 SM  (3) 3-4 SM  (4) >4 SM  
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4.  Benefícios: 
 
 
 
 

(1) auxílio alimentação (2) vale transporte (3) plano de saúde 
(4) seguridade social (5) outro 

5. Jornada de Trabalho: 
 
 
 

(1) 2 x 2h/dia      (2) 3 x 2h/dia     (3) 4 x 2h/dia     (4) 8h/dia     (5) 10h/dia 

6. Qual o turno do seu trabalho? 
 
 
 

(1) diurno (2) noturno  (3) alternando diurno/noturno 

7. Horas extras: 
8. Tempo na atividade: 

 
 

meses anos
(1) não  (2) 1-2h/semana (3) 3-4 h/semana (4) 5-6 h/semana 

8. Recebeu treinamento para a execução da atividade?  
 
 
 

(1) não  (2) sim  Quem realizou o treinamento? 

9. Utiliza Equipamentos de Proteção Individual? 
 
 
 

(1) não (2) sim     especificar:  

 
 
PARTE III:  INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
1. Você já teve alguma doença ou acidente desde que iniciou esta atividade? 

 (1) não (2) sim  especificar:  
 

2. Você tem conhecimento de algum trabalhador que teve alguma doença ou 
acidente de trabalho nestas atividades? 

 (1) não (2) sim  especificar:  
 

3. Você usa bebida alcoólica ou drogas? 
 

(1) não (2) sim  especificar:  
 

4. Como você se sente nessa atividade?   
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ANEXO 3: AVALIAÇÃO DOS RISCOS ESPECÍFICOS 
 

 
1. Exposição a riscos específicos: 

 
 

(1) não   (2) sim

2. Riscos físicos: 
 

 
 
 

(1) ruído  (2) calor  (3) frio  (4) vibração 
(5) umidade (6) pressão atmosférica anormal

3. Ergonômicos: 
 
 
 

 
 
 

(2) trabalho em turnos  (2) repetitividade  (3) posição incômoda 
(4) jornada prolongada  (5) monotonia  (6) postura incorreta 
(7) trabalho físico pesado (8) ritmos excessivos   
(9) levantamento e transporte manual de cargas 

4. Químicos: 
 
 
 

 

(1) poeiras minerais  (2) poeiras incômodas (3) gases  
(4) fumos (hidrocarbonetos) (5) hidrocarbonetos derivados do petróleo 

5. Acidentes: 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Arranjo físico deficiente (2) máquina sem proteção     (3) queda de altura 
(4) instalação elétrica inadequada  (5) ferramentas inadequadas 
(6) falta de EPI ou inadequado ao risco (7) afogamento 
(7) transporte de materiais/equipamentos sem as devidas precauções 
(8) soterramento (9) descarga elétrica     (10) outro 

 
6. Observações 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
  
Eu, Sr (ª)  ______________________________________________________ , 

estou ciente e aceito participar do estudo sobre “O processo produtivo na 
mineração de areia no rio Poti em Teresina-Pi: um olhar para a saúde, o 
trabalho e o ambiente”. 
 Sei que responderei a um questionário sobre informações pessoais e 

relacionadas ao meu trabalho e que essas informações serão avaliadas somente 

pela professora orientadora da pesquisa Dra. Raquel Maria Rigotto e pela 

pesquisadora responsável Mirian Perpétua e Silva Palha Dias e, que manterão o 

sigilo e anonimato da fonte e dos dados colhidos. 

Sei que esse estudo tem como objetivo principal observar os aspectos 

referentes ao processo produtivo na mineração de areia realizado por dragas nas 

margens e leito do rio Poti, no município de Teresina, e suas conseqüências para o 

ambiente e a saúde dos trabalhadores deste setor. Fui informado (a) que, a 

pesquisa não incluirá tratamento para os participantes que tenham alguma doença. 

Foi-me garantido também conhecer o resultado da pesquisa.  

Eu fui esclarecido (a) quanto ao direito de sair desta pesquisa em qualquer 

momento, e que a não aceitação na participação do estudo não implicará em 

qualquer tipo de represália por parte da empresa em que trabalho. Em caso de 

dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos, tenho o direito de telefonar 

para a Dra. Mirian Perpétua e Silva Palha Dias, no telefone de número 3231-0384, 

ou solicitar informações no Comitê de Ética em Pesquisa da UFC. Sei também que 

não serei pago para participar deste estudo. 

Teresina,  ______     de    ___________________   de  2005. 
 
 
__________________________________________ 

                Assinatura do (a) participante 

__________________________________________ 
              Mírian Perpétua e Silva Palha Dias 

__________________________________________ 
                            Testemunha 
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ANEXO 5 – TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 

 
 
  

A empresa  ______________________________________________________ , 

está ciente e aceita participar do estudo sobre “O processo produtivo na 
mineração de areia no rio Poti em Teresina-Pi: um olhar para a saúde, o 
trabalho e o ambiente”. 
 As informações relacionadas à empresa serão mantidas em sigilo pela 

professora orientadora Dra. Raquel Maria Rigotto e pela pesquisadora responsável 

Mirian Perpétua e Silva Palha Dias, que também manterão o anonimato da fonte e 

dos dados colhidos. 

Foi-nos informado que esse estudo tem como objetivo principal observar os 

aspectos referentes ao processo produtivo na mineração de areia realizado por 

dragas nas margens e leito do rio Poti, no município de Teresina, e suas 

conseqüências para o ambiente e a saúde dos trabalhadores deste setor. Foi-nos 

garantido também conhecer o resultado da pesquisa e que não haverá qualquer 

pagamento para a participação neste estudo. 

A empresa foi esclarecida quanto ao direito de sair desta pesquisa em qualquer 

momento. Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos, tem o 

direito de telefonar para a Dra. Mirian Perpétua e Silva Palha Dias, no telefone de 

número 3231-0384, ou solicitar informações no Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC.   
 

 

 

Teresina, ______  de    ___________________   de  2005. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________   

         Assinatura do (a) representante legal da empresa ou sindicato de classe  

 

__________________________________________________________________                     

                                 Mírian Perpétua e Silva Palha Dias 
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ANEXO 6 – APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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