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RESUMO 

O Estado do Ceará possui segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 
um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), de 0,7 ocupando a 20ª 
colocação no ranking dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Sendo que 75% de 
sua área encontra-se sob condições climáticas adversas, com precipitações anuais abaixo de 
800 mm. Além da irregularidade das precipitações, apresenta ciclos de seca a cada 8 ou 12 
anos, estando sob influência do clima semi-árido 49,69% da área total do estado. Dentre os 
seus municípios encontra-se o de Frecheirinha, localizado a 286,3 km de Fortaleza na porção 
noroeste do estado, com uma população de 11.832 e com um IDH-M de 0,605, que o coloca 
no 140º lugar entre os 184 municípios do Estado e no 4.584º lugar em relação aos 5.561 
municípios brasileiros. É neste município e sob estas condições de adversidades climáticas e 
socioeconômicas que se desenvolve a atividade de fabricação da cal em fornos artesanais 
(caieiras). Em estabelecimentos que se caracterizam pela informalidade, e que obtém sua 
principal matéria prima (rocha calcária) oriunda de áreas de extração irregulares. Onde a 
madeira também é extraída, transportada e adquirida de forma irregular para posteriormente 
ser utilizada como lenha na transformação dos blocos de calcita em cal, gerando uma ação 
antrópica de devastação da cobertura vegetal nativa (caatinga). Além de emitir poluentes 
atmosféricos, com técnicas fabris rudimentares e condições laborais insalubres que expõe os 
trabalhadores a vários agentes de risco e doenças ocupacionais. Diagnosticar os impactos 
sócioambientais gerados pela atividade de fabricação da cal em fornos artesanais no 
município de Frecheirinha; bem como propor soluções alternativas baseadas no 
desenvolvimento endógeno sustentável foram os objetivos gerais desse estudo. Para tanto teve 
como objetivos específicos o de descrever o perfil socioeconômico das unidades que 
compõem a amostra; identificar as condições de higiene e segurança do trabalho nas caieiras 
selecionadas; analisar os impactos socioambientais adversos identificados e estudar projetos 
alternativos de desenvolvimento endógeno sustentável. Na elaboração do estudo, adotou-se 
além da revisão de literatura e geocartográfica, o procedimento metodológico da pesquisa de 
campo ou mais especificamente da pesquisa participante de Malinowski, que se caracteriza 
pela inserção do pesquisador na realidade a que se propõe estudar. A seguir, utilizando o 
processo de amostragem não probabilística do tipo intencional ou por julgamento, em um 
universo de nove estabelecimentos presentes em Frecheirinha, os cinco mais representativos 
no que se refere aos quesitos: quantidade de fornos ativos, número de trabalhadores direta ou 
indiretamente envolvidos na atividade, consumo de lenha e rocha calcária e quantidade 
produzida/mês; foram escolhidos. Os dados coletados, tabulados e analisados indicaram: 
jornada de trabalho de até 12h em turnos diurnos e noturnos, 72% dos trabalhadores sem 
carteira assinada; O perfil educacional dos trabalhadores pesquisados é caracterizado por 3,7 
anos de estudo em média, sendo que 24% nunca freqüentaram uma escola ou o fez por apenas 
alguns meses; 50% estudou por um período de 1 a 4 anos e 26% de 5 até o máximo de 8 anos. 
O nível de conhecimento adquirido varia entre um percentual de 50% que não sabem ler nem 
escrever, 37% que afirmam saber ler e/ou escrever pouco e 12% que responderam que sabem 
ler e escrever; incidência de casos de alcoolismo associados ao uso de outras drogas 
estimulantes; dermatoses; ausência de EPIs e EPCs; extração, transporte e consumo ilegais de 
864m3/mês de lenha da mata nativa (caatinga); 1.440 ton/mês de calcáreo. As propostas 
alternativas endógenas viáveis são: a fabricação de mel em associações, devido ao potencial 
apícola da região e de sua sustentabilidade sócio-ambiental; a criação de um pólo de 
artesanato mineral e a visitação turística induzida pelo atrativo ecológico/cientifico das trilhas, 
formações rochosas e salões.  
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ABSTRACT 

The State of Ceará possesses according to data of the Atlas of Human Development in Brazil, 
an Index of Municipal Human Development (IDH-M), of 0,7 occupying the 20th placement in 
the ranking of the 26 Brazilian states plus the Federal district. And 75% of the State’s area is 
under adverse climate conditions, with annual precipitations below 800 mm. Besides the 
irregularity of the precipitations, it presents drought cycles of 8 or 12 years, being under the 
influence of the semi-arid climate 49,69% of the State’s total area. Among its municipal 
districts is the one of Frecheirinha, located at 286,3 km distant from Fortaleza, in the 
northwest portion of the State, with a population of 11.832 and with an IDH-M 0,605, that it 
puts it in the 140th place among the 184 municipal districts of the State and in the 4.584th 
place in relation to the 5.561 Brazilian municipal districts. It is in this municipal district, and 
under these adverse climatic and socioeconomic conditions,   that   grows the activity of 
production of the whitewash in craft ovens (lime pits), in establishments that are characterized 
by informality, and that obtain calcite originating from irregular extraction areas. There the 
wood is also extracted, transported and acquired in an irregular way in order to be used as 
firewood in the transformation of the calcite blocks in whitewash, generating an entropic 
action of devastation of the native vegetable covering (savanna). This activity produces 
atmospheric pollutants, with rudimentary industrial techniques and the working conditions are 
unhealthy and expose the workers to several risk agents and occupational diseases. The 
general objectives of this study are to diagnose the social and environment impacts generated 
by the activity of production of the whitewash in craft ovens in the municipal district of 
Frecheirinha, and to propose alternative solutions based on the sustainable endogenous 
development. The specific objectives of this study are: to describe the socioeconomic profile 
of the units that compose the sample; to identify the hygiene and safety conditions of the work 
in the selected lime pits; to analyze the identified adverse social and environment impacts and 
to study alternative projects of sustainable endogenous development. To elaborate this study, 
it was adopted literature research and cartographic study, the methodological procedure of the 
field research or more specifically of the participant research of Malinowski, which is 
characterized by the researcher's insertion in the reality that he intends to study. To proceed, it 
was used the non probabilistic sampling process of the intentional type or of judgment. In a 
universe of nine such establishments located in Frecheirinha, were chosen the five more 
representative in relation to the requirements: amount of active ovens, number of workers 
direct or indirectly involved in the activity, firewood and calcareous rock consumption and 
the amount produced monthly. The collected data, tabulated and analyzed indicate: work day 
of up to 12:00 hours in shifts of day and night, 72% of the workers without signed wallet; The 
researched workers' education profile is characterized by an average of 3,7 years of study;  
24% never  went to a school or did so for just a few months; 50% studied for a period of 1 to 
4 years;  and 26% for a period of  5 to a maximum of 8 years. The level of acquired 
knowledge varies as follows: 50% don’t know how to read nor to write; 37% affirm to know 
how to read and/or to write a little; and 12% answered that they know how to read and to 
write. There is incidence of cases of alcoholism associated to the use of other stimulating 
drugs; dermatitis; absence of EPIs and EPCs; illegal extraction, transportation and 
consumption of 864m3/month of firewood of the native forest (savanna); extraction of 1.440 
ton/month of calcite. The viable endogenous alternative proposals are: the honey production 
in associations, due to the apiary potential of the area and partner-environmental 
sustainability; the creation of a pole of mineral crafts and the tourist visitation induced by the 
attraction of ecological and scientific trails, rocky formations and living rooms.    
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1 INTRODUÇÃO 

Quando se iniciaram os primeiros movimentos de mobilização internacional para 

se debater as questões ambientais, marcadamente no início da década de 70 com a 

Conferência de Estocolmo em 1972, havia uma grande divergência nas visões que os países 

ricos e os países pobres tinham em relação à proteção ambiental. Os primeiros propunham 

limites no crescimento econômico e populacional enquanto que os países em desenvolvimento 

a necessidade de crescimento (crescimento a qualquer custo) como fator prioritário para 

solucionar os seus problemas socioeconômicos,  relevando as questões ambientais a um 

segundo plano.  

Desde então os fatores sociais e não apenas os econômicos passam a ser 

considerados nos estudos da deterioração ambiental. Ou como foi declarado no simpósio 

realizado em Cocoyoc no México em 1974: “Os impactos destrutivos combinados de uma 

maioria carente lutando para sobreviver e uma minoria rica consumindo a maior parte dos 

recursos terrestres têm comprometido os próprios meios que permitem a todas as pessoas 

sobreviver e prosperar” (UNEP, 2003). 

Portanto está consolidado o entendimento de que o subdesenvolvimento está 

relacionado com as ações antrópicas de degradação ambiental, na medida que as populações 

mais pobres não têm acesso aos serviços públicos essenciais, como saneamento básico, por 

exemplo, ou quando pressionadas por condições econômicas e climáticas adversas (secas, 

enchentes ou insegurança alimentar) adotam práticas rudimentares e ambientalmente 

incorretas como: desmatamento para utilizar a lenha como dendroenergético, intensificam a 

exploração do solo com técnicas inadequadas de agricultura e pecuária, ou desenvolvem 

atividades descontroladas de exploração dos recursos minerais.     

Essa relação se estabelece com tal intensidade que em determinado instante não é 

mais possível identificar o que são causas ou efeitos e nem o que são variáveis condicionadas 

ou condicionantes, sabendo-se apenas que umas fomentam as outras e vice-versa.  Quando o 

homem que está inserido neste contexto e por suas ações se expõe ou se submete a essas 

condições adversas não somente a natureza é degradada, na diminuição da sua qualidade ou 

potencial biótico, mas o indivíduo também o é, pois tem sua qualidade de vida cada vez mais 

deteriorada, sua saúde diretamente afetada, seu potencial de vida ou longevidade reduzido e 

sofre também um processo de extinção gradativa. Entendemos, portanto que é possível sob 
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esta ótica aceitar a idéia de que assim como ocorre à degradação ambiental também ocorre à 

degradação humana. 

O Estado do Ceará possui segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano 

no Brasil (PNUD Brasil, 2000), um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 

de 0,7 ocupando a 20ª colocação no ranking dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. 

Sendo que 75% de sua área encontra-se sob condições climáticas adversas, com precipitações 

anuais abaixo de 800 mm (FUNCEME, 1993). Além da irregularidade das precipitações no 

tempo e no espaço, apresenta ciclos de seca a cada 8 ou 12 anos, estando sob influência do 

clima semi-árido, segundo os índices adotados pela ONU, 49,69% da área total do estado, 

perfazendo 73.557 km2 onde residem 1.642.946 pessoas. Deste percentual 12,51% ou 18.519 

km2 de área, estão em na classe mais crítica (GOMES et al, 1995).  

Dentre os seus municípios encontra-se o de Frecheirinha localizado a 286,3 Km 

de Fortaleza na porção noroeste do estado, com uma população de 11.832, conforme o censo 

do IBGE de 2000, e com um IDH-M de 0,605, que o coloca no 140º lugar entre os 184 

municípios do Estado e no 4.584º lugar em relação aos 5.561 municípios brasileiros (PNUD 

Brasil, 2000). 

É neste município e sob estas condições de adversidades climáticas e 

socioeconômicas que se desenvolve a atividade de fabricação da cal em fornos artesanais 

(caieiras). Em estabelecimentos que se caracterizam pela informalidade, e que obtém sua 

principal matéria prima (rocha calcária) oriunda de áreas de extração irregulares. Onde a 

madeira também é extraída, transportada e adquirida de forma irregular para posteriormente 

ser utilizada como lenha na transformação dos blocos de calcita em cal, gerando uma ação 

antrópica de devastação da cobertura vegetal nativa (caatinga), pois não há o devido manejo. 

Além de emitir poluentes atmosféricos, com técnicas fabris rudimentares e condições laborais 

insalubres que expõe os trabalhadores a vários agentes de risco e doenças ocupacionais. 

Diagnosticar os impactos socioambientais gerados pela atividade de fabricação da 

cal em fornos artesanais no município de Frecheirinha; bem como propor soluções 

alternativas baseadas no desenvolvimento endógeno sustentável são os objetivos gerais deste 

estudo. Para tanto tem como objetivos específicos o de descrever o perfil socioeconômico das 

unidades que compõem a amostra; identificar as condições de higiene e segurança do trabalho 
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nas caieiras selecionadas; analisar os impactos socioambientais identificados e relacionar 

projetos alternativos de desenvolvimento endógeno sustentável. 
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2 ESTADO DA ARTE 

Considerações iniciais 

A escolha dos tópicos tratados a seguir, e que serviram como base de 

fundamentação teórica na realização do estudo proposto, teve como referencial norteador o 

princípio da interdisciplinaridade, na medida em que se buscou permitir a interação e 

integração entre diferentes áreas do saber, tratando da importância relativa e ao mesmo tempo 

conectiva que cada uma delas possui no esclarecimento das questões de pesquisa levantadas 

para a atividade estudada.  

No caso específico buscou-se uma parceria entre as Ciências Ambientais e a 

Segurança e Medicina do Trabalho, na análise da exploração do homem e dos recursos 

naturais frutos das relações: homem x homem e homem x natureza. Para tanto foi dedicado 

inicialmente um item referente aos processos de degradação e desertificação e em seguida 

para a saúde e segurança ocupacional. Por último reservamos um tópico para o que 

entendemos ser o elo de ligação entre as questões ambientais e as socioeconômicas, que é o  

novo paradigma de desenvolvimento proposto na atualidade, denominado de 

“desenvolvimento sustentável”. 

2.1 Processos de degradação e desertificação 

2.1.1 Histórico mundial 

Relatos históricos indicam que a utilização da terminologia “desertificação” foi 

empregada pela primeira vez quando cientistas americanos estudaram as causas da forte seca 

ocorrida no meio-oeste dos Estados Unidos, em uma área de cerca de 380.000 km2 nos 

estados de Oklahoma, Kansas, Novo México e Colorado, entre os anos de 1929 e 1932. Este 

fenômeno, chamado Dust Bowl (tigela de pó - tradução literal), provocou gigantescas 

tempestades de poeira, e consumiram alguns bilhões de dólares no controle da devastação 

ocorrida nessa região. Os estudiosos da época estabeleceram uma relação direta entre a ação 

do homem, caracterizada pelos desmatamentos e a intensificação da exploração dos solos por 

meio da agricultura e pecuária, com técnicas inadequadas, as condições climáticas adversas 



 
 

17

presentes em regiões áridas e a formação de condições de tipo desértico ou, como passou a ser 

conhecido, processo de desertificação (BRASIL, 2004a).  

Assim é que como conseqüência da Conferência Rio - 92 ou Eco - 92 foram 

formatados dois importantes documentos no sentido de ajudar no efetivo combate aos 

processos de desertificação que são: 

- A Agenda 21 Global, que trata em seu capítulo 12 da Luta Contra a 

Desertificação e Efeitos da Seca, e dos mecanismos para se diminuir a 

pobreza e melhorar a qualidade de vida dos habitantes dessas áreas áridas 

e solicita à Assembléia Geral das Nações Unidas que estabeleça um 

Comitê Intergovernamental de Negociações sobre Desertificação (CIND), 

para negociar uma convenção internacional sobre o tema; 

- E, a criação da Convenção das Nações Unidas para o Combate à 

Desertificação nos Países que Sofrem Seca Grave e/ou Desertificação, 

particularmente na África (UNCCD ou CCD), em 17 de junho 1994, data 

que desde então passou a identificar o Dia Mundial da Desertificação, e se 

abriu a coleta das assinaturas em uma cerimônia que teve lugar em Paris, 

nos dias 14 e 15 de outubro de 1994 (BRASIL, 2004a). 

O Brasil passou a ser signatário desse acordo desde 1997 e com a adesão da 

Coréia do Norte, em abril de 2004 a CCD já estará vigorando em 191 países e organizações 

de países, como a União Européia (ASA, 2005).  

De acordo com a referida convenção em seu artigo 1o, alínea a, entende-se por 

desertificação: “a degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, 

resultantes de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas”. 

Sendo o termo “degradação da terra” definido no mesmo artigo, alínea f, como: 

- redução ou perda, nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, da 

produtividade biológica ou econômica e da complexidade das terras 

agrícolas de sequeiro, das terras agrícolas irrigadas, das pastagens 

naturais, das pastagens semeadas, das florestas e das matas nativas devido 

aos sistemas de utilização da terra ou a um processo ou combinação de 
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processos, incluindo os que resultam da atividade do homem e das suas 

formas de ocupação do território, tais como:  

I. a erosão do solo causada pelo vento e/ou pela água; 

II. a deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas ou 

econômicas do solo, e  

III. a destruição da vegetação por períodos prolongados. 

As zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas de acordo com a CCD são 

aquelas que a razão de precipitação anual (P) e evapotranspiração potencial (ETP) está 

compreendida entre 0,05 e 0,65, exceto as áreas polares e sub-polares. Ou seja: 

 
Índice de Aridez  = (P/ETP) 

 

Conforme Snel et al (2002), os problemas referentes aos processos de degradação 

e desertificação afetam: 

 33% da superfície da terra; 

 é crítica nas regiões subsaariana (200 milhões de pessoas afetadas) e 20 

a 50% de terras degradadas; 

 atinge direta ou indiretamente 2,6 bilhões de pessoas, cerca de 42% da 

população mundial; 

  6 e 7 milhões de hectares se perdem anualmente por erosão e mais de 

20 milhões de hectares estão afetados pela salinização; 

 em torno de 70% dos 5,2 bilhões de hectares de terras secas que se 

utilizam para a agricultura em todo o mundo já estão empobrecidas. 

Segundo este estudo somente na América Latina mais de 516 milhões de hectares 

sofrem as conseqüências da desertificação acarretando uma perda de aproximadamente 24 

bilhões de ton/ano da camada de solo agricultável. 
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A Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2000) indica 

que os fatores responsáveis pela maior ou menor severidade da desertificação são: 

a – Rigor das condições climáticas (precipitação/ano); 

b – Pressão populacional; 

c – Nível de desenvolvimento e qualidade das medidas preventivas.      

Em determinado momento as causas e conseqüências dos processos de 

degradação e desertificação se confundem em uma relação dialética onde nem sempre é 

possível identificar claramente o que é determinante e o que é determinado (veja a FIGURA 

01).  

2.1.2 Os problemas de degradação e desertificação no Brasil  

No Brasil, os primeiros estudos abordando esse tema foram realizados pelo 

ecólogo João Vasconcelos Sobrinho no início dos anos 70, quando relatou em sua obra 

intitulada “O deserto brasileiro”, 1974, o surgimento de núcleos de degradação da caatinga 

que segundo o mesmo se caracterizavam por ser “um deserto atípico, diferenciado do típico 

deserto saariano, pela incidência de precipitações e natureza do solo, mas com as mesmas 

implicações de inabitabilidade”. Por força da notoriedade de suas pesquisas e atuação 

pioneiras nessa área, João Vasconcelos Sobrinho representou o Brasil na Conferência de 

Nairobi em 1977 e tornou conhecidos mundialmente os problemas de degradação e 

desertificação ocorridos no nosso semi-árido e também o fato de que esses processos não 

eram exclusividade das regiões africanas. 

Como contribuição importante na discussão desse tema devemos citar também os 

trabalhos publicados por Ab’Saber ainda na década de setenta, dentre eles o livro 

“Problemática da Desertificação e da Savanização no Brasil Intertropical” (1977), em que o 

pesquisador alertava para o aparecimento de locais propensos a desertificação, denominados 

geótopos áridos onde é possível a partir da influência da pressão antrópica desencadear-se 

degradações irreversíveis na paisagem local.  

O Brasil começou a criar mecanismos de combate a desertificação e seus efeitos a 

partir da assinatura da portaria pela então Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, 

publicada no Diário Oficial em 24 de junho de 2003 criando um Grupo de Trabalho para 

elaborar o Programa Nacional de Luta Contra a Desertificação (PAN). Esse grupo possuía 
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representantes dos mais diversos setores tais como: sociedade civil, organizações não 

governamentais e dos ministérios da Integração, Agricultura, Desenvolvimento Agrário e 

Segurança Alimentar (BRASIL, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 01 - Causas e conseqüências dos processos de degradação e desertificação 
Fonte: Autor, a partir de informações do PAN-BRASIL, 2004. 

Os objetivos gerais do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, 

são os de implantar ações de desenvolvimento sustentável que respondam as necessidades das 

populações afetadas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente em 2003, “o fenômeno da 

desertificação atinge, de forma muito grave, cerca de 10% da região semi-árida brasileira, o 

que representa um total de nove estados nordestinos e o norte de Minas Gerais, que sofrem 

com a seca e a estiagem”. São 1.482 municípios nessa situação, dos quais 804 em áreas semi-

áridas. E se estima, conforme levantamentos do próprio ministério, que as perdas econômicas 

podem chegar a US$ 800 milhões por ano devido à desertificação que leva a diminuição da 

biodiversidade e a sensível redução da produtividade agrícola. Sendo que seriam necessários 

para recuperação das áreas mais afetadas valores aproximados de US$ 2 bilhões em um 

período de vinte anos. 
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Área total 

1.338.076,00 km2 

(15,72% Brasil) 

710.437,30 km2   (53,09%) 
Semi-árido 

420.258,80 km2  (31,40%) 
Subúmido Seco 

207.379,90 km2  (15,51%) 
Áreas do Entorno 

 

2.1.3  Plano Nacional de Combate a Desertificação - PAN-BRASIL 

O Plano Nacional de Combate a Desertificação (PAN-BRASIL) utilizando das 

definições contidas na Convenção de Combate a Desertificação (CCD), delimita as Áreas 

Susceptíveis à Desertificação ou ASD, como sendo as que estão presentes na região nordeste 

do país, incluindo os espaços semi-áridos e subúmidos secos, alem de outras áreas afetadas 

pelo fenômeno da seca nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, na macro-região do 

sudeste brasileiro adjacentes aos espaços subúmidos secos ou semi-áridos. 

Segundo os parâmetros da CCD, as áreas semi-áridas, subúmidas secas e áreas do 

entorno, que correspondem às Áreas Susceptíveis a Desertificação (ASD), e que são objeto de 

atuação do programa PAN-BRASIL ficaram delimitadas conforme a FIGURA 02. Ou seja, 

15,72% do território brasileiro encontram-se sob a ação de condições climáticas desfavoráveis 

onde a base de recursos naturais é bastante vulnerável a ação do homem e onde os indicadores 

socioeconômicos são os mais críticos do país. 

O problema ganha proporções maiores ainda quando analisamos a FIGURA 03 - 

que relaciona a população das Áreas Semi-áridas, Subúmidas Secas e Áreas do Entorno, e a 

TABELA 01 – que traz um estudo comparativo entre os Índices de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de outras regiões do Brasil com as ASD, e descobrimos que mais de 31,6 

milhões de brasileiros, ou seja, quase 19% da população do país sofrem direta ou 

indiretamente as conseqüências desse fenômeno, comprometendo sua sobrevivência e 

qualidade de vida, traduzida muitas vezes em situações continuadas de pobreza e miséria.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02 - Áreas Susceptíveis a Desertificação - ASD 
Fonte: BRASIL, 2004a 
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31,6 milhões hab 

(18,65% População do Brasil) 

14,2 milhões hab  (63,31%) 
Semi-árido 

8,2 milhões hab  (36,69%) 
           Subúmido Seco 

9,1 milhões hab   (19,22%) 
          Áreas do Entorno 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 03 - População das Áreas Semi-áridas, Subúmidas Secas e Áreas do Entorno 
Fonte: BRASIL, 2004a. 

Dentre os principais fatores que influenciam ou são influenciados pelos processos 

de degradação e desertificação, certamente um dos mais importantes é o fenômeno das secas. 

Segundo o diagnóstico apresentado no PAN-BRASIL (BRASIL, 2004a) os espaços afetados 

pelas secas e a região semi-árida oficial possuem as seguintes características em comum: 

 precipitação entre 400 a 700 ou 800 mm/ano; 

 homogeneidade física aparente; 

 solos mais pobres; 

 variabilidade climática acentuada. 

 
TABELA 01 – Estudo comparativo entre os Índices de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de outras regiões do Brasil com as ASD 
Dos 1.100 municípios com os piores IDH-M do Brasil – 771 estão inseridos nas ASD 

Dos 10 municípios com os piores IDH-M do Brasil – 5 estão inseridos nas ASD 

70% dos municípios das ASD encontram-se entre os 1.000 piores IDH-M do Brasil 

69% dos municípios das ASD encontram-se entre os 500 piores IDH-M do Brasil 

58% dos municípios das ASD encontram-se entre os 100 piores IDH-M do Brasil 
Fonte: PAN-BRASIL, 2004. 
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Sendo que dentre as áreas mais críticas destaca-se o espaço denominado “miolão 

semi-árido”, com 81 a 100% de freqüência de secas (BRASIL, 1973). Veja na FIGURA 04 o 

mapa indicando as áreas de incidência de secas no nordeste brasileiro. 

Os principais fatores antrópicos identificados neste estudo que, conjugados com as 

condições climáticas adversas, contribuíram ao longo dos tempos para o agravamento desse 

quadro foram:  

1 – Até 1970 – cultivo em consórcio gado-algodão-lavoura alimentar; 

2 – Entre 1979 e 83 – seca e praga do bicudo (Anthomonus grandis Boheman) nos 

algodoais da região (CARVALHO, 1988); 

3 – Atividades descontroladas de exploração dos recursos minerais.  

Segundo Cavalcanti (2001), as causas e/ou conseqüências mais freqüentes 

advindas dos processos de degradação e desertificação são as seguintes: 

• vulnerabilidade às secas, que impactam diretamente a agricultura de sequeiro e 

pecuária;  

• o desmatamento, que além de comprometer a biodiversidade, deixa os solos 

descobertos e expostos à erosão, ocorrendo como resultado das atividades 

econômicas, seja para fins de agricultura de sequeiro ou irrigada, seja para a 

pecuária, quando a vegetação nativa é substituída por pasto, seja diretamente 

para o uso da madeira como fonte de energia (lenha e carvão); 

• o uso intensivo do solo, sem descanso e sem técnicas de conservação, que 

provoca erosão e compromete a produtividade, repercutindo diretamente na 

situação econômica do agricultor. A cada ano, a colheita diminui, e também a 

possibilidade de ter reservas de alimento para o período de estiagem. É comum 

verificar-se, no semi-árido, a atividade da pecuária ser desenvolvida sem 

considerar a capacidade de suporte da região, o que pressiona tanto pasto 

nativo como plantado, além de tornar o solo endurecido, compacto; 

• a irrigação mal conduzida provocando a salinização dos solos, inviabilizando 

algumas áreas e perímetros irrigados do semi-árido, o problema tem sido 

provocado tanto pelo tipo de sistema de irrigação, muitas vezes inadequado às 

características do solo; 
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Miolão das 
Secas

• assoreamento de cursos d'água e reservatórios, provocado pela erosão, que, por 

sua vez, é desencadeada pelo desmatamento e por atividades econômicas 

desenvolvidas sem cuidados com o meio ambiente; 

• perda de dinamismo de atividades industriais e comerciais;  

• precária conservação da infra-estrutura rodoviária;  

• precário atendimento dos serviços de comunicação;  

• precário sistema de difusão tecnológica;  

• baixa produção científica e tecnológica para as necessidades do semi-árido;  

• deficiência nos níveis de capacitação da mão-de-obra rural, industrial e do 

comércio;  

• fragilidade institucional;  

• fraca capacidade de reorganizar a estrutura produtiva do sertão;  

• gestão municipal sem planejamento e comprometimento com objetivos a longo 

prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FIGURA 04 – Mapa de Incidência de Secas 
                    Fonte: Adaptado de CARVALHO, Otamar. In:MINTER, 1973 
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Sendo que os custos socioeconômicos mais graves identificados neste estudo 

apresentam-se sob a forma de: 

a) Custos Sociais - abandono das terras por partes das populações mais pobres 

em processos migratórios que geram inchaço, desorganização, problemas 

ambientais e a favelização dos grandes centros urbanos; a diminuição da qualidade 

de vida e aumento da mortalidade infantil, a diminuição da expectativa de vida da 

população e a desestruturação das famílias como unidades produtivas.  

b) Custos Econômicos - a queda na produtividade e produção agrícolas, a 

diminuição da renda do consumo das populações, dificuldade de manter uma 

oferta de produtos agrícolas de maneira constante, de modo a atender os mercados 

regional e nacional, sobretudo a agricultura de sequeiro que é mais dependente dos 

fatores climáticos. 

As áreas do semi-árido nordestino possuem características muito peculiares e que 

as lhes diferenciam de outras encontradas no mundo. Segundo Ab’Saber (1987), as mais 

importantes e que se destacam são: 

a) Ocorrência de secas e relativa escassez de recursos naturais; 

b) Espaço densamente povoado com elevado grau de pobreza; 

c) Constitui a maior abrangência físico-territorial entre outros espaços naturais 

constituintes. 

O grau de suscetibilidade indica, em uma escala que varia entre muito alto e 

moderado, se determinadas áreas são mais ou menos susceptíveis a desertificação Sendo 

determinado em função do Índice de Aridez e quanto mais seca a área mais suscetível à 

desertificação (veja TABELA 02). Entretanto irá depender do tipo e a intensidade de uso dos 

recursos naturais (fatores humanos de ocupação, densidade geográfica, formas de manejo, 

integração aos mercados, índices tecnológicos, etc.)  

2.1.4 A degradação e desertificação no Estado do Ceará  

São relativamente poucos os estudos realizados para caracterização das áreas com 

susceptibilidade à desertificação no estado do Ceará, dentre os que merecem destaque está a 

análise de degradação ambiental realizada por Oliveira et al (1995), que diagnosticou pelo 
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critério do índice de aridez adotado pela ONU, ou seja quando inferior a 0,50, e entre 0,21 e 

0,50, definem-se áreas semi-áridas, que o estado possui uma área de 73.557 km2 sob tal 

regime, representando 49,69% da área total do estado. Abrangendo um contingente de 

1.642.946 habitantes, sendo que desta área, 18.519 km2 ou 12, 51% estão situados na classe 

considerada mais crítica. Revela ainda que 20.720 km2, que equivalem a 13,99% da área total 

do estado, são susceptíveis a processos de desertificação em decorrência da degradação 

ambiental evidenciada no levantamento. 

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) em 

1993 divulgou um estudo segundo o qual o estado do Ceará apresentava uma área de 15.128,5 

km2 susceptível a processos de desertificação o que correspondente a 10,2% de seu território. 

Uma segunda pesquisa está sendo desenvolvida pelo Departamento de Recursos Ambientais – 

DERAM, da FUNCEME e os primeiros resultados divulgados em junho de 2005, com base 

na análise da imagem do satélite TM-Landsat 7, apontam para o avanço desse processo. Nesta 

pesquisa o Jaguaribe lidera o índice de degradação ambiental e desertificação na região do 

Médio Jaguaribe, com quase um quarto do município (23,54%) susceptível aos processos de 

desertificação. O problema afeta 17,59% de Jaguaretama e 11,34% de Jaguaribara, de acordo 

com estudo da FUNCEME que será estendido a todo o Ceará. 

TABELA 02 – Classificação da Susceptibilidade à Desertificação 

Índice de Aridez Susceptibilidade à Desertificação Áreas* (km2) 
(*somente no semi-árido) 

0,05 a 0,20 Muito Alta 238.600 

0,21 a 0,50 Alta 384.000 

0,51 a 0,65 Moderada 358.000 
Fontes: i) MATALLO, 1999. ii) Fundação Grupo Esquel Brasil - FGEB, 2003. 

2.2 Saúde e segurança ocupacional no mundo 

2.2.1 Referências históricas 

A preocupação com a saúde e a segurança dos trabalhadores e o emprego de 

medidas que busquem alcançar esses objetivos são relativamente recentes na história da 

humanidade. 
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“... o múltiplo e variado campo semeado de doenças para aqueles que necessitam 

ganhar salário e, portanto, terão de sofrer males terríveis em conseqüência do 

ofício que exercem, prolifera, (...) devido a duas causas principais: a primeira, e a 

mais importante, é a natureza nociva da substância manipulada, o que pode 

produzir doenças especiais pelas exalações danosas, e poeiras irritantes que afetam 

o organismo humano; a segunda é a violência que se faz à estrutura natural da 

máquina vital, com posições forçadas e inadequadas do corpo, o que pouco a pouco 

pode produzir grave enfermidade.” (RAMAZZINI, 1700, apud ESTRELA, 1999).  

Entretanto os riscos de acidentes ocupacionais acompanham o homem desde que 

começou a fabricar e utilizar os primeiros instrumentos de caça e posteriormente a dominar as 

técnicas de cultivo da terra (agricultura), aproximadamente entre 10.000 e 6.000 a.C 

(MENDES, 1995).  

A evolução no trato das questões referentes à saúde e segurança ocupacional 

ocorreu quando algumas observações e estudos foram desenvolvidos estabelecendo vínculos 

entre as doenças surgidas e os riscos decorrentes das condições ambientais de trabalho. 

Os trabalhos considerados pioneiros e de maior relevância para a história da saúde 

ocupacional são: os de Hipócrates (século IV a.C.) com as primeiras citações de doenças 

ocupacionais adquiridas por mineiros e metalúrgicos em contato com o chumbo (saturnismo); 

os de Plinius Secundus (século I), relatou que os fundidores envolviam as faces com bexigas 

de animais, para não inalar as “poeiras fatais”; os estudos de Georg Bauer (Georgius 

Agricola) de 1556 publicados na obra intitulada De Re Metallica, onde o mesmo faz 

referência a doenças pulmonares em mineiros, com descrição de sintomas que hoje seria 

diagnosticado como sendo silicose, e que Agrícola denominou asma dos mineiros (FRIAS, 

1999). Finalizando essa relação está o nome do médico italiano, Bernardino Ramazzini que 

em 1700 publicou um tratado completo de doenças ocupacionais, descrevendo-as de forma 

sistematizada e bem detalhada em mais de cinqüenta profissões, no livro De Morbis Artificum 

Diatriba (Doença dos Artífices). A importância desse trabalho lhe rendeu posteriormente a 

deferência de ser conhecido como o criador da Medicina do Trabalho (MENDES, 1995). 

Na FIGURA 05 é possível acompanhar alguns eventos e contextos históricos 

relacionados a segurança e saúde ocupacional durante a evolução da humanidade. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948, no preâmbulo de sua 

constituição, propôs a definição de saúde como sendo o “estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, não meramente a ausência de doença ou enfermidade”. 
Considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande 
número de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento que daí 
decorre põe em perigo a paz e a harmonia universais, e considerando que é urgente 
melhorar essas condições no que se refere, por exemplo, à regulamentação das 
horas de trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia e da semana de 
trabalho, ao recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia 
de um salário que assegure condições de existência convenientes, à proteção dos 
trabalhadores contra as moléstias graves ou profissionais e os acidentes do 
trabalho, à proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões de 
velhice e de invalidez, à defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no 
estrangeiro, à afirmação do princípio "para igual trabalho, mesmo salário(...)AS 
ALTAS PARTES CONTRATANTES, (...) aprovam a presente Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho (Instrumento para a Emenda da 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho, 1946)  

E segundo declaração do Comitê Misto da Organização Internacional do Trabalho 

e a OMS, (GRAÇA, 1999), a “saúde ocupacional” busca atingir os seguintes objetivos: 

 promoção e manutenção do mais alto grau de bem-estar físico, mental e social 

dos trabalhadores de todas as ocupações; 

 prevenção de desvios de saúde causados pelas condições de trabalho; 

 proteção dos trabalhadores, em seus empregos, dos riscos resultantes de fatores 

adversos à saúde; 

 colocação e a manutenção do trabalhador adaptadas às aptidões fisiológicas e 

psicológicas, em suma: a adaptação do trabalho ao homem e de cada homem a 

sua atividade. 

A Associação Americana de Higienistas Industriais (AIHA - American Industrial 

Hygiene Association) define a higiene industrial, higiene ocupacional ou higiene do trabalho, 

como sendo “a ciência e arte devotadas ao reconhecimento, avaliação e controle dos fatores 

ou estresses ambientais que possam causar doenças, alterações na saúde ou desconforto 

significativo a trabalhadores ou residentes da comunidade” (ABHO, 2005). 

Conforme dados divulgados em 2004 pela OIT, diariamente morrem em média 

6.000 pessoas devido a acidentes ou doenças profissionais, totalizando mais de 2,2 milhões de 

mortes relacionadas com o trabalho e mais de 1,7 milhões são devidas a doenças 

profissionais. Além dos acidentes de trajeto que contabilizam mais de 158.000 acidentes 

mortais. 
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E ainda, anualmente aproximadamente 270 milhões de trabalhadores são vitimas 

de acidentes de trabalho que levam a ausências de 3 ou mais dias de trabalho, e de 160 

milhões de incidentes que originam doenças profissionais O que acarreta em termos 

econômicos a uma perda de aproximadamente 4% do produto interno bruto mundial com os 

custos relativos a lesões, mortes e doenças em resultado dos dias de trabalho perdidos, dos 

tratamentos médicos e das prestações de invalidez e sobrevivência (OIT, 2005). 

DATAÇÃO CONDIÇÃO OU EVENTO 
•       1 M  a.C  •   Australopitecus usavam pedras como  ferramentas e armas.  Havia cortes e 

lesões oculares. Os caçadores de Bisões contraíam antrax.  
•       10 K a.C  •   O homem neolítico iniciou a produção de alimentos e a revolução urbana na 

Mesopotâmia. Ao final da idade da pedra, havia a confecção de ferramentas de 
pedra, chifre, ossos e marfim; fabricação de cerâmicas e tecidos. Inicia-se a 
história das ocupações.  

•       5 K a.C  •   Idade do bronze e do cobre.  Os artesãos de metais são libertados da produção 
de alimentos.  Há uma especialidade que surge: a metalurgia.  

•       370 a.C  •   Hipócrates cuida da saúde de cidadãos,  mas não de trabalhadores; todavia, 
identifica o envenenamento por chumbo de mineiros e metalúrgicos.  

•       50  •   Plínio, o Velho,  identifica o uso de bexigas de animais para evitar a inalação de 
poeiras e fumos.  

•       200  •   Galen visita uma mina de cobre, mas suas discussões sobre saúde pública não 
incluem doenças de trabalhadores.  

•   Idade Média  •   Não existe nenhuma discussão documentada sobre doenças ocupacionais  
•       1473  •   Ellenborg reconhece que os vapores de alguns metais eram perigosos e 

descreve os sintomas de envenenamento ocupacional por mercúrio e chumbo, 
com sugestões de medidas preventivas.  

•       1500  •   No livro De Re Metallica,  Georgius Agricola descreve a mineração, fusão e 
refino de metais, com doenças e acidentes correntes e meios de prevenção, 
incluindo a necessidade de ventilação.  

•   Paracelso (1567) descreve as doenças respiratórias entre os mineiros com uma 
precisa descrição do envenenamento pelo mercúrio.  Lembrado como o pai da 
toxicologia, diz: “Todas as substâncias são venenos... é a dose que os diferencia 
entre venenos e remédios”. 

•       1665  •   Em Ídria, a jornada dos mineiros de mercúrio é reduzida.  
•       1700  •   Bernardino Ramazzini, pai da medicina ocupacional, publica De Morbis 

Artificum Diatriba (Doenças dos Artífices) e descreve as doenças (com 
excelente precisão) e “precauções “. Introduz na anamnese médica a pergunta: 
“Qual é a sua ocupação?” 

•       1775  •   Percival Lott descreve o câncer ocupacional entre os limpadores de chaminé na 
Inglaterra, identificando a fuligem e a falta de higiene como causa do câncer 
escrotal.  O resultado foi a Lei dos Limpadores de Chaminé de 1788.  

•   Os trabalhadores de chaminés alemães não apresentavam casos de câncer 
escrotal. Suas roupas eram mais bem ajustadas ao corpo do que os colegas 
ingleses, e tinham escopo de EPIs.  

•       1802  •   O Parlamento Britânico aprova a primeira lei de proteção aos trabalhadores: A 
“Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes”, que estabelecia o limite de 12 horas de 
trabalho por dia, proibia o trabalho noturno, obrigava os empregadores a lavar 
as paredes da fábrica duas vezes por ano e tornava obrigatória a ventilação 
desta.  
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•       1830  •   Charles Thackrah é autor do primeiro livro sobre doenças ocupacionais na 
Inglaterra.  Suas observações sobre doenças e prevenção ajudam na criação de 
legislação ocupacional. A inspeção médica e a compensação assistencial do 
Estado foram estabelecidas em 1897. 

•       1833  •   Lei das Fábricas (Factory Act, Inglaterra). Considerada a primeira legislação 
eficiente no campo da proteção ao trabalhador. Aplicava-se a todas as empresas 
têxteis onde se usasse força hidráulica ou a vapor; proibia o trabalho noturno 
aos menores de 18 anos e restringia as horas de trabalho destes a 12 por dia e 
69 por semana; as fábricas precisam ter escolas, que deviam ser freqüentadas 
por todos  os trabalhadores menores de 13 anos; a idade mínima para o trabalho 
era de nove anos. 

•       1900’s  •   Alice Hamilton investiga várias ocupações perigosas e causa tremenda 
influência nas primeiras leis ocupacionais nos Estados Unidos. Em 1919 ela se 
torna a primeira mulher em Harvard e escreve “Explorando as Ocupações 
Perigosas”.  

•     1902 - 1911  •   Início de legislação compensatória federal e no estado de Washington. Em 1948 
todos os estados cobriam as doenças ocupacionais. Massachussets designa 
inspetores de saúde.  

•       1911  •   Primeira conferência nacional sobre doenças industriais nos EUA. 
•       1912  •   O congresso cria taxa proibitiva  para o uso de fósforo branco na fabricação de 

fósforos.  
•       1913  •   Organiza-se o National Safety Council.  New York e Ohio estabelecem os 

primeiros grupos (agências) de Higiene estaduais.  
•       1914  •   O serviço nacional de saúde pública (USPHS) organiza a divisão de Higiene 

Industrial.  
•       1919 •  Criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT); reconhecimento das 

doenças profissionais.  
•       1922  •   Harvard estabelece graduação em higiene industrial.  
•       1928-1932  •   O Bureau of Mines conduz pesquisa toxicológica de solventes, vapores e gases  
•       1936  •   A lei  Walsh-Healy exige de  fornecedores do Governo medidas de higiene e 

segurança industrial . 
•       1938  •   Forma-se a ACGIH, então chamada National Conference of Governmental 

Industrial Hygienists.  
•       1939  •   Forma-se a AIHA (American Industrial Hygiene Association).  A ASA 

(American Standards Asssociation, hoje ANSI) e a ACGIH preparam a 
primeira lista de “Concentrações Máximas Permissíveis”(MACs) para 
substâncias químicas na indústria.  

•       1941-1945  •   Expandem-se os programas de higiene industrial nos estados.  
•       1941  •   O Bureau of Mines é autorizado a inspecionar minas.  
•       1948 •   Fundação da Organização Mundial da Saúde - WORLD HEALTH   

ORGANIZATION (WHO). 
•       1950  •   Definição de “Saúde Ocupacional”, pelo Comitê Misto OIT-OMS. 

•       1960  •   O American Board of Industrial Hygiene (ABIH) é organizado pela AIHA.  
•       1966  •    Lei de Segurança para minas metálicas e não metálicas  
•       1970  •   OSHA - Occupational Safety and Health Act - lei maior de prevenção, é 

promulgada  
FIGURA 05 - Eventos Históricos em Segurança e Saúde Ocupacional  
Fonte: Adaptado da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais – ABHO, 2004 e Ministério da Saúde, 
2004g. 
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2.2.2 Saúde e segurança ocupacional no Brasil 

2.2.2.1 Referências históricas 

Segundo o Instituto Valentin Carrion, 2004, no Brasil o marco decisivo para que o 

país desenvolvesse um plano de ações voltado para as questões referentes à saúde e segurança 

dos trabalhadores foi a assinatura do Decreto – Lei 5.452, em 01 de maio de 1943, pelo então 

presidente Getúlio Vargas, instituindo a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.  

O seguro de acidentes do trabalho passa a integrar a Previdência Social, admitindo 

as indenizações globais, a partir da Lei 5316, de 14 de setembro de 1967. O Decreto nº 61784, 

de 28 de novembro de 1967, aprovou o novo Regulamento do Seguro de acidentes do 

Trabalho. 

Somente com o advento da Lei nº 6195, de 19 de dezembro de 1974, é que o 

trabalhador rural passou a ter cobertura contra acidentes do trabalho. Em 1976 a Lei 6.367, de 

19 de outubro, dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INSS e dá 

providências. Sendo que no ano seguinte, 1977, a Lei 6.514, de 22 de dezembro, altera o 

capítulo V do título II da CLT, estabelecendo os conceitos gerais que dão maior flexibilidade 

e aumentam a autonomia do Ministério do Trabalho, ao qual caberão as definições técnicas 

através de portarias e Normas Regulamentadoras. 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho, hoje denominado Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, por 

meio da Portaria 3.214, de 08 de junho, 1978 regulamenta a Lei 6.514/77, criando e 

aprovando as 28 Normas Regulamentadoras – NR do Capítulo V do Título II, da CLT, 

relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, específicas para os diversos casos. 

Posteriormente, cinco Normas Regulamentadoras Rurais são aprovadas pela Portaria nº 3.067, 

de 12.04.88. Mais adiante temos a NR-29, conforme Portaria nº 53 de dezembro de 1997, 

relativa a Segurança e Higiene dos Trabalhos Portuários e a NR – 30, pela Portaria nº 34 de 

dezembro de 2002, que trata das condições de Segurança e Saúde dos Trabalhos Aquaviários. 

As Normas Regulamentadoras - NRs estão relacionas na FIGURA 06. 

Gozzi (1991), explica que a legislação brasileira trata a questão dos acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais sobre dois enfoques distintos: o primeiro é a visão 

prevencionista contida na legislação trabalhista (Capítulo V do Título II da Consolidação das 
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Leis do Trabalho), o segundo é a visão reparatória presente na legislação Previdenciária 

direcionada ao pagamento de benefícios.  

A Lei Nº 6.367, de 19 de outubro de 1976 que dispõe sobre o seguro de acidentes 

do trabalho, traz consigo as seguintes conceituações: 

Art. 2º Acidente do trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

 § 1º Equiparam-se ao acidente do trabalho, para os fins desta Lei: 

I - a doença profissional ou do trabalho, assim entendida a inerente ou peculiar a 

determinado ramo de atividade e constante de relação organizada pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social - MPAS; 

II - o acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte, ou a perda, ou redução da capacidade para o trabalho; 

III - o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário do trabalho. em 

conseqüência de: 

 a) ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro, inclusive companheiro de 

trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada 

com o trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro, inclusive 

companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 

e) desabamento, inundação ou incêndio; 

f) outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 

IV - a doença proveniente de contaminação acidental de pessoal de área médica, no 

exercício de sua atividade; 

V - o acidente sofrido pelo empregado ainda que fora do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou 

proporcionar proveito: 
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NR 1   Disposições gerais. 
NR 2   Inspeção prévia. 
NR 3   Embargo ou interdição. 
NR 4   Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho SESMT. 

NR 5   Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA. 
NR 6   Equipamento de Proteção Individual EPI. 
NR 7   Programa de controle médico de saúde ocupacional. 
NR 8   Edificações. 
NR 9   Programa de prevenção de riscos ambientais. 
NR 10   Instalações e serviços em eletricidade. 
NR 11   Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. 
NR 12   Máquinas e equipamentos. 
NR 13   Caldeiras e vasos de pressão. 
NR 14   Fornos. 
NR 15   Atividades e operações insalubres. 
NR 16   Atividades e operações perigosas. 
NR 17   Ergonomia. 
NR 18   Obras de construção, demolição e reparos. 
NR 19   Explosivos. 
NR 20   Líquidos combustíveis e inflamáveis. 
NR 21   Trabalho a céu aberto. 
NR 22   Trabalhos subterrâneos. 
NR 23   Proteção contra incêndios. 
NR 24   Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 
NR 25   Resíduos industriais. 
NR 26   Sinalização de segurança. 
NR 27   Registro profissional do técnico de segurança do trabalho no Ministério do 

Trabalho. 

NR 28   Fiscalização e penalidades. 
NR 29  Segurança e saúde no trabalho portuário 
NR 30  Segurança e saúde no trabalho aquaviário 

FIGURA 06 - Normas Regulamentadoras (Portaria 3.214/78) 
Fonte: BRASIL, 2005h. 
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c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado, 

inclusive veículo de propriedade do empregado: 

d) no percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela. 

§ 2º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de 

outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado será 

considerado a serviço da empresa. 

§ 3º Em casos excepcionais, constatando que doença não incluída na relação prevista 

no item I do § 1º resultou de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se 

relaciona diretamente, o Ministério da Previdência e Assistência Social deverá considerá-la 

como acidente do trabalho. 

§ 4º Não poderão ser consideradas, para os fins do disposto no § 3º, a doença 

degenerativa, a inerente a grupo etário e a que não acarreta incapacidade para o trabalho. 

Ficando evidente que para fins previdenciários a legislação faz uma equivalência 

entre acidente do trabalho e doença profissional ou do trabalho. 

 A Previdência Social, para fins da caracterização dos acidentes do trabalho e 

procedimentos decorrentes, adotou a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (Lista A e 

Lista B) elaborada pelo Ministério da Saúde através da Portaria MS Nº 1.339 de 18 de 

novembro de 1999, em cumprimento do Art. 6º, §3º, inciso VII, da Lei nº 8.080/90. Nessa 

Lista estão relacionadas 198 entidades nosológicas (lista B) e agentes e situações de 

exposição ocupacional (lista A) codificados segundo a 10ª revisão da Classificação 

Internacional de Doenças - CID-10 (Ministério da Saúde, In: D.O.U., nº 85, 2005).  

Para efeito desse trabalho citaremos apenas as entidades nosológicas (relativas às 

doenças) e situações pertinentes de exposição ocupacional que possam ter nexo-causal com a 

atividade em estudo – a fabricação de cal em fornos artesanais (caieiras). A lista 01 – agentes 

patogênicos e trabalhos que contem o risco, lista 02 – poeiras orgânicas, lista A - agentes ou 

fatores de risco de natureza ocupacional relacionados com a atiologia de doenças 

profissionais e de outras doenças relacionadas com o trabalho, lista B - doenças infecciosas e 

parasitárias relacionadas com o trabalho (Grupo I da CID-10), lista 03 - neoplasias (tumores) 

relacionados com o trabalho (GRUPO II da CID-10), lista 04 - transtornos mentais e do 

comportamento relacionados com o trabalho (Grupo V da CID - 10), lista 05 - doenças do 

sistema nervoso relacionadas com o trabalho (Grupo VI da CID - 10), lista 06 - doenças do 

olho e anexos relacionadas com o trabalho (Grupo VII da CID -10), lista 07 - doenças do 
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ouvido relacionadas com o trabalho (Grupo VIII da CID - 10), lista 08 - doenças do sistema 

circulatório relacionadas com o trabalho (Grupo IX da CID - 10), lista 09 - doenças do 

sistema respiratório relacionadas com o trabalho (Grupo X da CID - 10), lista 10 - doenças do 

tecido subcutâneo relacionadas com o trabalho (Grupo XII da CID - 10), lista 11 - doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, relacionadas com o trabalho (Grupo XIII da 

CID - 10), lista 12 - doenças do sistema gênito-urinário relacionadas com o trabalho (Grupo 

XIV da CID - 10). 

A Norma Regulamentadora – NR 09 (Portaria 3.214, 1978) conceitua agentes de 

riscos ambientais como sendo: "todo agente, no ambiente, capaz de provocar riscos à saúde 

pessoal, (...) em função de sua natureza, concentração ou intensidade e de tempo de 

exposição”. Para efeito da elaboração dos programas de prevenção contra acidentes 

consideram-se os agentes de risco físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos ou 

de acidentes (veja FIGURA 07).  

A Constituição do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 (BRASIL, 2005a), 

em seu Título II - Dos direitos e garantias fundamentais, Capítulo II - Dos direitos sociais, no 

Art. 6º, expressa que: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, etc., na forma desta Constituição”. 

Ainda na Constituição de 1988 está definido no Título VII - Da ordem social, 

Capítulo II - Da seguridade social, Seção II - Da saúde, Art.200 - Ao Sistema Único de Saúde 

compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:  

II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador; 

VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

Sendo que a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências, em seu Capítulo I – 

Dos objetivos e atribuições, determina o seguinte: 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 
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I – a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; 

3. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins dessa lei, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho, abrangendo: 

I – assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador 

de doença profissional e do trabalho; 

II – participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais a saúde 

existentes no processo de trabalho; 

III - participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 

(SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, 

armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas 

e de equipamentos que apresentam riscos a saúde do trabalhador. 

A Portaria no 3.120 de 1º de julho de 1998 - Instrução Normativa de Vigilância 

em Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS), define a Vigilância em Saúde 

do Trabalhador como sendo a atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido 

de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos 

agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos 

tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e 

avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los. 
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Classificação e 
padrão de cor 
referente ao 

agente 

Definição Exemplos 

 
 
 

Físicos 

São aqueles fatores 
ambientais que, que através 
de trocas de energia, podem 
causar danos à saúde dos 
trabalhadores expostos 
quando ocorrem em 
quantidades superiores a 
capacidade individual. 
 

ruído, 
vibrações, 
temperaturas extremas (calor, frio), 
pressões anormais, 
radiações ionizantes, 
radiações não-ionizantes, 
umidade. 

 
 
 

Químicos 

São substâncias ambientais 
causadoras em potencial de 
doenças profissionais 
devido as suas ações 
químicas sobre o organismo 
dos trabalhadores. Sendo 
encontradas nos estados: 
sólido, líquido e gasoso. 

poeiras, 
fumos, 
névoas, 
neblinas, 
gases, 
vapores, 
substâncias, compostas ou produtos 
químicos em geral. 

 
 

Biológicos 
 

São microorganismos 
causadores de doenças, com 
as quais pode o trabalhador 
entrar em contato, no 
exercício de diversas 
atividades profissionais. 
 

bactérias, 
fungos, 
bacilos, 
parasitas, 
protozoários, 
vírus. 

 
 
 
 

Ergonômicos 

São aqueles que dizem 
respeito aos fatores 
relacionados a adaptação 
física e psicológica do 
trabalhador com a atividade 
e o ambiente onde serão 
executadas as atividades 
profissionais. 

esforço físico intenso, 
levantamento e transporte manual de peso, 
exigência de postura inadequada, 
controle rígido de produtividade, 
imposição de ritmos excessivos, 
trabalho em turno e noturno, 
jornadas de trabalho prolongadas, 
monotonia e repetitividade 
outras situações causadoras de estresse 
físico e/ou psíquico. 

 
 
 

Mecânicos ou de 
Acidentes 

São todas as situações onde 
o meio ambiente de trabalho 
predispõe a incidências de 
fatos que possam provocar 
lesões pontuais aos 
trabalhadores. 

arranjo físico inadequado, 
máquinas e equipamentos sem proteção, 
ferramentas inadequadas ou defeituosas, 
iluminação inadequada, 
eletricidade, 
probabilidade de incêndio ou explosão, 
armazenamento inadequado, 
animais peçonhentos, 
outras situações de risco que poderão 
contribuir para a ocorrência de acidentes. 

FIGURA 07 – Agentes de Riscos Ambientais  
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Fonte: Manual de Legislação Atlas, 2004. 
 

Tendo como princípios: 

3.1 Universalidade: todos os trabalhadores, independente de sua localização, 

urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu 

vínculo empregatício, público ou privado, autônomo, doméstico, aposentado ou demitido são 

objeto e sujeitos da Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

3.2 Integralidade das ações: o entendimento de atenção integral à saúde do 

trabalhador, compreendendo a assistência e recuperação dos agravos, os aspectos preventivos 

implicando intervenção sobre seus fatores determinantes em nível dos processos de trabalho e 

a promoção da saúde que implicam ações articuladas com os próprios trabalhadores e suas 

representações. A ênfase deve ser dirigida ao fato de que as ações individuais/curativas 

articulam-se com as ações coletivas, no âmbito da vigilância, considerando que os agravos à 

saúde do trabalhador são absolutamente preveníveis. 

3.3 Pluriinstitucionalidade: articulação, com formação de redes e sistemas, entre 

as instâncias de vigilância em saúde do trabalhador e os centros de assistência e reabilitação, 

as universidades e centros de pesquisa e as instituições públicas com responsabilidade na área 

de saúde do trabalhador, consumo e ambiente. 

3.4 Controle social: incorporação dos trabalhadores e das suas organizações, 

principalmente as sindicais, em todas as etapas da vigilância em saúde do trabalhador, 

compreendendo sua participação na identificação das demandas, no planejamento, no 

estabelecimento de prioridades e adoção de estratégias, na execução das ações, no seu 

acompanhamento e avaliação e no controle da aplicação de recursos. 

3.5 Hierarquização e descentralização: consolidação do papel do município e dos 

distritos sanitários como instância efetiva de desenvolvimento das ações de vigilância em 

saúde do trabalhador, integrando os níveis estadual e nacional do Sistema Único de Saúde, no 

espectro da ação, em função de sua complexidade. 

3.6 Interdisciplinaridade: a abordagem multiprofissional sobre o objeto da 

vigilância em saúde do trabalhador deve compreender os saberes técnicos, com a concorrência 
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de diferentes áreas do conhecimento e, fundamentalmente, o saber operário, necessários para 

o desenvolvimento da ação. 

3.7 Pesquisa-intervenção: o entendimento de que a intervenção, no âmbito da 

vigilância em saúde do trabalhador, é o deflagrador de um processo contínuo, ao longo do 

tempo, em que a pesquisa é sua parte indissolúvel, subsidiando e aprimorando a própria 

intervenção. 

Buscando a vigilância contínua e permanente em saúde do trabalhador atingir os 

seguintes objetivos: 

a - conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, independentemente 

da forma de inserção no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista, considerando: 

a1 - a caracterização de sua forma de adoecer e morrer em função da sua relação 

com o processo de trabalho; 

a2 - o levantamento histórico dos perfis de mortalidade em função da sua relação 

com o processo de trabalho; 

a3- a avaliação do processo, do ambiente e das condições em que o trabalho se 

realiza, identificando os riscos e cargas de trabalho a que está sujeita, nos seus aspectos 

tecnológicos, ergonômicos e organizacionais já conhecidos; 

a4 - a pesquisa e a análise de novas e ainda desconhecidas formas de adoecer e 

morrer em decorrência do trabalho. 

b - intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população 

trabalhadora visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los e controlá-los, 

considerando: 

b1- a fiscalização do processo, do ambiente e das condições em que o trabalho se 

realiza, fazendo cumprir, com rigor, as normas e legislações existentes, nacionais ou mesmo 

internacionais, quando relacionadas à promoção da saúde do trabalhador; 

b2 - a negociação coletiva em saúde do trabalhador, além dos preceitos legais 

estabelecidos quando se impuser a transformação do processo, do ambiente e das condições 

em que o trabalho se realiza, não prevista normativamente. 

c - avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e 

controle dos fatores determinantes de agravos à saúde, considerando: 

c1 - a possibilidade de transformar os perfis de morbidade e mortalidade;  

c2 - o aprimoramento contínuo da qualidade de vida no trabalho. 
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d - subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes, nas três esferas do 

governo, considerando: 

d1 - estabelecimento de políticas públicas, contemplando a relação entre o 

trabalho e a saúde no campo de abrangência da vigilância em saúde; 

d2 - a interveniência, junto às instâncias do estado e da sociedade, para o 

aprimoramento das normas legais existentes e para a criação de novas normas legais em 

defesa da saúde dos trabalhadores; 

d3 - o planejamento das ações e o estabelecimento de suas estratégias;  

d4 - a participação na estruturação de serviços de atenção à saúde dos 

trabalhadores; 

d5 - a participação na formação, capacitação e treinamento de recursos humanos 

com interesse na área. 

e - estabelecer sistemas de informação em saúde do trabalhador, junto às 

estruturas existentes no setor de saúde, considerando: 

e1 - a criação de base de dados comportando todas as informações oriundas do 

processo de vigilância e incorporando as informações tradicionais já existentes; 

e2 - a divulgação sistemática das informações analisadas e consolidadas. 

Os responsáveis pela elaboração das políticas públicas e demais instituições e 

organismos interessados no acompanhamento e controle dos problemas relativos a saúde 

ocupacional e segurança dos trabalhadores em geral no Brasil, concordam em um ponto: os 

dados levantados sobre acidentes e doenças ocupacionais são insuficientes e pouco confiáveis 

dificultando assim o diagnóstico correto da situação, sua real dimensão e a elaboração e 

emprego de ações mais precisas na solução dos problemas identificados. 

Dados publicados no Diário Oficial da União nº 85, de 5 de maio de 2005, 

confirmam que as informações disponíveis dizem respeito apenas aos trabalhadores 

empregados e cobertos pelo Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) da Previdência Social,  e 

que representam apenas cerca de um terço da população economicamente ativa do país. Neste 

mesmo documento é traçado um pequeno diagnóstico a respeito dos números levantados no 

Brasil, e do qual subscrevemos alguns pontos que chamam a atenção para os problemas 

identificados: 

 No período de 1999 a 2003, a Previdência Social registrou 1.875.190 acidentes 

de trabalho, sendo 15.293 com óbitos e 72.020 com incapacidade permanente, 
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média de 3.059 óbitos/ano, entre os trabalhadores formais (média de 22,9 

milhões em 2002). O coeficiente médio de mortalidade, no período 

considerado, foi de 14,84 por 100.000 trabalhadores (BRASIL, 2003). A 

comparação deste coeficiente com o de outros países, tais como Finlândia 2,1 

(2001); França de 4,4 (2000); Canadá 7,2 (2002) e Espanha 8,3 (2003), 

demonstra que o risco de morrer por acidente de trabalho no Brasil é cerca 

de duas a cinco vezes maior (grifo nosso).  

 No mesmo período mencionado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

concedeu 854.147 benefícios por incapacidade temporária ou permanente 

devido a acidentes do trabalho, ou seja, a média de 3.235 auxílios-doença e 

aposentadorias por invalidez por dia útil. No mesmo período, foram registrados 

105.514 casos de doenças relacionadas ao trabalho.  

 Apesar de elevados, estes números não refletem a realidade. Estudo 

epidemiológico de amostragem domiciliar realizado pela Faculdade de 

Medicina da Universidade Estadual Paulista, na cidade de Botucatu - SP, com 

padrão de vida e índice de desenvolvimento humano (IDH) superiores à média 

nacional, demonstrou a ocorrência de 4,1% de acidentes de trabalho na 

população, dos quais apenas 22,4% tiveram registro previdenciário, indicando 

que de cada 4 pessoas acidentadas no trabalho naquele município, 0,9 tiveram 

registro previdenciário. Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde 

- OMS, na América Latina, apenas 1% a 4% das doenças do trabalho são 

notificadas.  

 A degradação ambiental, originada nos processos de produção, armazenagem, 

expedição, distribuição e comercialização é responsável pela poluição do ar, do 

solo, das águas superficiais e subterrâneas e produz riscos e danos à saúde dos 

trabalhadores, da população do entorno e para o equilíbrio ecológico. 

 Em 2003, os gastos da Previdência Social com pagamento de benefícios 

acidentários e aposentadoria especial (concedida em face de exposição a 

agentes prejudiciais à saúde ou integridade física, com redução no tempo de 

contribuição) totalizaram cerca de 8,2 bilhões de reais. Entretanto, os valores 

são estimados e se referem apenas ao setor formal de trabalho.  
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 Segundo Pastore (2005), para cada real gasto com o pagamento de benefícios 

previdenciários, a sociedade paga quatro reais, incluindo gastos com saúde, 

horas de trabalho perdidas, reabilitação profissional, custos administrativos etc. 

Esse cálculo eleva a um custo total para o país de aproximadamente 33 bilhões 

de reais por ano.  

2.3 Desenvolvimento sustentável 

2.3.1 Evolução conceitual 

Antes de conceituar é importante salientar que ao longo da história da economia o 

entendimento do que seria desenvolvimento sofreu e ainda sofre alterações conforme os 

diferentes enfoques e contextos temporais. Vários economistas de diferentes correntes 

ideológicas buscam definições que sejam mais representativas de seu pensamento e que 

melhor reflitam a realidade presente ou expectativas futuras.   

Inicialmente o desenvolvimento econômico estava ligado com a preocupação em 

aumentar o poder econômico e militar dos soberanos e somente com a criação do Estado 

nacional moderno é que começa a surgir e se consolidar ao longo do tempo a preocupação 

com a melhoria das condições de vida das sociedades envolvidas. 

O tema do desenvolvimento e crescimento econômico passou a ser estudado e 

discutido a partir do estudo de Adam Smith, “A Riqueza das Nações”, em 1776, onde o autor 

busca identificar os fatores da formação da riqueza nacional. Neste contexto de plena 

expansão da revolução industrial, desenvolvimento para Adam Smith acontece com o 

aumento da proporção dos trabalhadores produtivos em relação aos improdutivos, redução do 

desemprego e elevação da renda média do conjunto da população. Como conseqüência direta 

desses fatores ocorreria com o passar do tempo a socialização da renda entre os atores 

envolvidos: trabalhadores, arrendatários e capitalistas. 

Entretanto, somente na obra do economista Joseph Schumpeter, a Teoria do 

desenvolvimento econômico, 1911, é colocado pela primeira vez uma diferenciação entre 

desenvolvimento e crescimento. Para Schumpeter o crescimento é função apenas da expansão 

demográfica, ou seja, as variáveis econômicas somente sofrem alterações em seu fluxo 

circular de equilíbrio se houver aumento populacional. Enquanto o desenvolvimento ocorre 
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quando existir aplicação de inovações tecnológicas, o que acarreta alterações no processo 

produtivo e o surgimento de um lucro adicional ou extraordinário. 

No final dos anos 30, surge a aplicação da Contabilidade Nacional, onde se 

compara a renda per capita dos diferentes países e os classifica em ricos ou pobres, 

dependendo do valor dessa renda média. Até então havia uma primeira corrente de 

economistas, que consideravam crescimento como sinônimo de desenvolvimento, pois 

defendiam que o crescimento econômico distribui a renda entre os proprietários dos fatores de 

produção, o que inevitavelmente leva a melhoria dos padrões de vida e o desenvolvimento 

econômico. 

O que havia no período das décadas de 30 e 40 era o início da utilização do 

conceito de desenvolvimento econômico que surgiu apoiado em mecanismos reguladores 

engendrados pelo estado no sentido de garantir taxas de crescimento contínuas com o 

emprego intensivo de capital e utilização extensiva dos recursos naturais (CAPORALI, 2005). 

Portanto o enfoque puramente econômico dado ao modelo de desenvolvimento 

adotado a partir desse período faz com que algumas das questões ambientais como: a escassez 

e finitude dos recursos naturais, a capacidade de suporte da terra, os ciclos biogeoquímicos, os 

efeitos deletérios dos processos de degradação e geração de resíduos poluentes e/ou 

contaminantes para a saúde e qualidade de vida das populações, não sejam também 

consideradas. 

No início dos anos 50 a preocupação com as relações homem e natureza e as 

implicações na qualidade de vida das pessoas e no manejo adequado dos recursos naturais 

passou a ganhar conotação mundial. Começa a surgir o que mais tarde seria conhecido como 

o movimento dos cientistas ecologistas. 

Nesse mesmo contexto histórico surgem as anomalias na economia mundial que 

se consolidam nas décadas de 60 e 70, com sérias conseqüências socioeconômicas 

representadas na forma de empobrecimento de várias nações com crescimento insuficiente e 

instável, alto grau de analfabetismo, elevadas taxas de mortalidade infantil. 

Contrapondo a primeira linha de pensamento dos economistas tradicionais, surge 

uma segunda corrente representada por nomes como Nurkse, 1957, Furtado, 1961, Myrdal, 

1968, Lewis, 1969, Singer, 1977, dentre outros, de tradição marxista e cepalina (integrantes 
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da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL) que definem o 

crescimento como uma simples variação quantitativa do produto, e o desenvolvimento como 

sendo mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas, das instituições e das estruturas 

produtivas. Ou seja, o desenvolvimento não pode ser confundido com o crescimento, por que 

os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a economia como um todo e o conjunto da 

população.   

2.3.2 O desenvolvimento qualitativo e as questões ambientais 

É baseado nessa nova concepção de desenvolvimento qualitativo e na constatação 

de que as anomalias ambientais e econômicas estão de alguma forma interligadas entre si na 

medida em que são conseqüências diretas dos padrões de desenvolvimentos adotados pelas 

nações ricas e pobres, desenvolvidas ou em desenvolvimento é que um grupo de pessoas das 

mais diversas áreas do conhecimento e representando variados setores da sociedade 

(economistas, cientistas, políticos, industriais, banqueiros, chefes de estado, pedagogos, 

humanistas, dentre outros) de diferentes países passaram a se reunir em Roma, em 1968, a fim 

de estudar e diagnosticar melhor essas questões. Ficando esta associação conhecida como o 

“Clube de Roma”.  

Este grupo passou a produzir relatórios analisando a situação mundial, prevendo 

possíveis cenários e propondo ações e medidas no sentido de se evitar ou amenizar os 

possíveis impactos negativos advindos da degradação da natureza que pudessem implicar na 

redução da qualidade de vida e na própria segurança da perpetuação da raça humana. 

Assim é que a pedido do Clube de Roma foi elaborado um estudo por um 

conjunto de técnicos e cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) dos EUA, 

liderados pelo cientista Dennis Meadows, onde deveriam ser tratadas questões como: 

crescimento populacional, urbanização, modelo de crescimento, industrialização, poluição, 

base de produção de alimentos e uso dos recursos naturais.  

Foi então desenvolvido um programa de computador onde a partir das variáveis 

citadas acima o mesmo gerava um modelo simulando futuros cenários da capacidade de 

suporte da terra. Sendo publicado com o título de “Limites do Crescimento” (The Limits to 

Growth, Meadows e Meadows, 1972), o estudo apresentava como primeira conclusão à de 

que deveria haver uma diminuição no ritmo da produção para que se reduzisse a demanda por 
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recursos naturais e conseqüentemente a geração de resíduos. Caso não fossem adotadas 

providências no controle do crescimento populacional e do ritmo de crescimento o mundo 

entraria em colapso por volta do ano 2000. E para tanto propôs uma política mundial de 

“Crescimento Zero”. 

O estudo do Clube de Roma foi apresentado durante a primeira conferência 

mundial realizada para tratar das questões ambientais denominada: Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972.  

O contexto da época apresentava o mundo dividido em blocos bastante 

antagônicos entre si, sendo possível distinguir pelo menos três grandes grupos distintos: 

• O bloco dos países desenvolvidos ou ricos do ocidente - tidos como 

maiores interessados, pois estariam sofrendo as conseqüências do seu desenvolvimento 

industrial acelerado e elevado consumo. 

• O bloco dos países em desenvolvimento – buscando ainda firmar seu 

processo de industrialização e resolver os problemas socioeconômicos, sendo, portanto 

contrários a possíveis limitações em suas taxas de crescimento. 

• O bloco dos países comunistas – liderados pela União Soviética com 

seus regimes de governo fechados para o restante do mundo e que se recusaram a participar 

da conferência, pois não aceitavam interferências dos países ocidentais capitalistas. 

 “Desenvolver-se primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde, (...) O Brasil 

pode se tornar um importador de poluição..., nós ainda ternos o que poluir, eles não”. Estas 

seriam declarações atribuídas ao ministro do Interior José da Costa Cavalcanti como 

representante da delegação brasileira em Estocolmo, marcando a posição do país em relação à 

prioridade dada as questões econômicas em detrimento das possíveis implicações ambientais. 

O Brasil não estava sozinho em relação a este ponto de vista, vejamos o que disse a primeira 

ministra da Índia, Indira Ghandi: “A pobreza é a pior forma de poluição” (UNEP, 2003). 

Portanto os representantes dos países em desenvolvimento pregavam um discurso 

voltado para suas necessidades de crescimento (crescimento a qualquer custo) como fator 

prioritário para solucionar os seus problemas socioeconômicos relevando as questões 

ambientais a um segundo plano.  
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Como resultado final da conferência foi emitido um documento em forma de 

declaração intitulado “Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano”. Pela 

primeira vez coloca-se de forma expressa a importância e a necessidade de se solucionarem os 

problemas sociais e econômicos como condição indispensável para se atingir um ambiente 

preservado e saudável com qualidade de vida. Alem de afirmar que as questões ambientais 

não devem causar empecilhos ao processo de desenvolvimento das nações menos favorecidas 

prevendo, inclusive, ajuda financeira quando necessário. Vejamos alguns desses princípios: 

Princípio 8 

O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem 

um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as condições 

necessárias de melhoria da qualidade de vida. 

Princípio 9 

As deficiências do meio ambiente originárias das condições de 

subdesenvolvimento e os desastres naturais colocam graves problemas. A melhor 

maneira de saná-los está no desenvolvimento acelerado, mediante a transferência 

de quantidades consideráveis de assistência financeira e tecnológica que 

complementem os esforços internos dos países em desenvolvimento e a ajuda 

oportuna que possam requerer. 

Princípio 10 

Para os países em desenvolvimento, a estabilidade dos preços e a obtenção de 

ingressos adequados dos produtos básicos e de matérias primas são elementos 

essenciais para o ordenamento do meio ambiente, já que há de se Ter em conta os 

fatores econômicos e os processos ecológicos. 

Princípio 11 

As políticas ambientais de todos os Estados deveriam estar encaminhadas para 

aumentar o potencial de crescimento atual ou futuro dos países em 

desenvolvimento e não deveriam restringir esse potencial nem colocar obstáculos 

à conquista de melhores condições de vida para todos. Os Estados e as 
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organizações internacionais deveriam tomar disposições pertinentes, com vistas a 

chegar a um acordo, para se poder enfrentar as conseqüências econômicas que 

poderiam resultar da aplicação de medidas ambientais, nos planos nacional e 

internacional. 

Princípio 12 

Recursos deveriam ser destinados para a preservação e melhoramento do meio 

ambiente tendo em conta as circunstâncias e as necessidades especiais dos países 

em desenvolvimento e gastos que pudessem originar a inclusão de medidas de 

conservação do meio ambiente em seus planos de desenvolvimento, bem como a 

necessidade de oferecer-lhes, quando solicitado, mais assistência técnica e 

financeira internacional com este fim. 

Um simpósio realizado em Cocoyoc no México em 1974, organizado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (CNUCD), diagnosticou os fatores sociais e 

econômicos causadores dos problemas ambientais. É sugerida a introdução de conceitos 

éticos que organizem e delimitem os parâmetros de desenvolvimento dentro de um bom senso 

que se permita não somente atender as necessidades atuais, mas também o bem estar das 

gerações futuras. Há uma preocupação com a desigualdade de uso e má distribuição dos 

recursos e o não atendimento das necessidades humanas básicas (alimentação, abrigo, 

vestimentas, saúde, educação) na maioria dos países pobres em detrimento de uma minoria 

rica que esbanja e consome a maior parte dos recursos terrestres.  

Assim, de acordo com a declaração de Cocoyoc, a explicação para a explosão 

demográfica passava pela a problemática da pobreza, que também desencadeava a destruição 

descontrolada dos recursos naturais. O PNUMA passa a adotar e divulgar o termo 

“ecodesenvolvimento”, que teria sido a tese defendida inicialmente pelo economista francês 

Ignacy Sachs durante os debates preparatórios para Conferência de Estocolmo em 1972. 

Sachs (1986) definia essa idéia como sendo: 

Um instrumento heurístico que permite aos planejadores e aos decisores políticos 
abordarem a problemática do desenvolvimento de uma perspectiva mais ampla, 
compatibilizando uma dupla abertura à Ecologia Natural e à Ecologia Cultural. 
Neste sentido, o agente de ecodesenvolvimento permanece sensível à diversidade de 
situações em jogo e, mais que isto, ao espectro das várias soluções possíve". 
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Assim é que se buscaria uma forma de conciliar o desenvolvimento em harmonia 

com o ambiente, internalizando a variável ambiental e alargando os objetivos também para o 

humano no atendimento de suas necessidades básicas. 

No processo de alargamento do conceito há a inclusão de uma questão de ordem 

ética, ao se considerar a necessidade e o direito de que gozam as gerações vindouras em 

relação ao patrimônio natural. Ou seja, cabe a geração presente o papel de guardiã desse 

patrimônio no sentido de preservá-lo e disponibilizá-lo para nossos descendentes. 

Assim é que o mesmo Ignacy Sachs (1986) sugeriu como deveria evoluir o seu 

conceito formulado inicialmente como Ecodesenvolvimento e, baseado em seus princípios, 

como deveriam agir os tomadores de decisão e a sociedade como um todo no trato com as 

questões ambientais: 

O conceito de desenvolvimento eqüitativo em harmonia com a natureza deve 
permear todo nosso modo de pensar, informando as ações dos decisores e de 
profissionais de todos os tipos, inclusive as dos funcionários burocráticos, que 
preparam e avaliam os projetos de desenvolvimento. A longa luta só será vencida 
no dia em que for possível, ao se falar do desenvolvimento, suprimir o prefixo 'eco' 
e o adjetivo 'sustentável. 

Nos anos 80 a expressão “desenvolvimento sustentável” passou a ter notoriedade 

quando foi utilizada pela primeira vez por Robert Allen, no artigo "How to Save the World", 

onde o mesmo definia como sendo "o desenvolvimento requerido para obter a satisfação 

duradoura das necessidades humanas e o crescimento (melhoria) da qualidade de vida" [Allen 

apud Bellia, 1996]. Este artigo faz parte do documento denominado World Conservation 

Strategy: living resources conservation for sustainable development publicado pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, pelo Fundo Mundial 

de Vida Selvagem e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Entretanto 

somente em 1988 com o relatório Brundtland (CNMAD), 1988, “Nosso Futuro Comum” é 

que esse termo “desenvolvimento sustentável” e seu significado passaram a ser fortemente 

disseminados nos meios políticos e científicos. Vejamos a definição contida no relatório de 

Brundtland: “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades dos presentes 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidades”. 

Segundo Bello (1998), ao analisarmos de forma mais ampla os princípios contidos 

nessa definição podemos entendê-lo como sendo: 
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 Um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de 
atender às necessidades e aspirações humanas”. 

 Ignacy Sachs (1986) propõem que se considerem na análise do conceito de 

desenvolvimento sustentável, cinco dimensões. Que seriam: 

1 – Sustentabilidade social: que se entende como a criação de um processo de 

desenvolvimento sustentado por uma civilização com maior equidade na distribuição de renda 

e de bens, de modo a reduzir o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres; 

2 – Sustentabilidade econômica: que deve ser alcançada através do gerenciamento 

e alocação mais eficientes dos recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e 

privados; 

3 – Sustentabilidade ecológica: que pode ser alcançada através do aumento da 

capacidade de utilização dos recursos, limitação do consumo de combustíveis fósseis e de 

outros recursos e produtos que são facilmente esgotáveis, redução da geração de resíduos e de 

poluição, através da conservação de energia, de recursos e da reciclagem; 

4 – Sustentabilidade espacial: que deve ser dirigida para a obtenção de uma 

configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial dos 

assentamentos humanos e das atividades econômicas; 

5 – Sustentabilidade cultural: incluindo a procura por raízes endógenas de 

processos de modernização e de sistemas agrícolas integrados, que facilitem a geração de 

soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a área. 

Quando se busca alcançar o desenvolvimento sustentável deve-se levar em conta 

sua característica sistêmica e, portanto a diversidade de aspectos que estão inter-relacionados 

e que são interdependentes entre si. Podemos dividi-los em quatro aspectos principais: 

aspectos ambientais ou ecológicos, aspectos éticos e sociais, aspectos político-administrativos 

e aspectos econômicos. Assim teríamos: 

 Aspectos ambientais ou ecológicos: 
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- Dependência: Humanos são dependentes de um meio ambiente limpo e saudável, 

para que os bens e serviços vitais sejam disponibilizados para o bem-estar geral 

(qualidade de vida); 

- Limites Biofísicos: Existem limites biofísicos definidos para que a biosfera (ou 

mesmo um ecossistema) possa suprir recursos ou absorver a produção de resíduos da 

atividade humana; 

- Capacidade de suporte (Carry capacity): Os limites biofísicos caracterizam uma 

capacidade de carga do sistema ambiental. Esta capacidade limita o número de 

indivíduos de uma determinada espécie em um sistema ambiental, para uma dada taxa 

de utilização dos recursos naturais; 

- Interdependência: Interdependência homem-Natureza. 

 Aspectos éticos e sociais: 

- Equidade intragerações: Compromisso entre indivíduos de uma mesma geração; 

- Equidade intergerações: Compromisso entre gerações atual e futuras; 

- Justiça Ecológica: Ações humanas não devem ser nocivas a outras espécies (direito 

inerente da sobrevivência de outras espécies). 

 Aspectos político-administrativos: 

- Participação: Desenvolvimento sustentável requer uma participação ampla dos 

diferentes setores da sociedade; 

- Cooperação: Cooperação entre diferentes atores sociais, nações, comunidades, etc.; 

- Problemáticas fundamentais: Ações sustentáveis devem ser direcionadas à raiz de 

problemas. 

 Aspectos econômicos: 

- Viabilidade econômica: A mudança no sistema de produção deve ser assistida para 

possibilitar sua sustentabilidade econômica; 
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- Financiamento: O sistema econômico-financeiro deve possibilitar linhas de crédito 

para subsidiar uma gradativa mudança no sentido de práticas produtivas baseadas no 

desenvolvimento sustentável; 

- Adoção de novos princípios e parâmetros: As metas e objetivos puramente 

econômico-financeiros terão que revistos e adaptados aos condicionantes ambientais e 

sociais, sem os quais não se alcança o desenvolvimento sustentável.  

2.3.3 Desenvolvimento endógeno sustentável 

Mesmo sendo consenso a necessidade e a importância de uma mobilização global 

no sentido de se potencializar forças e parcerias para o combate organizado aos problemas 

ambientais e sociais, surge a partir da elaboração da Agenda 21 Global, o princípio de que as 

ações localizadas é que determinam o comportamento e o resultado global. Considerado o 

principal documento produzido na conferência organizada pela ONU e realizada no Brasil em 

1992, a Cúpula da Terra ou Rio – 92, a Agenda 21 Global estabelece ações a serem 

desenvolvidas a curto, médio e longo prazos, envolvendo a todos, governo e sociedade, para 

que de forma consensual e em cooperação se busque alcançar o desenvolvimento sustentável.  

Na Agenda 21 Global é proposta a estruturação da Agenda 21 Local, que se 

caracteriza pela participação direta da sociedade onde se busca a implementação do 

desenvolvimento sustentável nas mais diferentes escalas que vai desde a cidade, o bairro, até a 

escola ou empresa. Segundo este documento é necessário levar em conta as especificidades 

das cidades e comunidades locais e mobilizar todos os atores sociais envolvidos ouvindo as 

sugestões e propostas das pessoas que vivem diretamente essa realidade para se alcançar o 

desenvolvimento endógeno sustentável. 

A Agenda 21 Global (BRASIL, 2005c) estabelece em seu capítulo 28: 

28.1. Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 têm suas raízes nas 

atividades locais, a participação e cooperação das autoridades locais será um fator 

determinante na realização de seus objetivos. As autoridades locais constroem, operam e 

mantêm a infra-estrutura econômica, social e ambiental, supervisionam os processos de 

planejamento, estabelecem as políticas e regulamentações ambientais locais e contribuem 

para a implementação de políticas ambientais nacionais e subnacionais. Como nível de 

governo mais próximo do povo, desempenham um papel essencial na educação, mobilização 
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e resposta ao público, em favor de um desenvolvimento sustentável. 

Objetivos 

28.2. Propõem-se os seguintes objetivos para esta área de programa: 

(a) Até 1996, a maioria das autoridades locais de cada país deve realizar um processo de 

consultas a suas populações e alcançar um consenso sobre uma "Agenda 21 local" para a 

comunidade; 

(b) Até 1993, a comunidade internacional deve iniciar um processo de consultas 

destinado a aumentar a cooperação entre autoridades locais; 

(c) Até 1994, representantes das associações municipais e outras autoridades locais 

devem incrementar os níveis de cooperação e coordenação, a fim de intensificar o 

intercâmbio de informações e experiências entre autoridades locais; 

(d) Todas as autoridades locais de cada país devem ser estimuladas a implementar e 

monitorar programas destinados a assegurar a representação da mulher e da juventude nos 

processos de tomada de decisões, planejamento e implementação. 

Atividades 

28.3. Cada autoridade local deve iniciar um diálogo com seus cidadãos, organizações 

locais e empresas privadas e aprovar uma "Agenda 21 local". Por meio de consultas e da 

promoção de consenso, as autoridades locais ouvirão os cidadãos e as organizações cívicas, 

comunitárias, empresariais e industriais locais, obtendo assim as informações necessárias 

para formular as melhores estratégias. O processo de consultas aumentará a consciência das 

famílias em relação às questões do desenvolvimento sustentável. Os programas, as políticas, 

as leis e os regulamentos das autoridades locais destinados a cumprir os objetivos da Agenda 

21 serão avaliados e modificados com base nos programas locais adotados. Podem-se 

utilizar também estratégias para apoiar propostas de financiamento local, nacional, regional 

e internacional. 

Assim é que a construção da Agenda 21 Local deve partir das seguintes ações 

iniciais: 
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 definição dos atores sociais para a construção da visão de futuro da 

Comunidade;  

 análise comunitária - necessidades, preocupações, prioridades e preferências;  

 plano de ação - com metas de curto, médio e longo prazos, com compromissos 

e datas determinadas;  

 implementação e monitoramento - procedimentos, investimentos, 

documentação;  

 avaliação e retroalimentação - ajustamento, alocação de recursos. 

Ou ainda como sugere o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2005c) a 

“formação de um grupo de trabalho composto por representantes da sociedade e governo (no 

caso de um município ou determinada territorialidade), podendo ter a liderança de qualquer 

segmento da comunidade (governo, ONG, instituição de ensino, por exemplo)”. Para que se 

possa a partir daí implementar: 

 O estabelecimento de uma metodologia de trabalho; 

 A reunião de informações sobre as questões chave de desenvolvimento local; 

 A identificação dos setores da sociedade que devem estar representados, em 

função das particularidades locais; 

 Os papéis dos diferentes participantes do processo; 

 A identificação de meios de financiamento para a elaboração da Agenda 21 

Local; 

 Negociações junto ao poder local sobre a institucionalização do processo de 

construção e implementação da Agenda 21 Local. 

Como forma de se dá sustentabilidade aos processos o MMA sugere como 

segunda etapa a criação de um Fórum permanente de desenvolvimento sustentável local, que 

deverá ser legitimado pelo Poder Executivo ou Legislativo e que terá como objetivos: o 

preparo, acompanhamento e avaliação de um plano de desenvolvimento sustentável local de 

forma participativa.  

Segundo, ainda como orientação do MMA, o Fórum deve possuir um regimento 

interno, contento os seguintes pontos: 

1. Missão, objetivos, atribuições; 
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2. Freqüência e coordenação das reuniões; 

3. Forma de registro e responsáveis pela confecção e divulgação das minutas; 

4. Como os objetivos serão alcançados; 

5. Tempo de mandato e forma de substituição dos membros.  

Nesse Fórum serão estabelecidos quais os temas que serão abordados para a partir 

daí definir as ações a serem planejadas e posteriormente implementadas para se alcançar os 

cenários futuros desejados. 

Como sugestões de possíveis temas a serem discutidos o MMA relaciona as 

seguintes: 

 ações estratégicas para a proteção da atmosfera;  

 ações estratégicas para a proteção do solo; 

 da água e da diversidade biológica;  

 ações estratégicas para a pobreza, saúde e igualdade social e assentamentos; 

 acesso a serviços de informação; 

 acesso a emprego;  

 conscientização da população;  

 educação para a Agenda 21 e troca de informações.  

O professor Antônio Vázquez (BARQUERO, 2004) relata que o desenvolvimento 

endógeno possui os mais eficientes instrumentos de políticas para a correção da problemática 

das desigualdades regionais, permitindo se identificar os fatores de produção: o capital social, 

o capital humano, o conhecimento, a pesquisa, a informação e as instituições determinadas 

dentro da região. No caso do nordeste brasileiro o professor completa dizendo acreditar que o 

desenvolvimento da região tem que ser cada vez mais pensado nas suas faculdades, pois toda 

base de desenvolvimento da economia de mercado deve ser a utilização dos recursos 

existentes no território: naturais, sociais e culturais. 
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

Na elaboração do diagnóstico socioambiental a partir dos impactos gerados pela 

atividade de fabricação da cal em fornos artesanais no município de Frecheirinha-CE, adotou-

se além da análise ou revisão bibliográfica o procedimento metodológico da pesquisa de 

campo ou mais especificamente da pesquisa participante de Malinowski, que segundo Matos  

e Vieira (2001) se caracteriza pela inserção do pesquisador na realidade a que se propõe 

estudar, ou como explica Cunha (2005): “porque na pesquisa participante estabelecem-se 

relações comunicativas com as pessoas ou grupos da situação investigada, no intuito de 

conseguir uma melhor aceitação”, e ainda na busca, a partir dos resultados obtidos, de se 

oferecer propostas alternativas que auxiliem as camadas sociais menos favorecidas, quando o 

pesquisador faz a devolução dos dados à comunidade estudada para as possíveis intervenções 

(DEMO, 2000).  

No caso do nosso estudo as propostas sugeridas estão dirigidas ao grupo formado 

pelos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente, no processo produtivo da cal na 

região do município de Frecheirinha.   

Foram feitos inicialmente estudos exploratórios dentro do perímetro do município, 

a fim de identificar e definir quais e quantos estabelecimentos de fabricação artesanal da cal 

ou ainda, como são conhecidas na região, as caieiras, comporiam a nossa amostra. Esse 

primeiro contato com alguns representantes do governo municipal, proprietários e 

trabalhadores das caieiras, se caracterizou por um sentimento de desconfiança e expectativa 

mútuas, onde tanto o pesquisador quanto as pessoas contatadas sonegam algumas informações 

e selecionam com receio cuidadoso o que vão falar. Somente com o decorrer dos trabalhos de 

campo e as visitas continuadas foi possível superar as resistências iniciais, distanciar-se de 

algumas visões pré-concebidas geradas pelas diferenças culturais e possibilitar a isenção e 

inserção necessárias para se conseguir descrever o objeto pesquisado a partir de dados 

confiáveis e representativos da nossa amostra. 

A seguir, utilizando o processo de amostragem não probabilística do tipo 

intencional ou por julgamento (MATTAR, 2001), em um universo de nove estabelecimentos 

presentes em Frecheirinha, os cinco mais representativos no que se refere aos quesitos: 
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quantidade de fornos ativos, número de trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos na 

atividade, consumo de lenha e rocha calcária e quantidade produzida/mês; foram escolhidos.  

Definida a amostra iniciaram-se os levantamentos dos dados através da coleta 

direta e obedecendo ao seguinte planejamento: 

a) visitas ao local para delimitar as áreas de entorno das caieiras selecionadas, 

com o uso de aparelho de posicionamento global (GPS) e dados cartográficos 

já existentes;  

b) levantamento em campo dos aspectos do meio físico e biótico para 

caracterização ambiental;  

c) vistorias as caieiras e registros fotográficos para caracterização e 

mapeamento das condições ambientais de trabalho no que se refere a 

segurança, higiene e saúde ocupacional; 

d) coleta e ensaio na Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial (NUTEC) de 

duas amostras de água da caieira C2 e do bairro caieiral, para identificação 

das características químicas, físico-químicas e microbiológicas. Para 

realização dos ensaios foram seguidas as diretrizes gerais dos métodos 

recomendados no Manual “Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater” da APHA, 1992 e  analisados segundo os padrões fixados 

pela a Portaria de Nº 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde; 

e) preparação e confecção de quatro lâminas, na Universidade Federal do Ceará 

– Geologia, a partir de duas amostras de rochas calcárias coletadas na caieira 

C2, para análise petrográfica; 

f) coleta e análise na Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial (NUTEC) de 

duas amostras de rocha calcária, na Divisão de Materiais – DIMAT para 

determinar os percentuais de Óxido de cálcio (CaO), Óxido de Magnésio 

(MgO), Sílica (SiO2), Ferro (em % de Fe2O3), perda por calcinação a 1000º 

C, Alumínio (Al2O3) e resíduo insolúvel;  

g) aplicação direta de questionário estruturado contendo perguntas abertas, 

semi-abertas e dicotômicas junto aos proprietários e trabalhadores das 

caieiras, fornecedores de matéria-prima (rocha calcária e lenha) e demais 

empregados envolvidos direta ou indiretamente com a atividade, totalizando 

um número de 50 pessoas consultadas; 
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h) coleta de dados secundários junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA – CE), Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais (CPRM - CE), Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente – Ceará (SEMACE), Prefeitura Municipal de Frecheirinha - 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e 

Turismo, Secretaria de Ação Social e do Trabalho, Secretaria de 

Administração e Finanças, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará (IPECE) e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME). 

Os dados coletados foram analisados e interpretados objetiva (método descritivo) e 

subjetivamente, ou seja, tanto no que se refere a quantidade como a qualidade das 

informações obtidas. No entendimento de que as questões ambientais, que são explicadas 

pelas ciências naturais, condicionam ou são condicionadas em determinado momento pelas 

ações antrópicas e que são explicadas pelas ciências sociais, em uma relação de 

interdependência e sobrevivência mútuas. Ou como cita Minayo (1993) apud Matos (2001): 

Nesse sentido devemos considerar científico não apenas os aspectos quantitativos em uma 

pesquisa mas também as variáveis qualitativas, pois estas se complementam e possibilitam 

múltiplas interpretações.  

Resultando ao final em um diagnóstico socioambiental com a identificação dos  

impactos adversos gerados, direta ou indiretamente, pela produção da cal e constatados na 

pesquisa, bem como na apresentação de algumas propostas alternativas para a gradativa 

adequação ou substituição desta atividade, na forma que é praticada, por outras que atendam 

as premissas do desenvolvimento sustentável local. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1 Localização e aspectos gerais 

O município de Frecheirinha está localizado na porção noroeste do Estado do 

Ceará (FIGURA 09), ocupando uma área de 181,24 quilômetros quadrados, o que 

corresponde a 0,12% do território cearense, localizada a uma distância em linha reta de 263 

quilômetros da capital Fortaleza (CEARÁ, 2005). Limita-se ao norte com o município de 

Coreaú e Tianguá e ao leste com o município de Coreaú, ao sul com o município de Ubajara e 

ao oeste com o município de Tianguá. Apresenta latitude (S) de 3°45’36’’ e longitude (WGr) 

de 40°48’59” e  fica a 121,05 metros de altitude em relação ao nível do mar, está localizada 

na região administrativa de Sobral, tendo como rodovia de acesso a BR 222 (CEARÁ, 2005). 

Informações levantadas junto à prefeitura municipal de Frecheirinha evidenciam a 

falta de um registro documental que fundamente melhor e esclareça com mais confiabilidade 

os acontecimentos históricos que marcaram a vida desse povo e do próprio município, 

principalmente na segunda metade do século XIX. Os dados disponíveis são baseados nos 

relatos de moradores mais antigos que receberam e guardam histórias e estórias sobre a 

origem e acontecimentos mais importantes ligados à vida da cidade. 

 

Sob as sombras da Serra Ibiapaba, 
No Sertão, entre fontes cristalinas 
Sobre o solo da terra de minérios, 
De regatos fecundos verdejantes,  
Floresceu, junto às margens do Caiçara, 
Frecheirinha dos prados e colinas, 
Dos cultores de encantos da Seara: 
Pátria amada é de todos sem mistérios. 
Frecheirinha de heróis fundadores,  
Rica terra da cal adornada,  
Nossa vida ao teu sol de esplendores 
É mais doce ó gentil Frecheirinha. 

 
 
        

FIGURA 08 - Bandeira oficial do Município e Trecho do Hino do Município de Frecheirinha:                       
Letra e música: Antônio da Silveira Bastos. 
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FIGURA 09 – Localização Geográfica do Município de Frecheirinha/CE. 
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As informações relacionadas a seguir foram fornecidas pela Secretaria de 

Educação, Cultura e Desporto e traz um relato dos moradores mais antigos que afirmam que 

antes da chegada do Capitão Manuel Victor, Vicente Thomaz de Aguiar, Alexandre Silvério, 

Pacífico Carneiro e José Borges, tidos como as famílias mais antigas, essa região já era 

habitada por várias famílias indígenas com seus usos e costumes, sua organização social e 

seus ritos religiosos. 

Não se sabe ao certo a descendência dos índios que aqui habitavam, mas o mais 

provável é que pertencessem à tribo dos Tabajaras, senhores das serras. Esses índios 

habitavam os sertões localizados entre os rios Acaraú, Coreaú e Jaibaras e a Serra da Ibiapaba. 

Segundo informações fornecidas pelos moradores mais antigos, dentre eles o Sr. José 

Tibúrcio de Aguiar, profundo conhecedor da história frecheirinhense, nas proximidades onde 

hoje se ergue á cidade de Frecheirinha, mais precisamente à sombra das imensas oiticicas que 

rodeavam o Olho D’água, habitava uma tribo liderada por uma índia muito hábil no manejo 

da flecha. Por isso era chamada de Flecheira. Da índia Flecheira nasceu uma filha que logo se 

revelou muito mais hábil no manejo da flecha do que a própria mãe, o que lhe mereceu o 

nome de Flecheirinha. Em homenagem à indiazinha, muito querida e respeitada na aldeia, a 

própria aldeia passou a ser chamada Flecheirinha, permanecendo por muito tempo com essa 

denominação. Segundo IPECE (CEARÁ, 2005) a origem da denominação Frecheirinha seria 

advinda do diminutivo de frecheiras, ou local abundante em frechas. 

Com a chegada do homem branco na região, os índios se viram sem espaço para 

exercerem suas atividades costumeiras: a caça e a pesca. Essas atividades eram feitas nas 

proximidades da aldeia, nas áreas alagadas pelo Olho D’água que permanecia cheio até nos 

períodos das piores secas, razão pela qual os índios ali se fixaram e, mais tarde acabaram 

sendo lentamente expulsos, cedendo lugar aos colonizadores que visavam naquele lugar fonte 

natural e permanente de água. Com isso as primeiras casas foram sendo construídas e em 

homenagem a aldeia que ali havia recebeu a denominação de Flexeirinha, modificando-se 

mais tarde para Frecheirinha como permanece até hoje. Em 1920 Frecheirinha figurava como 

Distrito de Palma (hoje Coreaú); em 1963 o município de Palma é extinto e Frecheirinha 

passa a ser Distrito de Tianguá; novamente, em 1937, retornou á jurisdição de Coreaú, então 

Palma. Em 31 de Março de 1968, pelo Decreto Lei Nº 169, Frecheirinha foi elevada à vila. 

Logo no inicio da década de 50, os habitantes do lugar, incentivados por Abdias Capistrano, 

irmão de Antônio Capistrano, se empenham na luta pela emancipação política que só veio a se 
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efetivar em 22 de novembro de 1951, através da Lei nº 1.153, aprovada pela Assembléia 

Legislativa do Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10 – Detalhes da cidade de Frecheirinha (1 - Placa a margem da BR-222 identificando o município, 2 – 
Uma das duas vias principais de acesso a cidade, 3 – Igreja matriz, 4 – Prédio sede da prefeitura municipal, 5 – 
Centro Educacional Raimundo Pereira, 6 – Hospital e Maternidade Escola Menino Jesus de Praga). 



 
 

63

4.2 Caracterização ambiental 

4.2.1 Meio físico 

4.2.1.1 Aspectos geológicos 

A área de estudo está inserida na Região de Dobramentos do Médio Coreaú, 

entidade geotectônica definida por Brito Neves (1975), que ocupa a porção noroeste do estado 

do Ceará. Esse domínio é formado pelas rochas do embasamento gnáissico-migmatítico-

granulítico, representado pelo Complexo Granja, e pelo conjunto supracrustal constituído 

pelos metassedimentos dos Grupos São Joaquim, Martinópole, Ubajara e Jaibaras. 

De acordo com o Atlas Digital de Geologia e Recursos Minerais do Ceará, 

elaborado pela CPRM (BRASIL, 2003), a área do município de Frecheirinha mostra-se 

totalmente compreendida pelos litotipos pertencentes ao Grupo Ubajara (FIGURA 11). Essa 

unidade foi originalmente denominada de Grupo Bambuí (KEGEL, 1965), em correlação aos 

sedimentos epimetamorfisados que ocorrem na Bahia e Minas Gerais, sendo posteriormente 

redefinida como Grupo Ubajara (NASCIMENTO et al, 1981). Seu perfil típico encontra-se 

exposto ao longo da rodovia BR-222, no trecho entre Aprazivel e Saco. Segundo Costa et al 

(BRASIL, 1979), o Grupo Ubajara possui uma espessura de pelo menos 3900 metros, onde 

predominam grauvacas, arenitos arcoseanos, calcários, ardósias e quartzitos. 

De acordo com Soares (1986), três fases de deformação associadas a 

metamorfismo de baixo grau, de provável idade brasiliana, afetaram as litologias do Grupo 

Ubajara. Falhamentos de empurrão ocorrem associados à segunda e terceira fases de 

deformação, sendo que falhamentos transcorrentes e milonitos associados relacionam-se a 

episódios tardios da orgênese Brasiliana. Corpos alongados de andesitos porfiríticos cortam a 

unidade e aparecem como fragmentos nos metassedimentos. Costa et al (BRASIL, 1979) 

subdividiram o Grupo Ubajara nas seguintes formações, da base para o topo: Trapiá, Caiçaras, 

Frecheirinha e Coreaú. 

Segundo Cavalcante et al (BRASIL, 2003), a Formação Trapiá é constituída de 

quartzitos conglomeráticos, arenitos grossos epimetamórficos, mal classificados, metarenitos 

finos a médios, com matriz síltico-argilosa de tonalidade cinza-clara. O ambiente deposicional 

é litorâneo/fluviomarinho. Sobrepondo-se à Formação Trapiá ocorrem os metassedimentos da 
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Formação Caiçaras, representados por ardósias vermelhas e roxo-avermelhadas, com 

clivagem bem desenvolvida, metassiltitos e intercalações de metarenitos (ortoquartzitos), 

freqüentemente cristalizados e cortados por veios de sílica. Esses depósitos estão relacionados 

a um ambiente de mar raso.  

A Formação Frecheirinha é considerada a unidade litoestratigráfica mais 

importante da área, tendo em vista os objetivos do trabalho. Encerra as ocorrências de rochas 

calcárias - matéria prima utilizada nos fornos de cal (caieiras), distribuindo-se em faixas 

irregulares na região compreendida entre a Serra da Ibiapaba e a Serra da Meruoca. Sua área-

tipo de ocorrência situa-se em torno da cidade de Frecheirinha, que empresta seu nome à 

Formação. Litologicamente é constituída de metacalcários pretos, cinza-escuros e cinza-

azulados, raramente cremes e rosados, de granulação fina, bastante impuros e com 

intercalações eventuais de delgados leitos de margas, metassiltitos e quartzitos escuros. Seu 

ambiente deposicional é marinho raso (plataformal).  

Mineralogicamente, os calcários da Formação Frecheirinha são compostos 

essencialmente de calcita e, em quantidades subordinadas, dolomita, matéria argilosa, óxidos 

de ferro e quartzo. A calcita apresenta-se quase sempre como uma massa micrítica 

textualmente arranjada em mosaico, enquanto os veios recristalizados exibem caráter 

esparítico (BRASIL, 1979).  

Como essa unidade é caracterizada por contatos transicionais e interdigitados, 

intensamente dobrada e falhada, é difícil identificar sua espessura máxima, entretanto estima-

se que seja da ordem de 400-500 metros. Nos afloramentos, a Formação Frecheirinha 

apresenta-se em bancos sobrepostos de calcário preto ou cinza escuro intensamente cortados 

por veios de calcita e sílica, exibindo sempre superfícies de dissolução. 

Morfologicamente, a Formação Frecheirinha corresponde a áreas planas ou 

levemente onduladas, com solos argilosos bem desenvolvidos, abrigando cobertura vegetal 

arbustiva e intensamente cultivados. Um relevo cárstico bastante evoluído constitui feição 

morfológica peculiar dessa unidade geológica. Essas feições encontram-se bem representadas 

nas grutas de Ubajara, na escarpa da Serra da Ibiapaba. 

A Formação Coreaú, composta essencialmente de arcóseos de tonalidades 

cinzentas e cremes, grauvacas e grauvacas conglomeráticas, de fácies fluvial (BRASIL, 
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2003), ocorre sobreposta aos calcários da Formação Frecheirinha, representando o topo do 

Grupo Ubajara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 11 – Mapa Geológico Simplificado de município de Frecheirinha/CE. 
Fonte: Atlas Digital de Geologia e Recursos Minerais do Ceará (CPRM), 2003. 
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4.2.1.2  Solos 

A partir do levantamento pedológico da área e nas observações feitas em campo, 

além do que preconiza o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e na Classificação 

Técnica de Solos no Estado do Ceará, elaborada pela FUNCEME, baseada nos estudos 

básicos (levantamentos taxonômicos) de solos (BRASIL, 1973; EMBRAPA, 1999), foi 

possível identificar na região a predominância das seguintes unidades de solos: 

 Os solos LITÓLICOS (Neossolos Litólicos) - são solos pouco desenvolvidos, 

rasos a muito rasos, possuindo, apenas, um horizonte A assente, diretamente, sobre a rocha 

(R), ou sobre materiais desta rocha em grau mais adiantado de intemperização, constituindo 

um horizonte C, com muitos materiais primários e blocos de rocha semi-intemperizados, de 

diversos tamanhos, sobre a rocha subjacente, muito pouco intemperizada ou compacta (R). 

Nestes solos pode-se, constatar, pois, seqüência de horizontes A-C-R ou A-R e, por vezes, o 

início da formação de um horizonte (B) incipiente. Estes solos podem ser eutróficos ou 

distróficos, quase sempre apresentando bastante pedregosidade e rochosidade na superfície. O 

horizonte A apresenta-se, comumente, fraco ou moderado, com pequena ocorrência de A 

chernozêmico e a textura pode ser arenosa, média, siltosa ou argilosa, com cascalho ou 

cascalhenta, ou, mesmo, muito cascalhenta. A espessura varia de 15 a 40 cm, de coloração 

diversa. Segue-se ao horizonte Aa rocha (R) muito pouco intemperizada ou um horizonte C 

com muitos materiais primários sobre a rocha subjacente. Possuem, drenagem variando de 

moderada a acentuada e são, comumente, bastante susceptíveis à erosão, em decorrência de 

sua reduzida espessura.   

 Os solos LATOSSOLOS – compreendem solos com horizonte B latossólico, 

não hidromórficos. Os perfis são, predominantemente, profundos a muito profundos, sendo 

mais normais transições difusas e graduais entre os horizontes; são muito porosos e muito 

friáveis ou friáveis, quando úmidos e bem a fortemente drenados As principais características 

do B latossólico são: baixa relação molecular SiO2/Al2O3 (Ki) na fração argila, normalmente 

inferior a 2,2, dado o avançado grau de intemperismo do material do solo; alta relação 

molecular Al2O3/Fe2O3 (valores superiores a 3,0) em virtude dos baixos teores de óxido de 

ferro, que se associam as cores intermediárias entre o vermelho e o amarelo; baixa capacidade 

de permuta de cátions (valor T) da fração argila, em razão do material do solo ser constituído, 

essencialmente, de sesquióxidos, argilas 1:1 (cauliníticas), quartzo e outros materiais 

altamente resistentes ao intemperismo; baixo conteúdo de minerais primários, exceto os mais 
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resistentes (quartzo, ilmenita e magnetita); ausência de minerais primários facilmente 

decomponíveis ou presentes em quantidades muito pequenas; grau de estabilidade dos 

agregados relativamente alta e teores baixos ou inexistentes de argila natural (dispersa em 

água), apresentando um alto grau de floculação. Possuem dominância das frações areia e/ou 

argila, sendo a textura, predominantemente média (raramente cascalhenta); os teores de silte 

são, normalmente, baixos, em decorrência do estágio avançado de intemperização.. São, 

normalmente, bastante resistentes à erosão, em decorrência da baixa mobilidade da fração 

argila, do alto grau de floculação de da grande permeabilidade e porosidade. O material 

originário destes solos é derivado, em grande parte, de arenitos do Cretáceo, Siluriano-

Devoniano Inferior e Jurássico Superior.                      

 Os solos PODZÒLICOS VERMELHO-AMARELO (Argissolos) – 

compreende solos com horizonte B textural, não hidromórficos, com argila de atividade baixa, 

devido ao material do solo ser constituído por sesquióxidos, argilas do grupo 1:1 (caulinitas), 

quartzo e outros materiais resistentes ao intemperismo e saturação de bases (V%) baixa, isto 

é, inferior a 50%. São solos, em geral, fortemente ácidos e de baixa fertilidade natural. 

Apresentam perfis bem diferenciados, com seqüência de horizontes A, Bt e C, e com 

horizonte Bt, freqüentemente, mostrando, nas superfícies dos elementos estruturais, película 

de materiais coloidais (cerosidade), quando o solo é de textura argilosa; são, comumente, 

profundos a muito profundos, com a espessura do A + Bt oscilando entre 115 e 250 cm, 

exceto nos solos rasos, em áreas reduzidas. São solos de textura arenosa, média ou, mais 

raramente, argilosa com drenagem moderada e/ou imperfeita. Estes solos possuem coloração 

(úmido) muito variada, indo do vermelho-amarelado ao bruno-acinzentado; a estrutura é 

moderada a forte pequena a grande, granular, de consistência ligeiramente duro a muito duro, 

quando seco e friável, quando úmido. O horizonte B apresenta coloração (úmido), mais 

frequënte, vermelho-amarelado, vermelho, bruno-forte e bruno-amarelado. A estrutura é fraca 

ou moderada, pequena ou muito pequena, blocos subangulares, ocorrendo maciça em alguns 

solos com plinthite. È freqüente a presença de cerosidade (pouca a abundante; fraca a forte) e 

a consistência macio a muito duro (seco) e muito friável a firme (úmido). A fertilidade varia 

de média a alta possibilitando, em condições de relevo suavemente ondulado, bom 

aproveitamento agrícola com culturas de feijão, algodão e mandioca. Onde o relevo é menos 

movimentado pode ser explorada a pecuária extensiva. 
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4.2.1.3 Aspectos Climáticos 

A cidade de Frecheirinha está situada na porção noroeste do Estado do Ceará, 

onde o clima segundo a classificação de Köeppen, está representado pelo tipo Aw’ (Clima 

tropical chuvoso), quente e seco, com chuvas de verão e outono. Considerando-se a 

classificação de Gaussen que ressalta os parâmetros bioclimáticos, a região enquadra-se no 

tipo 4bTh (tropical quente de seca média, seca de inverno) índice xerotérmico entre 100 e 10; 

meses secos entre 5 e 6. 

Neste estudo são utilizados para a caracterização dos aspectos climáticos os dados 

dos principais registros de Estações Meteorológicas, no período de 1981 a 2004, operadas 

pela FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, que representa a 

fonte de dados mais completa e disponível na região. 

Precipitação 

Segundo a FUNCEME (CEARÁ, 2005) as variações climatológicas que ocorrem 

em nossa região, encontram-se associadas ao movimento da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), e que dependendo de sua permanência sobre a região, resultará em anos 

que se caracterizam por uma pluviosidade excessiva, enquanto que em outra esta ocorre de 

forma escassa, com situações de estiagem extremamente prolongadas. A estação com maior 

índice pluviométrico varia de 4 a 5 meses, ocorrendo em seguida um período acentuadamente 

seco. Normalmente a ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao norte, 

aproximadamente 12ºN, em agosto-setembro para posições mais ao sul e aproximadamente 

4oS, em março-abril.  

Pode-se representar a ZCIT como sendo uma banda de nuvens que circunda a 

faixa equatorial do globo terrestre (FIGURA 12), formada principalmente pela confluência 

dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul. Sendo que, a 

convergência dos ventos faz com que o ar, quente e úmido ascenda, carregando umidade do 

oceano para os altos níveis da atmosfera ocorrendo à formação das nuvens (CEARÁ, 2005). 
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FIGURA 12: Zona de Convergência Intertropical-ZCIT mostrada através das imagens do satélite METEOSAT-7 
Fonte: FUNCEME, (CEARÁ, 2005). 

Geralmente o período chuvoso inicia-se no mês de janeiro, com um quantitativo 

de precipitação pluviométrica de 98,2 mm, consolidando-se a partir do mês de fevereiro com 

uma precipitação pluviométrica de 200,2 mm. As maiores precipitações geralmente ocorrem 

entre os meses de março e abril, 314,0 mm e 286,4 mm respectivamente, enquanto que o 

período mais seco compreende os meses de agosto e setembro, com 1,1 mm e 2,6 mm 

respectivamente (FIGURA 13).  

Em termos de quadrimestre, a maior pluviosidade, geralmente, ocorre nos meses 

de fevereiro a maio, representando cerca de 67,20% do índice em consideração. No primeiro 

semestre, contudo, a taxa de concentração atinge um índice de 81,18%. A precipitação média 

anual medida, no período de 1981 a 2004, foi da ordem de 1.139,2mm.  

Evaporação 

O município de Frecheirinha apresenta uma taxa de evaporação bastante elevada, com 

valor médio de 1.665 mm por ano, para o período em estudo. Registrando taxas relativamente 

homogêneas para o primeiro e segundo semestre do período. Esses parâmetros são 

basicamente explicados pelas elevadas temperaturas e pela intensa radiação solar, além dos 

constantes ventos que sopram durante todo o ano a região.  

De acordo com informações da FUNCEME, para o período de observação de 1981 a 

2004, o mês de abril alcançou um pico mínimo de 122 mm, enquanto que o mês de dezembro 
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atingiu o pico máximo de 159 mm de evapotranspiração de referência, para o período 

estudado (FIGURA 14).  

Temperatura 

A temperatura é o parâmetro climático mais estável, com relação aos demais 

parâmetros. As suas flutuações se fazem nos diferentes horários de observação (12:00, 18:00 e 

24:00 TMG – Tempo Médio de Greenwich); nas observações seqüenciais pouco mudam nos 

horários comuns. 

A temperatura é então tomada em função de seus valores máximo e mínimo, em cada 

período diário, sendo depois calculada sua média aritmética mensal e anual. Dos dois itens 

medidos há interesse na definição da temperatura média compensada, que é calculada visando 

corrigir distorções das variações térmicas. O comportamento térmico do município de 

Frecheirinha/CE é caracterizado por uma variação temporal pouco significativa, sendo 

imperceptível à variabilidade espacial. 

De acordo com os dados obtidos junto a FUNCEME, para o período 1981 a 2004, o 

valor médio de temperatura máxima observado foi de 28,4º C em outubro e a menor média da 

temperatura mínima foi de 25,8º C em março (FIGURA 15). 

Balanço Hídrico 

O balanço hídrico é uma ferramenta extremamente útil, tanto no aspecto de solução 

imediata, quanto e principalmente no aspecto analítico de uma situação passada. Também, é 

caracterizado como indicador de potencial climatológico, de um local, para um vegetal 

qualquer. Entende-se por balanço hídrico a contabilidade de entrada e saída da água no solo, e 

sua interpretação trás ao interessado, informações de ganho, perda e armazenamento da água 

pelo solo (SALATI, 2004).  

Para o presente estudo foi realizado o balanço hídrico do município de 

Frecheirinha/CE, segundo a metodologia sugerida por Thornthwaite & Mather (1955) e foi 

baseado em dados termopluviométricos do período de 1981 a 2004. 
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 FIGURA 13 - Distribuição Média Mensal de Precipitação (mm) - Frecheirinha/CE  
                        Período 1981 a 2004  
  
Fonte: FUNCEME, (CEARÁ, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURA 14 - Distribuição Média Mensal de Evaporação (mm) - Frecheirinha/CE  
                        Período 1981 a 2004 
 
Fonte: FUNCEME, (CEARÁ, 2005) 
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 FIGURA 15 - Distribuição Média Mensal Compensada da Temperatura do ar (ºC) - Frecheirinha/CE  
                        Período 1981 a 2004 

 

Fonte: FUNCEME, (CEARÁ, 2005) 
 

Conforme os valores tabulados referentes a evapotranspiração de referência observa-se 

que os mesmos variam de um mínimo de 122 mm no mês de abril a um máximo de 159 mm 

em dezembro, totalizando 1.665 mm anuais. Enquanto que a estimativa da evapotranspiração 

real oscila entre um mínimo de 5 mm no mês de outubro a um máximo de 128 mm em 

fevereiro, totalizando 838 mm anuais, sendo que nos meses de fevereiro a maio ocorrem as 

maiores evapotranspirações por ser o período onde ocorre o maior volume de precipitações e 

conseqüentemente há maior volume d’água a ser potencialmente evaporado. 

Observa-se também que somente nos dois meses de maiores precipitações, março com 

314,0 mm e abril com 286,4 mm, foi possível gerar algum excedente hídrico, 137 e 164 mm 

respectivamente, entretanto no ano o município acumulou um déficit hídrico de 302 mm 

(TABELA 03). 
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 Fonte: FUNCEME, (CEARÁ, 2005); Programa Balanço Hídrico – M.A. Varejão – Silva (1990) 
 

T – Temperatura (C) 
P – Precipitação (mm) 
Eto – evapotranspiração de referência 
ARM – armazenamento de água pelo solo 
ALT – variação do armazenamento 
ER – estimativa da evapotranspiração real 
EXC – excedente hídrico 
DEF – deficiência hídrica 

TABELA 03 – Balanço hídrico segundo Thornthwaite & Mather (1955) 

Município FRECHEIRINHA 
Coordenadas Lat. (gg.mm) 3º45’ S Long. (gg.mm) 40º49’ W 

RETENÇÃO 
 

MÊS 

 

T 
0C 

 

P 

mm 

 

Eto 

mm 

 

P-Eto 

mm ARM 
mm 

ALT 
mm 

 

ER 

 

EXC 

 

 

DEF 

 

Jan 27,6 98,2 152 -54 0 0 98 0 54 

Fev 26,6 200,2 128 -72 72 72 128 0 0 

Mar 25,8 314,0 124 190 125 53 124 137 0 

Abr 25,9 286,4 122 164 125 0 122 164 0 

Mai 26,0 124,2 125 -1 124 -1 125 0 0 

Jun 26,2 35,0 124 -89 61 -63 98 0 26 

Jul 26,3 22,4 131 -109 26 -35 57 0 74 

Ago 27,1 1,1 142 -141 8 18 19 0 123 

Set 27,8 2,6 148 -145 3 -5 8 0 140 

Out 28,4 2,7 157 -154 1 -2 5 0 152 

Nov 28,2 9,1 153 -144 0 -1 10 0 143 

Dez 28,3 43,3 159 -116 0 0 43 0 116 

ANO 27,0 1.139,2 1665 -526 545 0 838 302 828 

Índice de Aridez 49,71 
Índice de Umidade 18,11 
Índice Hídrico -31,59 
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Fonte: FUNCEME, (CEARÁ, 2005). 
 

4.2.1.4 Recursos Hídricos 

O Município de Frecheirinha está inserido na Bacia Hidrográfica do Coreaú (Caiçara) 

e tem como drenagens principais o próprio Rio Coreaú e os Riachos Ubajara, Palmeira e 

Jardim. Figuram como principais recursos hídricos do município o Açude Angicos, e 

pequenos açudes como o Barreira, o Campestre, o Pavão, o Roça Velha e a Lagoa da Seriema. 

O município ainda conta com 53 poços perfurados nas diversas localidades 

(FRECHEIRINHA, 2005). 

Estudos realizados pela Secretária de Agricultura do município indicam que os rios, 

todos temporários, não conseguem acumular água. A água das cheias é totalmente escoada 

para o Oceano Atlântico através do Rio Coreaú. As barragens existentes (Barreiras, 

Campestre e Pavão), quase não acumulam água, fazendo com que os efeitos das estiagens 

tornem-se muito mais drásticos. 
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FIGURA 16 - Curva do Balanço Hídrico Climático - Frecheirinha/CE  
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4.2.2 Meio biótico 

4.2.2.1 Vegetação 

A vegetação na área de influência do presente estudo está um pouco descaracterizada 

pela pressão antrópica. A área de estudo apresenta um conjunto de árvores e/ou arbustos 

característicos da tipologia de (CEARÁ, 2005): 

 Caatinga Arbustiva Aberta – extrato com cerca de 2 a 5 metros. A Caatinga é 

definida como sendo uma formação florestal de composição florística própria que 

se caracteriza muito bem sob o ponto de vista fisionômico, fisiológico e 

ecológico, principalmente pelas perdas das folhas na época seca, o que garante 

uma condição de mata clara. “Vegetação lenhosa xerofítica muito estacional, de 

fisionomia variável, que engloba a maior parte do Nordeste brasileiro, havendo 

muitas espécies suculentas, rica em Cactaceae, Bromeliaceae e Leguminosae, 

desde esparsa e rala, até floresta caducifólia espinhosa" (GOODLAND, 1975). 

 Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial - caracterizam-se por apresentar árvores 

com caules retilíneos e espessos, alcançando aproximadamente 30 (trinta) metros 

de altura. Apresentam-se recobrindo os setores mais elevados das serras 

cristalinas e as vertentes superiores dos planaltos sedimentares. As chuvas 

orográficas, aliadas ao orvalho oriundo do nevoeiro, são os condicionantes 

principais da ocorrência deste tipo de vegetação (BRASIL, 1991). 

Conforme Rodal et al (2002), “a Caatinga é composta por formações muito 

diferentes entre si, porém todas elas constituídas por espécies caducifólias, como resposta às 

condições de maior secura (...) em geral, se apresentam como formações arbóreas dominadas 

por elementos de mediano porte, entre os quais se desenvolvem diversas espécies arbustivas, 

em sua maior parte espinhosas, e numerosas cactáceas, destacando as de estrutura colunar. 

Em zonas pouco alteradas, podem se apresentar muito densas e praticamente impenetráveis.”  

As principais espécies vegetais presentes e identificadas na região estão 

relacionadas na FIGURA 17.  
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Nome vulgar Nome científico Família 
ANGICO Anadenanthera colubrina (Vell.) Leguminosae 

CEDRO Cedrela odorata L. Meliaceae 

CARNAUBEIRA Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore Palmae 

CATINGUEIRA Caesalpinia pyramidalis Tul Leguminosae 

JUREMA BRANCA Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Leguminosae 

JUREMA PRETA Mimosa tenuiflora (Willd) Poir Leguminosae 

MANGUEIRA Mangifera indica L Anacardiaceae 

MARMELEIRO Croton sonderianus Muell. Agr. Euphorbiaceae 

MORORÓ Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud Leguminosae 

OITICICA Licania rígida Benth Chrysobalanaceae

PÁU D’ÁRCO Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Bignoniáceas 

SABIÁ Mimosa caesalpiniifolia Benth Leguminosae 

TIMBAÚNA Enterolobium contortisiliquum Morong Leguminosae 
 FIGURA 17 - Principais espécies vegetais presentes e identificadas na área de estudo  
 FONTE: Pesquisa direta (2005); Maia (2004). 
 

4.2.2.2 Fauna 

A dinâmica faunística da área de estudo pode ser representada por um conjunto de 

animais que habitam certo espaço geográfico, em dado momento, e também por uma parcela 

flutuante que chegam e saem de outros locais, todas interagindo entre si e com os demais 

componentes ambientais. A presença da fauna como integrante do meio ambiente é vital para 

os processos interativos de um ecossistema. Esta presença tem participação imprescindível na 

polinização, frutificação, floração, decomposição de detritos e consumo de vegetais, assim 

como na circulação mineral. Os animais transportam sementes e influenciam sobre a rapidez e 

magnitude das modificações na vegetação.  

A identificação da fauna resultou de um levantamento das espécies animais 

silvestres de forma expedita e indagação aos habitantes locais, em caráter de ocorrência 

permanente ou temporária. Segundo Rocha (1948) apud Ximenes (2003), havia 74 espécies 

de mamíferos terrestres integrantes da fauna cearense além de 223 espécies de aves, sem 

incluir nesse número as aves marinhas. Algumas espécies de mamíferos tais como: macaco 

capelão (Allouata sp.); tatu canastra (Priodontes maximus) e a anta (Tapirus terrestris) já 
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estariam extintos ou praticamente extintos: guariba preto (Allouata sp.); onça pintada 

(Panthera onca); quati (Nasua nasua); tamanduá-bandeira (Tamanduá trydactyla); capivara 

(Hydrochaeris hydrochaeris) e preguiça (Bradypus sp.) (PAIVA, 1973). 

Na área de influência do estudo é notória a alteração antrópica sofrida ao longo 

dos anos, provocando uma menor diversidade animal e vegetal. Os taxas que mereceram 

maiores destaques foram os mamíferos, os répteis e as aves. A seguir trazemos uma relação 

expedita e não científica com uma síntese dos animais citados e identificados de maneira 

informal pelos habitantes da região estudada: 

a) Mamíferos – peba, tatu, preá, raposa, guaxinim, soim e cassaco.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site www.br.yahoo.com, (2005).  
Fotos apenas ilustrativas. 

b) Répteis – várias espécies de serpentes tais como: cobra-de-cipó, jibóia ou cobra 

de veado, cascavel, cobra coral e pequenos lagartos: tejo ou tiú, camaleão ou iguana, calango. 
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Fonte: Site www.br.yahoo.com, (2005).  
Fotos apenas ilustrativas. 

c) Aves - gaviões, carcarás, urubus, bem-ti-vi, rolinha-cascavel, galo-de-campina, 

anum preto, a garça, a galinha d’água e teteus. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site www.br.yahoo.com, (2005).  
Fotos apenas ilustrativas. 
 

4.2.3 Meio antrópico  

4.2.3.1 Dados demográficos 

Segundo censo do IBGE de 2000, Frecheirinha conta com uma população total de 

11.832 habitantes, sendo que a população urbana corresponde a 6.459 habitantes ou 54,59% 

do total e a população rural corresponde a 5.373 habitantes ou 45,41% do total. O município 

apresentou no ano de 2000 uma densidade demográfica de 86,43 hab./km2. Com a taxa 

geométrica de crescimento anual de 4,17% na área urbana e uma taxa de 0,30% na área rural, 

e taxa total de 2,23% (CEARÁ, 2005). 
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A taxa de urbanização para o ano de 2000 contou com um percentual de 54,59. A 

participação dos grandes grupos populacionais em termos percentuais para o ano de 2000 é 

representada nas seguintes proporções: 

0 a 14 anos 37,83% 

15 a 64 anos 55,32% 

65 anos e mais 6,85% 

A razão de dependência que representa o quociente entre “população dependente” 

isto é, pessoas menores de 15 anos e com 65 anos ou mais de idade e a “população 

potencialmente ativa” isto é pessoas com idade entre 15 e 64 anos foi de 80,75% para o ano 

de 2000 (CEARÁ, 2005). 

4.2.3.2 Aspectos socioeconômicos 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado nos anos 90 para o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e que leva em conta três 

componentes básicos do desenvolvimento humano: 

 a longevidade, que também reflete, entre outras coisas, as condições de saúde da 

população; medida pela esperança de vida ao nascer; 

 a educação; medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a 

taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino fundamental, médio e superior;  

 a renda; medida pelo poder de compra da população, baseado no PIB percapita 

ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, 

através da metodologia conhecida como paridade do poder de compra (PPC).   

Tendo como metodologia de cálculo do IDH a transformação destas três 

dimensões em índices de longevidade, educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 

(melhor), e a combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 

o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do país ou região 

(PNUD, 2004).  
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O IDH do município de Frecheirinha é de 0,605, conforme dados divulgados pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (BRASIL, 2000), que o coloca no 140º lugar entre 

os 184 municípios do Estado e no 4.584º lugar em relação aos 5.561 municípios brasileiros 

(vide TABELA 04). 

Segundo a Secretaria de Saúde do município a taxa de mortalidade entre crianças 

de até um ano de idade (por 1000 nascidos vivos) foi de 14,61% em 2004.  

A Prefeitura de Frecheirinha apresenta os seguintes dados referentes à infra-

estrutura municipal em 2004: 

1. O município possui 05 praças públicas, 

2. 06 quadras esportivas municipais, sendo 03 localizadas na sede e 03 

localizadas na zona rural (Oiticica, Campestre e Jardim) do município; 

3. Uma igreja católica; 

4. 06 igrejas evangélicas que também oferecem atividades culturais para a 

comunidade; 

5. Um centro de treinamento (Centro Treinamento Frei Anastácio) que é usado 

freqüentemente para atividades e encontros culturais com toda comunidade, 

principalmente os jovens e as crianças; 

Sendo que nos domicílios urbanos: 

6. 93,73% dos habitantes dispõem de água encanada; 

7. 64,4% têm acesso à energia elétrica e; 

8. 93,08% têm seu lixo coletado pelo sistema público municipal.  

Quanto às unidades de saúde, Frecheirinha conta com seis, sendo distribuídas da 

seguinte forma: 

1. 02 postos de saúde; 

2. Um centro de saúde; 
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3. Um ambulatório; 

4. 02 unidades de saúde da família; 

5. Um hospital e maternidade (Hospital e Maternidade Menino Jesus de Praga)  

No que se refere à rede de ensino, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), em 2004, o município contava com: 

1. 25 estabelecimentos de ensino da rede municipal de educação, sendo que 18 

atendem ao Ensino Fundamental e 07 atendem a Educação Infantil (Creches); 

2. Uma escola estadual (Escola de Ensino Fundamental e Médio Antônio 

Custódio) que atende a 974 alunos matriculados no Ensino Médio, Fundamental, 

TAM, TAF e EJA; 

3. Uma escola privada (Patronato São José). 

Sendo que: 

4. A área rural concentra 17 escolas, funcionando de 1ª à 4ª séries; 

5. Há um grande índice de crianças e adolescentes envolvidos com o alcoolismo; 

6. 119 docentes da rede municipal de ensino possuem formação superior 

completo, sendo que 104 efetivos e 15 temporários, 44 docentes possuem 

formação média, sendo que 24 estão cursando o Ensino Superior e 64 docentes 

possuem Pós-Graduação; 

7. Há uma rede de transporte escolar esta montada com 06 ônibus, 01 

microônibus, 01 VAN, 01 Topic, 01 F-400 (coberta) e 01 F-1000 (coberta); 

8. Frecheirinha conta com transporte exclusivo para os professores; 

9. A organização do ensino é seriada; 

10. Há um programa de rádio, uma vez por semana, dirigido a Educação; 
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11. Segundo coordenadoras e os professores a falta de escolaridade dos pais e as 

condições socioeconômicas das famílias contribuem para o baixo rendimento dos 

alunos; 

12. De acordo com dados da Secretária Municipal de Educação, o município conta 

atualmente com 3325 alunos atendidos na rede pública municipal; 

O município desenvolve em 2005 vários projetos e programas oriundos dos 

projetos federais e/ou estaduais através do Departamento da Educação, da Assistência Social e 

da Saúde, a fim de complementar a renda familiar da população que é considerada baixa: 

1. Programa Bolsa-Escola - Atendendo 769 famílias; 

2. Programa de Subsídio à Habitação - Atendendo 29 famílias; 

3. Programa de Assistência com Leite, atendendo 307 crianças (Leite in-natura); 

4. Programa de Assistência do Pré-Natal, atendendo em média 107 gestantes – 

Projeto Mãe é Amor; 

5. Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, atendendo 25 

adolescentes; 

6. Programa PETI (Erradicação do Trabalho Infantil), atendendo 150 

crianças/adolescentes; 

7. Projeto Conviver, atendendo a 98 idosos; 

8. Programa de Cestas Básicas para portadores de Hanseníase e Tuberculose; 

atendendo a 30 famílias; 

9. 1891 famílias inscritas no CADÚNICO; 

10. Programa de Abastecimento de Água das localidades da Seriema e Penanduba; 

11. Projeto de Construção de 54 unidades sanitárias em parceria com a FUNASA; 

12. Programa de Encaminhamento de Benefício para Idosos e Deficientes Físicos 

(LOAS). 
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No que se refere à economia e finanças, Frecheirinha teve em 2002, conforme 

dados do IBGE/IPECE, (CEARÁ, 2005) um produto interno bruto (PIB) total a preço de 

mercado (R$ mil) de 19.796 e PIB per capita (R$ 1,00) de 1.612. Sendo que o setor da 

agropecuária responde por 17,97%, o setor da indústria por 6,90% e o de serviços por 75,16% 

na formação do PIB total. Sendo que a extrativa vegetal produziu 32 toneladas de carvão 

vegetal no valor de R$ 8.000,00 e 67.900 m3 de lenha no valor de R$ 353.000,00. 
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TABELA 04 – IDH Municipal 

Município UF 
Esperança 
de vida ao 

nascer 

Taxa de 
alfabe-

tização de 
adultos 

Taxa bruta 
de 

frequência 
escolar 

Renda   
per 

capita 

Índice de 
esperança de 

vida  
(IDHM-L) 

Índice  de   
educação    

(IDHM-E) 

Índice de 
PIB      

(IDHM-R) 

Índice de 
Des. 

Humano 
Municipal 
(IDH-M) 

Ranking 
por UF 

Ranking 
Nacional 

 Pires Ferreira  CE 65,517 0,568 0,886 64,483 0,675 0,674 0,468 0,606 137 4553 
 General Sampaio  CE 64,864 0,611 0,881 58,559 0,664 0,701 0,452 0,606 138 4554 
 Pedra Branca  CE 65,460 0,537 0,821 81,904 0,674 0,632 0,508 0,605 139 4579 
 Frecheirinha  CE 65,479 0,546 0,877 70,400 0,675 0,656 0,483 0,605 140 4584 
 Mombaça  CE 65,620 0,578 0,766 75,068 0,677 0,641 0,494 0,604 141 4592 
 Novo Oriente  CE 65,460 0,529 0,832 78,532 0,674 0,630 0,501 0,602 142 4624 
 Senador Sá  CE 66,825 0,572 0,834 56,762 0,697 0,659 0,447 0,601 143 4636 
 Itarema  CE 64,930 0,607 0,800 63,100 0,665 0,671 0,465 0,600 144 4653 
 Tururu  CE 66,142 0,613 0,780 56,386 0,686 0,668 0,446 0,600 145 4662 
 Deputado Irapuan Pinheiro  CE 62,064 0,585 0,843 82,784 0,618 0,671 0,510 0,600 146 4670 
 Massapê  CE 65,917 0,568 0,775 69,012 0,682 0,637 0,480 0,599 147 4672 
 Acopiara  CE 62,064 0,570 0,809 90,044 0,618 0,650 0,524 0,597 148 4707 
 Poranga  CE 65,517 0,538 0,873 63,774 0,675 0,650 0,466 0,597 149 4708 
 Aracoiaba  CE 62,904 0,592 0,833 72,308 0,632 0,672 0,487 0,597 150 4709 
 Jucás  CE 61,936 0,621 0,873 65,557 0,616 0,705 0,471 0,597 151 4711 
 Ibaretama  CE 64,541 0,585 0,836 62,561 0,659 0,669 0,463 0,597 152 4712 
 Paramoti  CE 64,931 0,589 0,848 57,620 0,666 0,675 0,449 0,597 153 4718 
 Potengi  CE 66,486 0,527 0,737 78,350 0,691 0,597 0,501 0,596 154 4725 
 Bela Cruz  CE 62,243 0,647 0,815 61,867 0,621 0,703 0,461 0,595 155 4754 
 Moraújo  CE 64,842 0,604 0,826 54,897 0,664 0,678 0,441 0,594 156 4765 
 Ocara  CE 63,887 0,595 0,870 56,834 0,648 0,687 0,447 0,594 157 4772 
 Graça  CE 66,987 0,525 0,882 52,565 0,700 0,644 0,434 0,593 158 4800 
 Viçosa do Ceará  CE 66,559 0,547 0,814 57,649 0,693 0,636 0,450 0,593 159 4802 
 Caririaçu  CE 62,134 0,597 0,880 62,514 0,619 0,691 0,463 0,591 160 4828 
Fonte: IPEA/ONU, 2000. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DA CAL 

5.1 Introdução 

O calcário é a rocha mineral que se constitui na matéria-prima utilizada na 

fabricação da cal, que por sua vez se destina a vários propósitos quanto a sua aplicabilidade. 

Caracterizam-se por sua presença abundante na natureza, constituindo cerca de 10 a 15% das 

rochas sedimentares encontradas na superfície da terra, gerando significativos depósitos 

metamórficos e ígneos. A maior parte dos calcários é originária do mar decorrentes da 

acumulação de conchas e fragmentos de concha, ou pela cristalização direta do carbonato de 

cálcio na água (NAHASS e SEVERIANO, 2003).   

Rochas carbonatadas ou calcários são rochas constituídas por calcita (carbonato 

de cálcio) e/ou dolomita [carbonato de cálcio e magnésio, CaMg(CO3)2)]. Podem ainda conter 

impurezas como matéria orgânica, silicatos, fosfatos, sulfetos, sulfatos, óxidos e outros. O 

carbonato de cálcio aparece como diversos minerais de cálcio tais como calcário mármore e 

giz, a maioria deles parece derivar de esqueletos de animais marinhos que se depositaram no 

fundo do mar e se fossilizaram.  

O termo “calcário” é empregado para caracterizar um grupo de rochas com mais 

de 50% de carbonatos, sendo a classificação estabelecida por Pettijohn (veja FIGURA 18) que 

relacionada com a porcentagem de óxido de magnésio, MgO, contido na rocha a mais 

utilizada (MINEROPAR, 2003). 

Nahass e Severiano (2003) citam que há dois processos de diagênese importantes 

na formação do calcário: 

- a cimentação: onde o carbonato de cálcio se precipita nos interstícios porosos entre 

os grãos de sedimento, cimentando todos os vazios, resultando numa rocha compacta e dura; 

- a alteração de minerais: tais como a transformação do cristal de aragonita em calcita 

(sistema ortorrômbico para trigonal), e a dolomitização da calcita pela absorção do magnésio 

das águas percolantes. 
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Denominação % de MgO 

calcário 0 a 1,1 

calcário magnesiano 1,1 a 2,1 

calcário dolomítico 2,1 a 10,8 

dolomito calcítico 10,8 a 19,5 

dolomito 19,5 a 21,7 

FIGURA 18 – Classificação das rochas calcárias  
Fonte: MINEROPAR, 2005. 

As reservas brasileiras de calcário foram estimadas pelo Departamento Nacional 

de Produção Mineral – DNPM no Anuário Mineral Brasileiro de 2001, em 90.496.937.979 

toneladas sendo distribuídas da seguinte forma: 

Reserva Medida 45.459.758.215 t 
Reserva Indicada 26.087.186.088 t 
Reserva Inferida 18.950.993.676 t 

Para o Ceará o DNPM estimou essas reservas em 5.444.326.611 toneladas de 

calcário, com a seguinte distribuição: 

Reserva Medida 2.359.768.361 t 
Reserva Indicada 1.606.253.431 t 
Reserva Inferida 1.478.304.819 t 

Conforme esse levantamento a produção cearense de 2.865.692 toneladas brutas e 

2.240.993 toneladas beneficiadas a partir do calcário renderam ao estado em 2001 um 

faturamento de R$ 58.349.218,00 ou US$ 31.881.335 em valores da época.  

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) identifica três tipos 

principais de calcários encontrados no estado do Ceará, que são: 

- calcários calcíticos sedimentares; 

- calcários metamórficos magnesianos e dolomíticos e; 

- calcários metamórficos calcíticos.       
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Em decorrência das características geológicas favoráveis da área em se localiza o 

município de Frecheirinha, onde afloram em abundância os calcários da Formação 

Frecheirinha, surgiu a vocação natural secular para exploração comercial dessa rocha 

principalmente na produção de cal para uso em diversos fins. 

A atividade de produção da cal na região se caracteriza por ser desenvolvida 

essencialmente por micro-produtores que utilizam fornos artesanais e técnicas bastante 

rudimentares o que se traduz em processos onde não há o devido controle tecnológico e a 

eficiência produtiva quando ocorrer será obra do acaso. Os métodos de produção são passados 

de geração em geração há décadas baseado no conhecimento empírico acumulado ao longo do 

tempo. 

5.2 Processo produtivo 

Extração 

Inicialmente a rocha calcária é extraída, em lavra a céu aberto, de modo manual 

ou com o uso de explosivos ou as duas formas combinadas. Posteriormente ocorre a redução 

braçal dos blocos maiores até alcançar o tamanho indicado para o empilhamento e 

conseqüente queima no interior de fornos descontínuos (artesanais), onde se dará a 

calcinação. 

Calcinação 

Segundo Carvalho et al (2000), o processo de calcinação consiste na reação 

química de decomposição térmica dos calcários e/ou mármores de composição cálcica, 

magnesiana ou dolomítico, para formar cal virgem ou hidratada de composição 

correspondente, com liberação de dióxido de carbono. Sendo que: 

 A calcinação do calcário/mármore cálcico ocorre a partir de  898ºC, portanto, o 

forno precisa estabilizar a queima num patamar um pouco superior a esta 

temperatura; 

 A calcinação do calcário/mármore dolomítico inicia-se entre 500 e 700ºC, 

dependendo da composição da rocha. Os tipos mais ricos em MgO iniciam a 

calcinação em temperaturas mais baixas. Os fornos para queima deste tipo de 
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rocha devem atingir uma temperatura pouco superior a 700ºC para concluir o 

processo de calcinação. 

As unidades produtoras de cal da região utilizam em seus fornos a lenha como 

material combustível para obtenção das temperaturas desejadas.  

Na reação de calcinação obtêm-se, a partir do carbonato de cálcio (CaCO3) o 

óxido de cálcio (CaO ou cal) e o dióxido de carbono (CO2), sendo que este gás se desprende 

resultando basicamente a cal (FIGURA 19). A cal, assim obtida é denominada cal virgem, cal 

viva ou cal aérea (GUIMARÃES, 2002).  

 
 

FIGURA 19 - Reação química de calcinação 
 

Hidratação 

O processo pode se encerrar com a produção da cal virgem, sendo comercializada 

sob a forma de pedras (não moída), ou prosseguir para a produção da cal hidratada, através de 

uma reação de hidratação com a adição de água. A adição de água à cal virgem provoca a 

formação de hidróxido de cálcio e de outros compostos, dependendo da composição da cal, 

recebendo então a denominação de cal hidratada (FIGURA 20). 

 

  
    CaO(sólido)      +       H2O              Ca (OH)2  
                                                           Cal hidratada ou extinta 
 

 
FIGURA 20 - Reação química de extinção da cal (Hidrólise) 

Moagem 

A cal hidratada passa então por um processo de moagem resultando um produto 

em forma de pó seco, comercializada em embalagens (sacos) de 5, 12, 15 ou 20 kg, sendo 

CaCO3(sólido) +  Calor         » CaCO3(sólido) + CO2(gás)  î 
   Calcita  Dióxido de carbono 

   Cal virgem   

   Cal viva  
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classificada de acordo com sua composição química em CH-I, CH-II e CH-III (NBR-7175), 

ou seja: 

CH-I - Quando constituída essencialmente de hidróxido de cálcio ou de uma 

mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, com teor de gás carbônico igual ou 

menor que 5%.  

CH-II - Quando constituída essencialmente de uma mistura de hidróxido de 

cálcio, hidróxido de magnésio, e óxido de magnésio, com teor de gás carbônico igual ou 

menor que 5%, sem limites para os teores de óxidos não hidratados.  

CH-III - Quando constituída essencialmente de uma mistura de hidróxido de 

cálcio, hidróxido de magnésio e óxido de magnésio, com teor de gás carbônico igual ou 

menor que 13%.  

De um modo geral essas são as quatro etapas envolvidas no processo de 

fabricação da cal 

5.3 Principais usos e aplicações das cales 

Conforme o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - INMETRO (BRASIL, 2004b), a cal pode ser considerada o produto manufaturado 

mais antigo da humanidade, com registros de uso que datam de antes de Cristo. Sendo 

exemplo disto à muralha da China, onde se pode encontrar, em alguns trechos da obra, uma 

mistura bem compactada de terra argilosa e cal. E devido às várias possibilidades de 

aplicações, a cal figura na relação dos dez produtos de origem mineral de maior consumo no 

planeta. A Associação Brasileira de Produtores de Cal (ABPC) estima que sua produção 

mundial em 2004 esteja em torno de 121 milhões de toneladas por ano, com o Brasil 

participando com cerca de 6,9 milhões de toneladas por ano, representando um consumo per 

capita 36 kg por ano.  

A cal se constitui em um produto de grande valor agregado e que têm seu maior 

emprego na construção civil utilizado em pinturas, como aglomerante para estuques e reboco 

dando-se preferência às cales magnesianas ou dolomíticas. Sua utilização engloba ainda as 

indústrias siderúrgicas, para remoção de impurezas; o setor ambiental, no tratamento de 

resíduos industriais; as indústrias de papel, etc. (FIGURA 21).  
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construção civil  siderurgia  metalurgia  

indústria química  indústria de produtos alimentícios indústria petrolífera  
indústria cerâmica  saneamento  indústria do papel  
indústria do vidro  tintas e vernizes  explosivos  

plásticos  perfumaria     
FIGURA 21 - Principais usos das cales  
Fonte: MINEROPAR, 2005. 

Construção civil 

Guimarães (2002), relaciona algumas possibilidades de uso na indústria da 

construção e as vantagens comparativas que a cal hidratada oferece: 

1. Uso da cal hidratada como aglomerante – em argamassas mistas (cimento-

cal-areia) onde possibilitam resistência mecânica e ação impermeabilizante 

superior às argamassas que utilizam o barro; além de oferecer ótimo poder de 

sustentação da areia, significando ausência de segregação e facilidade de 

manuseio e aplicação; 

2. Em pinturas - revestimentos feitos com o uso da cal são mais estáveis e 

duráveis, além disso, a cor clara contribui para um melhor isolamento térmico;  

com ganho de resistência e compacidade (redução do volume de vazios) com o 

tempo; além de ter poder bactericida. 

Corretivo de solos (calagem) 

As cales cálcicas destinam-se preferencialmente às indústrias químicas, 

principalmente como corretivos de solo que segundo a NBR 5776/94 tem por definição “os 

materiais utilizados para corrigir ou neutralizar a acidez dos solos devido ao excesso de 

alumínio e manganês presentes nos mesmos”. Este processo é denominado de calagem. 

A calagem tem por finalidade elevar o pH do solo a níveis entre 6 e 7 (solos 

levemente ácidos e neutros). Nesta faixa de pH não ocorre a toxidez do alumínio e manganês 

para as plantas, a disponibilidade dos nutrientes minerais é mais equilibrada e a atividade dos 

microorganismos que dão vida ao solo é maior. Para corrigir a acidez dos solos, e com isso 

aumentar o rendimento das culturas, o homem usa há séculos materiais alcalinos: calcários, 

cal, conchas moídas, cinza e outros (MINEROPAR, 2005).  
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As portarias nº 1 e nº 3, de 4 de março de 1983, que dispõe sobre as 

especificações, garantias e tolerâncias dos produtos comercializados como corretivos de solo, 

especifica o seguinte:  

Art.1 - Os corretivos de acidez de solo deverão possuir as seguintes características 

físicas mínimas: 

• passar 100% em peneira de 2 mm (ABNT-10), com tolerância de 05%;  

• passar 70% em peneira de 0,84 mm (ABNT-20); 

• passar 50% em peneira de 0,30 mm (ABNT-50). 

Art.2 - Os corretivos de acidez passarão a ser comercializados de acordo com suas 

características próprias e com valores mínimos do quadro abaixo: 

Materiais   

Corretivos de Acidez 

PN  

    % em CaCO3 

Soma  

       % CaO + % MgO 

Calcários 67 38 

Cal virgem 125 68 

Cal hidratado 94 50 

Escórias 60 30 

Calcário calcinado 80 43 

Outros 67 38 

Art.3 – Ficam estabelecidos os valores mínimos de 67% para o PN (Poder de 

Neutralização), equivalente em carbonato de cálcio (Eq CaCO3), e 45% para o PRNT (Poder 

Relativo de Neutralização Total); 

Art.4 – Os corretivos de acidez passam a ter as seguintes classificações: 

I - Quanto à concentração de MgO:  

a) Calcítico (menos de 5 %) 

b) Magnesiano (de 5 % a 12 %) 

c) Dolomítico (acima de 12%) 

Usos na forma in natura 
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Os calcários podem ainda ser utilizados em sua forma natural tendo as seguintes 

utilidades e destinações (MINEROPAR, 2005): 

Blocos ornamentais: estatuária, como revestimentos de interiores e exteriores, arte 

fúnebre, lajes, etc.; 

Britado: usado na preparação de argamassas e agregados, em pavimentos 

rodoviários, lastros de ferrovias, pedras para enrocamento, pedriscos para cobertura, alvenaria 

e pedras para áreas rurais. Quando a brita apresenta um bom aspecto, possibilitando o 

polimento, é utilizada na confecção de blocos ornamentais (pedras para terraços, tampos de 

mesa, pias e banheiros), em mistura com cimento branco, constituindo as pedras chamadas 

“marmorites”.  

Outros usos: 

- na refinação de açúcar tendo a cal como agente precipitador; 

- na indústria têxtil, a cal bastante cálcica é utilizada para tratamento das fibras 

vegetais; 

- como cal hidratada e/ou virgem no tratamento de couros; 

- na fabricação de vernizes, é empregada a cal hidratada com alto teor em cálcio e 

óxidos de ferro e manganês; 

- na fabricação de papel, com a cal de elevado teor de cálcio; 

- na fabricação de tijolos de sílica, como cal virgem ou mesmo como cal 

hidratada; 

- como cal hidratada de grão finíssimo, com teor em hidróxido de cálcio superior 

a 90%, no máximo com 1,5% de magnésia e 1,0% de sílica, é empregada na 

fabricação de graxa; 

- no tratamento de esgotos e na pulverização de minas. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Considerações iniciais 

Como foi descrito anteriormente nos procedimentos metodológicos optou-se por 

delimitar o espaço amostral em cinco unidades de fabricação artesanal de cal ou caieiras, que 

foram identificadas e escolhidas, dentro do perímetro do município de Frecheirinha. Essas 

caieiras representam no universo dos nove estabelecimentos em funcionamento, as que 

possuem os maiores quantitativos referentes a: 

1. Unidades de fornos ativos; 

2. Número de trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos na atividade; 

3. Consumo de lenha em metros cúbicos estéreis e de rocha calcária em 

toneladas; 

4. Produção mensal em toneladas. 

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos a partir de uma pesquisa de 

campo desenvolvida ao longo dos anos de 2004 e 2005, quando foram aplicados questionários 

dirigidos, colhidas amostras para preparo de lâminas, analises e/ou ensaios, realizadas 

medições e marcações, feitos registros fotográficos e demais levantamentos necessários a 

análise diagnóstica que se propôs realizar nesse estudo.  

6.2 Caracterização das unidades produtoras que compõem a amostra de análise 

6.2.1 Identificação e localização 

a) Localização dos produtores em coordenadas UTM 

Apenas uma das cinco caieiras escolhidas para a realização do estudo não está 

localizada as margens da rodovia BR–222 que liga o estado do Ceará à região norte do país. 

Tal preferência locacional decorre da facilidade de escoamento da produção que se dá em 

maior escala para os estados do Piauí e Maranhão, permitindo também maior visibilidade e 

redução dos custos quanto de transporte (FIGURAS 22 e 25). Os nomes dos proprietários 

apesar de identificados não foram relacionados, a fim de se resguardar o direito a privacidade 



 94

que os mesmos possuem. Ficando esses dados sob nossa responsabilidade catalogados em 

arquivo pessoal e toda vez que citarmos alguma caieira o faremos identificando-a apenas pela 

legenda de C1, C2, C3, C4 ou C5 correspondente.  

Legenda Proprietário Coordenadas 
C1 ****************************** 24M 0298932 9584802 
C2  ****************************** 24M 0297341 9586156 
C3  ****************************** 24M 0296783 9586706 
C4  ****************************** 24M 0298118 9584832 
C5  ****************************** 24M 0297625 9585870 

FIGURA 22 – Localização e identificação das unidades produtoras de cal estudadas  
Fonte: Pesquisa de campo, 2004-2005. 

b) Localização e identificação das áreas de extração mineral em coordenadas UTM 

As áreas de extração da rocha calcária estão localizadas na sua maioria em 

pequenas propriedades que não possuem a devida autorização para funcionamento junto aos 

órgãos ambientais estaduais e federais (SEMACE ou DNPM/IBAMA). Das jazidas 

identificadas apenas a do Sítio Pé das Pedras – J3 está licenciada junto ao DNPM e SEMACE 

para operar. A exploração desse recurso mineral é feita a céu aberto, em lavras de superfície, 

onde são abertas cavas ou bancadas de forma manual valendo-se inicialmente do uso de 

ferramentas como pás, picaretas, marretas, etc.; e em uma seguida com o auxílio do uso de 

explosivos (FIGURAS 23 e 25). 

Legenda Proprietário/localidade Coordenadas 

J1 Pedreira 1 – Araticum 24M 0291311 9579458 
J2 Pedreira 2 – Araticum 24M 0291717 9579974 
J3 Pedreira 1 – Campestre 24M 0299239 9588624 
J4 Pedreira 2 – Campestre 24M 0300066 9588872 
J5 Pedreira - Sítio Pé das Pedras 24M 0292428 9579264 

FIGURA 23 - Localização das áreas de extração mineral  
Fonte: Pesquisa direta, 2004-2005. 

c) Localização e identificação das áreas de extração vegetal em coordenadas UTM 

Os pequenos proprietários rurais da localidade de Campestre se constituem nos 

principais fornecedores da madeira que irá alimentar os fornos na queima da rocha para 

obtenção da cal virgem (FIGURAS 24 e 25). Segundo relato desses proprietários é utilizado 

um sistema artesanal de bitolas, a partir de garrafas plásticas de refrigerantes do tipo PET, 
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onde se comparam os diâmetros da madeira com os das garrafas cortadas ao meio e os 

maiores são reservados para a utilização como mourões, os intermediários como cercas e 

apenas os de menor diâmetro e de árvores menos nobres são comercializadas como lenha. 

Legenda Origem/localidade Coordenadas 
A1 Pequenas propriedades rurais - Campestre 24M 0299820 9589258 

FIGURA 24 - Localização das áreas de extração vegetal  
Fonte: Pesquisa direta, 2004-2005. 

6.2.2 Dados referentes à capacidade instalada 

Os estabelecimentos pesquisados possuem uma capacidade instalada que varia de 

um máximo de quatro fornos de queima e um mínimo de um forno. A grande maioria das 

caieiras são constituídas com 1 e 2 fornos e segundo informações colhidas na região a 

atividade já viveu o seu apogeu e atualmente várias unidades encontram-se parcial ou 

totalmente inativas (TABELA 05). 

TABELA 05 – Capacidade instalada 
Número de fornos Legenda 

Ativos Inativos Total 
C1 01 - 01 

C2 04 - 04 
C3 02 01 03 

C4 01 - 01 
C5 01 - 01 

Total 09 01 10 
Fonte: Pesquisa direta, 2004-2005. 

6.2.3 Características estruturais dos fornos e capacidade de carga e produção/unidade 

Os fornos construídos na região seguem em linhas gerais o seguinte padrão 

construtivo: 

a) Inicialmente é erguida uma base de sustentação em pedra e argamassa, onde irá 

funcionar o local de queima da lenha, depósito inicial da cinza produzida e servirá 

também de apoio ao restante da estrutura de tijolos brancos; 
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b) A parede circular de tijolos brancos irá servir de depósito para o material 

rochoso (rocha calcária) que será calcinado durante três dias e duas noites 
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consecutivas. Como reforço estrutural contra os efeitos da dilatação térmica essa 

parede é revestida externamente com linhas de madeira e “amarrada” com várias 

cintas de aço; 

c) Nas laterais são ainda feitas duas estruturas semicirculares de alturas variadas 

que irão funcionar como bases de apoio para o descarregamento das rochas e 

posterior enchimento do espaço inicialmente vazio, no interior da parede circular, 

onde ocorrerá a queima; 

d) Essas estruturas têm em média altura variando entre 4,5 e 5,0 metros, com um 

diâmetro interno de 3,0 a 3,5 metros, que lhes permitem uma capacidade de carga 

(calcário) por fornada em torno de 80 toneladas, sendo que ao final do processo de 

calcinação há uma perda de 50% em toneladas, resultando na produção de 40 

toneladas de cal virgem ou hidratada (FIGURA 26).     

Dimensões Capacidade de carga 
(por fornada) 

Capacidade de produção 
(por fornada) 

Altura (m) Diâmetro (m) Perímetro 
Externo(m) Calcário (t) Cal virgem (t) 

4,5 – 5,0 3,0 – 3,5 11,5 – 12,0 80 40 
FIGURA 26 – Características estruturais dos fornos  
Fonte: Pesquisa direta, 2004-2005. 

6.2.4 Dados relativos à matéria-prima 

a) Consumo mensal de material lenhoso e rocha calcária por estabelecimento 

As unidades C1 e C2 são responsáveis por aproximadamente 66,7% de todo o 

consumo mensal de calcário e de material lenhoso levantado em nossa amostra. Isto decorre 

diretamente da capacidade instalada que C1 e C2 possuem: quatro e três fornos 

respectivamente. Juntas as cinco caieiras acompanhadas consomem um total de 1.440 

toneladas de rocha calcária e 864 metros cúbicos estéreis de lenha por mês (TABELA 06).  

Sendo que esse consumo ocorre a pleno somente nos meses em que não há 

precipitações, geralmente de 6 a 7 meses por ano, e nos períodos chuvosos o consumo se 

reduz a metade.   

TABELA 06 – Consumo de matéria prima (lenha e rocha calcária) 
Legenda Consumo (unidade/mês)* 
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Calcário (t) Lenha (m3) 
C1 160 96 
C2 640 384 

C3 320 192 
C4 160 96 
C5 160 96 

Total 1440 864 
Fonte: Pesquisa direta, 2004-2005. 
* Durante os meses chuvosos a produção e o consumo caem em média 50%. 

b) Descrição petrográfica das amostras de rochas calcárias colhidas na caieira C2 

Foram colhidas duas amostras de rochas calcárias que são utilizadas na fabricação 

da cal virgem e/ou hidratada e do produto de nome comercial “supercal”, e realizadas as 

descrições petrográficas pela geóloga Anna Paula Lima Costa – Msc. Em Geologia do Pré-

Cambriano e Caracterização de Rochas Ornamentais, UFC. As análises apresentaram os 

seguintes resultados: 

1. Amostra K – 1A e 2A – Utilizada na fabricação da cal virgem e/ou hidratada 

I - DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Nome da Rocha: Carbonatito 

Origem: Ígnea ultrabásica 

Composição Mineralógica: constituída essencialmente por calcita, dolomita. 

Minerais acessórios: piroxênios, nefelina, apatita 

Textura Microscópica: Magmática. 

Grau de cristalinidade: hipocristalina 

Grau de visibilidade: afanítica 

Tamanho dos cristais: densa a fina 

Descrição Macroscópica 

Estrutura: Maciça 

Cor: Preta a Cinza-escuro 



 99

Granulação: fina à densa 

OBS: O nome carbonatito classifica uma considerável variedade de rochas vulcânicas e 

ígneas intrusivas cujos principais constituintes são minerais carbonáticos na proporção de 

50% ou mais. O carbonatito é exceção quanto ao índice de coloração: é a única rocha 

ultrabásica que é constituída essencialmente por minerais pesados claros (carbonatos), 

classificando-a como leucocrática. 

Esta rocha é muito utilizada como cimento, pedra de construção, cal, calcificação de solos 

(corretivo de solos) e como fundente na metalurgia. 

Os carbonatitos, por possuírem elevado teor de carbonatos, podem agir como corretivo de 

acidez do solo e fonte de nutrientes, pois apresentam altos teores de cálcio e magnésio 

(calcita e dolomita) e, em menores concentrações, potássio (flogopita), fósforo (apatita) e 

alguns micronutrientes. 

Também pode ser usada na pavimentação com a denominação genérica de pedra 

portuguesa. 

Assim como recomendado anteriormente para cada tipo de aplicação é necessário um tipo 

mais específico de pesquisa. No uso como matéria prima é necessário o levantamento 

geológico assim como as analises geoquímica. 

*Assim como recomendado anteriormente para cada tipo de aplicação é necessário um tipo 
de pesquisa no uso como matéria prima é necessário o levantamento geológico assim como 
as analises geoquímica. 

2. Amostra K – 1B e 2B – Utilizada na fabricação do “supercal” 

II - DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Nome da Rocha: Tremolita-calcita mármore (Mármore Cálcico) 

Origem: Metamórfica 

Composição Mineralógica: Calcita (80%), Dolomita (5%), Tremolita (10%) e Augita e/ou 
epidoto (5%). 
Textura Microscópica: Granoblástica – os cristais de calcita apresenta-se na forma de 
mosaico mais ou menos equidimencionais, com forte tendência ao empacotamento 
hexagonal. 
Descrição Macroscópica 

Estrutura: Maciça 

Cor: Cinza-claro a branca 

Granulação: Média a grossa 

OBS: É uma rocha que aparentemente apresenta microfissuramento e grau de alteração 
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baixo. Por se tratar de uma rocha de cor branca como é o caso dos mármores, sua utilização 

como rocha ornamental é muito visada, mas é necessário levantamento geológico voltado 

para esse tipo de aplicação.  

- É indicado na produção de cal e se houver porções deste material com predomínio 

magnesianos para utilização como corretivo agrícola. 

É importante salientar que este tipo de avaliação, descrição petrográfica, é um método 
utilizado apenas para conhecer algumas das características da rocha, são necessários estudos 
mais específicos para cada tipo de aplicação para o qual se deseja destinar o material, seja 
para uso no setor de rochas ornamentais e/ou na fabricação de cimento etc. 
Se a destinação for o setor de rochas ornamentais, aconselha-se o levantamento geológico 
com a realização de mapeamento visando à avaliação e identificar dos corpos rochosos com 
características qualitativa e quantitativa positivas assim como a realização de ensaios de 
caracterização tecnológica que são procedimentos exigidos pelo DNPM, para a exploração 
de materiais de origem mineral. 
Para a utilização como matéria prima, também é necessário o levantamento geológico da 
área e a execução de análises química para identificar minerais que por ventura possam 
prejudicar a produção, como é o caso da sílica. 

c) Análise da composição química das amostras das rochas calcárias colhidas na caieira C2 

Partes das mesmas amostras colhidas anteriormente foram submetidas a ensaios 

na Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial – NUTEC, onde se realizaram as análises 

químicas e físico-químicas, na Divisão de Materiais – DIMAT, apresentando os seguintes 

resultados: 

Amostras Determinações 

70/05 (K-B) 71/05 (K-A) 

Óxido de cálcio (em % CaO) 32,04 49,70 

Óxido de Magnésio (em % MgO) 18,27 1,60 

Sílica (em % SiO2) 0,01 1,99 

Ferro (em % de Fe2O3) 0,98 1,08 

Perda por calcinação a 1000º C (em %) 44,05 41,89 

Alumínio (em % de Al2O3) < 0,01 0,16 

Resíduo Insolúvel (em %) 3,32 4,02 

d) Identificação das espécies vegetais utilizadas como lenha 
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As espécies vegetais utilizadas como dendro-energéticos são originárias da 

vegetação nativa da região que é característica da tipologia de caatinga arbustiva aberta. 

Conforme levantamento de campo e consulta aos agricultores da região as espécies mais 

comercializadas e utilizadas como recurso energético nas caieiras estão relacionadas na 

FIGURA 27.    

Nome vulgar Nome científico Família 

CATINGUEIRA 

 

 

 

 

 

Caesalpinia pyramidalis Tul 

Leguminosae 

JUREMA BRANCA 

 

 

 

 

 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 

Leguminosae 

JUREMA PRETA 

 

 

 

 

 

Mimosa tenuiflora (Willd) Poir 

Leguminosae 
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MARMELEIRO 

 

 

 

 

 

Croton sonderianus Muell. Agr. 

Euphorbiaceae 

MORORÓ 

 

 

 

 

 

 
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud 

Leguminosae 

SABIÁ 

 

 

 

 

 
 

Mimosa caesalpiniifolia Benth 

Leguminosae 

TIMBAÚNA 

 

 

 

 

 
 

Enterolobium contortisiliquum Morong 

Leguminosae 

FIGURA 27 - Espécies vegetais identificadas e utilizadas como lenha  
Fonte: Pesquisa direta, 2004-2005 e Maia In: Caatinga – árvores e arbustos e suas utilidades (2004). 
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6.2.5 Etapas identificadas no processo produtivo 

Nesse item relacionamos todas as etapas que compõem o sistema de produção da 

cal e também algumas de pré-produção (extração e transporte da rocha e da madeira utilizada 

como lenha) cuja análise é importante para identificação e compreensão dos impactos sócio-

ambientais envolvidos nessa atividade.    

1. Extração 

Esta etapa de pré-produção corresponde a fase de obtenção do principal insumo da 

atividade que é a rocha calcária e também da única fonte energética utilizada no processo de 

fabricação da cal na região que é a lenha.  

Rocha calcária 

Como vimos anteriormente a rocha é obtida em várias jazidas localizadas no 

perímetro do município e algumas vezes das localidades de Ubaunas e Ronchas que distam 

aproximadamente 30 km de Frecheirinha. Porem a maior parte vem de pequenas lavras 

localizadas na região do Campestre e em Coitezinho. As formações de rocha calcária 

encontradas na região quando não afloram a superfície estão à baixa profundidade 

possibilitando a extração manual sem o uso de máquinas ou outros equipamentos pesados 

(FIGURA 28). Isto faz com que pequenos proprietários implantem em suas terras lavras de 

extração atraídos pela rentabilidade da comercialização das rochas e pela relativa facilidade 

de retirada. É comum a utilização de explosivos para aumentar a produtividade, reduzindo o 

tempo de extração e diminuindo os custos com o uso de mão-de-obra.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 – Afloramentos de rocha calcária 
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Quando há alguma faixa de solo a mesma é retirada até se atingir o veio e o 

processo de extração pode ocorrer utilizando-se apenas as ferramentas manuais: marretas, 

picaretas, ponteios, etc., ou como é mais comum retira-se apenas até certa profundidade e 

depois com o auxílio de um ácido para “amolecer” a rocha perfura-se um orifício de 

aproximadamente 2 a 2,5 m de profundidade e coloca-se dinamite detonando-a a seguir 

(FIGURA 29). Os pedaços maiores são reduzidos manualmente com o uso de marretas a uma 

dimensão ideal que facilite o carregamento e maximize a capacidade de carga dos fornos.  

Nesta etapa é utilizada a modalidade de contratação temporária onde são pagos 

valores por tarefa executa ou dia trabalhado, envolvendo-se aproximadamente entre 6 a 10 

pessoas por lavra explorada. O preço da “carrada” de rocha varia entre R$ 60,00 e R$ 70,00. 

Na maior parte dos casos o próprio dono faz a retirada deste material utilizando às vezes 

somente a mão-de-obra familiar ou contratando terceiros. Em outros casos o próprio 

comprador se responsabiliza pela contratação do pessoal e retirada da madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29 – Extração manual da rocha e com uso de explosivos 

Como vimos anteriormente a maior parte deste material é constituído por tipos 

arbustivos oriundos da caatinga, vegetação predominante na região. Entretanto tal controle 

não segue padrões rígidos sendo possível identificar a presença de espécies de árvores cuja 

extração é proibida ou de material de diâmetros maiores característicos de árvores de porte 

frondoso (FIGURA 30 e 31).   
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FIGURA 30 – Áreas de extração de madeira (pequenas propriedades rurais na localidade do Campestre), no 
período de chuvas e no período de estiagem 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 31 – Madeira que é comercializada para uso como cerca e pedaços de madeira de maior porte 
misturadas com as arbustivas e que também são utilizadas como lenha. 

Esta etapa utiliza forma temporária ou sazonal aproximadamente de 2 a 5 pessoas 

por unidade de pequenos proprietários rurais, sendo o pagamento efetuado por tarefa ou dia 

trabalhado. Sendo que o preço médio pago por “carrada” de lenha varia entre R$ 70,00 a R$ 

100,00. 

2. Transporte 

O transporte do material mineral ou vegetal desde os seus locais de origem pode 

ser efetuado por conta do proprietário, que assume a contratação da mão-de-obra e aluguel do 

caminhão ou pode recebê-los no próprio estabelecimento acrescidos dos custos do transporte. 

No universo pesquisado apenas a caieira C2 possui caminhões próprios (dois) para efetuar seu 
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próprio transporte, mas nos períodos de produção a pleno ou quando seus caminhões estão em 

manutenção ou com problemas mecânicos, utiliza a locação de outros caminhões. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32 – Tipos de caminhões utilizados no transporte da rocha calcária e da lenha 

Os caminhões utilizados têm a capacidade de transportar cerca de 12 m3 ou 

aproximadamente 13.500 kg de rocha por viagem (FIGURA 32). Nesta atividade são 

utilizadas em média o trabalho de 3 a 4 pessoas por carga transportada, que recebem cerca de 

R$ 15,00 por “carrada”. 

No caso da madeira os caminhões transportam por vez entre 8 a 9 m3 estéreis, 

com o emprego da força de trabalho de 2 a 3 homens, que recebem R$ 15,00 por carga 

transportada. 

3. Arrumação da caieira 

O serviço de “arrumação da caieira” consiste basicamente no recebimento das 

rochas transportadas nos caminhões, na redução quando necessária dos pedaços maiores com 

uso de marretas, na própria base de apoio lateral da caieira e posteriormente o seu 

empilhamento no interior do forno (FIGURA 33). 

Este empilhamento é feito utilizando-se uma técnica muito semelhante a que se 

empregou na construção das pirâmides. Não há utilização de argamassas para dar estabilidade 

e fixação a estrutura, o empilhamento ocorre de tal forma que as pedras vão sendo colocadas 

inicialmente na parte inferior de tal modo que se forme uma base de apoio para as 

subseqüentes e ao mesmo tempo se deixe um espaço vazio para permitir a maior superfície de 

rocha possível em contato com o fogo, melhorando a eficiência do processo de calcinação 
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(FIGURA 34). Na medida em que ocorre o empilhamento esse espaço vazio inicial vai sendo 

reduzido até desaparecer totalmente na parte superior da caieira, onde as últimas camadas são 

colocadas traspassando os limites das paredes formando a figura de um cone revestido com 

brita para evitar a perda de calor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33 – Etapas do processo de arrumação da caieira 

Esta função é usualmente terceirizada na modalidade de empreita junto às pessoas 

que possuem suas equipes formadas especificamente para esse fim. A contratação deste 

serviço custa em média R$ 140,00 por cada caieira arrumada e são utilizados de 4 a 5 

trabalhadores em dois dias de serviço.  
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Figura 34 – Detalhes da técnica de empilhamento utilizada e vista aproximada do espaço vazio deixado no 
interior da caieira para contato da rocha com o fogo 

4. Queima 

Cada caieira depois de arrumada passa por um processo de calcinação em que a 

rocha queima por três dias e duas noites consecutivas. Durante este período são estabelecidas 

jornadas de trabalho divididas em dois turnos: um que inicia as 6:00 horas da manhã e encerra 

as 18:00 horas e o outro iniciando as 18:00 horas e encerrando-se as 6:00 horas da manhã.   

Nestes turnos revezam-se um “caldeador”, que tem por função manter o forno 

com sua capacidade térmica máxima, abastecendo-o constantemente com lenha e um 

“braseiro” que o auxilia no transporte da lenha até a boca do forno e faz a retirada do excesso 

de cinza produzida (FIGURA 35). As remunerações pagas variam entre R$ 300,00 a R$ 

350,00 mensais. 

5. Retirada das rochas após a calcinação 

Findo o período de queima onde a rocha é transformada em óxido de cálcio ou cal 

virgem é feita a retirada deste material e transportada em carrinhos de mão até o local onde 

será posteriormente revirada para retirada das pedras que não queimaram corretamente e que 

não podem ir para a moagem (FIGURA 36). 

Esta tarefa é exercida por dois empregados também chamados de estivadores ou 

de serviços gerais. A faixa salarial varia entre R$ 250,00 a R$ 300,00; dependendo do tempo 

de serviço ou da produtividade que cada um apresenta.  
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FIGURA 35 – Detalhes da etapa de queima - calcinação 
 

5. “Aguação” (Aguamento) 

Anteriormente foi mostrado que o processo pode se encerrar com a produção da 

cal virgem, sendo comercializada sob a forma de pedras (não moída), ou prosseguir para a 

produção da cal hidratada, através de uma reação de hidratação com a adição de água.  

A adição de água à cal virgem provoca a formação do hidróxido de cálcio e de 

outros compostos, dependendo da composição da cal, recebendo então a denominação de cal 

hidratada. Sob essa forma a cal agrega valor para utilização principalmente na indústria da 

construção civil. 

O processo de hidratação é conhecido na região como “aguação” onde com o uso 

de uma mangueira um funcionário molha a camada superior dos montes de cal virgem e um 
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outro com o uso de uma enxada revolve esta camada para que a seguinte possa ser molhada e 

toda a cal possa ser hidratada (FIGURA 37). Esta operação é repetida por 6 a 7 vezes para que 

toda a cal esteja devidamente extinta ou sem risco de posteriormente ainda reagir com a água. 

A faixa de remuneração é a mesma relacionada para os estivadores ou de serviços gerais 

citados acima. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 36 – Detalhes da retirada da rocha após a calcinação 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FIGURA 37 – Detalhes da etapa de aguação 

6. Moagem da cal 

Quando chega neste estágio a cal já passou por um peneiramento para retirar as 

últimas impurezas e será moída em um moinho elétrico regulado para certa granulometria 

desejada. Nesta máquina o produto resultante será utilizado, dependendo da sua composição 
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química, como aglomerante em argamassas ou para colocação nos tanques-viveiros de 

camarão e/ou agricultores na correção de pH dos solos (FIGURA 38). 

 A força de trabalho utilizada varia entre 3 a 4 homens sendo dois responsáveis 

pelo carregamento e transporte com carrinhos de mão da cal hidratada até o moinho e outros 

dois para colocar a cal na máquina numa ponta e retirar o material moído na outra 

extremidade. Os que exercem essa função também percebem entre R$ 250,00 e R$ 300,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 38 – Detalhes da etapa de moagem da cal 

7. Moagem do supercal 

Para fabricação do produto de nome comercial “supercal” é necessário que se 

trabalhe com um tipo de rocha conhecida como mármore cálcico (veja amostra K – 1B e 2B 

na segunda descrição petrográfica) e que a cal produzida desta rocha seja moída em um 

moinho chamado de refinador que é regulado com peneiras mais finas e que produz ao final 
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um pó de granulometria bastante reduzida que poderá ser comercializado a um preço maior 

para utilização em pinturas (FIGURA 39). Os mesmos funcionários envolvidos na tarefa 

anterior executam esta também. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 39 – Detalhe do supercal produzido a partir do mármore cálcico e do uso do refinador 

8. Pesagem/empacotamento e costura dos sacos 

Após a retirada da cal moída ou refinada e dependendo do produto ou de sua 

finalidade a mesma é colocada nos respectivos sacos e pesados em balanças até atingirem o 

peso correto e em seguida são costurados manualmente ou com o auxílio de uma máquina de 

costurar portátil elétrica (FIGURA 40). 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 40 – Detalhes das etapas de empacotamento e costura dos sacos 
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9. Armazenamento 

Por fim os produtos são separados por tipo e colocados empilhados em galpões, 

quando existem, ou a céu aberto a espera dos compradores (FIGURA 41). 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 41 – Detalhes das etapas de empacotamento e costura dos sacos 

6.3 Dados socioeconômicos 

6.3.1 Dados socioeconômicos relativos aos trabalhadores 

a) Pessoal envolvido direta ou indiretamente na atividade 

Identificou-se, no levantamento realizado nas cinco caieiras selecionadas, o 

envolvimento direto nas etapas de produção da cal, de 47 trabalhadores, e um número ainda 

maior de pessoas ligadas de forma indireta, 62 trabalhadores, principalmente na extração, 

comercialização e transporte da rocha e da madeira utilizada como lenha (TABELA 07).  

A caieira C2 devido a sua capacidade produtiva é responsável sozinha por mais de 

50% dos postos de trabalho diretos ofertados, sendo a de maior representatividade de nossa 

amostra.  

Os quantitativos referentes aos trabalhadores envolvidos indiretamente são uma 

estimativa aproximada, visto que a informalidade que caracteriza esta atividade não permite 

identificar com precisão este universo.    
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100%

72%

28%

Total de trabalhadores pesquisados C1, C2, C3, C4 e C5  - (%)

Trabalhadores sem carteira assinada (%)

Trabalhadores com carteira assinada (%)

Tabela 07 – Dados sobre o pessoal envolvido na atividade de produção da cal 
Pessoal envolvido Legenda 

Direto Indireto Total 
C1 04 06 10 
C2 25 35 60 
C3 08 12 20 
C4 05 04 09 
C5 05 05 10 

Total 47 62* 109 
Fonte: Pesquisa direta, 2004-2005. 
(*) Números aproximados 

b) Indicadores quanto ao vínculo empregatício (carteira de trabalho) 

A informalidade é característica predominante enquanto indicador das relações de 

trabalho vigentes na atividade pesquisada. A proporção de trabalhadores sem vinculo 

empregatício formal, via carteira de trabalho assinada, representa 72% das pessoas ocupadas 

direta ou indiretamente com o processo de fabricação de cal, e 28% possuem o referido 

documento de forma regular (FIGURA 42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 42 - Percentual de trabalhadores formais e informais 
 Fonte: Pesquisa direta, 2004-2005. 

 

Foram identificadas, conforme classificação utilizada por Alves (2001), as 

seguintes modalidades de trabalhadores informais: 
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100%

12% 12%

50%

26%
(%)

Total de trabalhadores pesquisados C1, C2, C3, C4 e C5  - (%)
Não frequentou nenhum ano a escola (%)
Frequentou apenas alguns meses a escola (%)
Frequentou de 1 a 4 anos a escola (%)
Frequentou de 5 a 8 anos a escola (%)

 Os trabalhadores informais “estáveis” que possuem conhecimento profissional 

específico ou meio de trabalho bem definidos; 

 Os trabalhadores informais “instáveis” dependem de ocupação eventual, de sua 

força física e da disposição para realizar pequenas e diversificadas tarefas de 

pouca qualificação. Em alguns casos, trabalham por empreitada. São recrutados 

eventualmente; 

 Trabalhadores assalariados sem registro: foram contratados à margem da 

regulamentação do mercado de trabalho, à margem das regras dos contratos por 

tempo indeterminado de período integral e da organização sindical.  

c) Grau de escolaridade 

O perfil educacional dos trabalhadores pesquisados é caracterizado por 3,7 anos 

de estudo em média, sendo que 24% nunca freqüentaram uma escola ou o fez por apenas 

alguns meses; 50% estudou por um período de 1 a 4 anos e 26% de 5 até o máximo de 8 anos. 

O nível de conhecimento adquirido varia entre um percentual de 50% que não sabem ler nem 

escrever, 37% que afirmam saber ler e/ou escrever pouco e 12% que responderam que sabem 

ler e escrever (FIGURAS 43 e 44). 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 43 – Percentual relativo ao tempo de freqüência escolar 
Fonte: Pesquisa de campo, 2004-2005. 
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100%

50%

26%

12% 12%

(%)

Total de trabalhadores entrevistados C1, C2, C3, C4 e C5  - (%)
Não sabem ler nem escrever (%)
Sabem ler pouco (%)
Sabem ler e escrever pouco (%)
Sabem ler e escrever (%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 44 – Percentual de trabalhadores com vinculo empregatício 
Fonte: Pesquisa de campo, 2004-2005. 

 

d) Acessibilidade aos serviços básicos e de infra-estrutura (água, energia, coleta 

de esgoto, coleta de lixo, etc.). 

No universo de domicílios consultados a totalidade deles possui acesso a energia 

elétrica através da rede de eletrificação da Companhia Energética Estadual - COELCE, 

enquanto que, 50% recebem e utilizam água tratada através da Companhia Estadual de Água e 

Esgoto do Ceará – CAGECE, o restante utiliza água oriunda de poços e chafarizes. Metade 

das residências é atendida pelo sistema municipal de coleta de lixo, e nenhum domicílio 

levantado é servido por rede coletora de esgoto (FIGURA 45). 

e) Renda mensal (via salário) 

A média de salário pago para os trabalhadores que estão envolvidos de forma 

direta no processo produtivo é de R$ 300,00; oscilando entre valores mínimos de R$ 250,00 e 

máximos de R$ 350,00. A maior parte dos empregados na atividade, cerca de 60%, ganham 

na faixa de R$ 300,00 por mês, enquanto 25% recebem até R$ 350,00 e 15% o valor mensal 

de até R$ 250,00 (FIGURA 46). Como está descrito anteriormente no item b, alguns 

trabalhadores são do tipo “informais instáveis” e, portanto contratados em certas situações 
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Total de domicílios (%)
Possui energia elétrica (%)
Possui àgua tratada (%)
Atendido por rede coletora de esgoto (%)
Servido por coleta domiciliar de lixo (%)
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apenas de modo temporário ou por tarefa, recebendo nesses casos pagamentos em forma de 

diárias.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 45 – Percentual de trabalhadores com acesso aos serviços básicos 
Fonte: Pesquisa de campo, 2004-2005. 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 46 – Renda mensal (faixas salariais médias) 
Fonte: Pesquisa de campo, 2004-2005. 
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f) Nível de satisfação em relação ao trabalho exercido 

O percentual de elevada insatisfação em relação à profissão exercida é da ordem 

de 96% sendo que, 86% acham o trabalho e as condições em que ele é desenvolvido ruim e 

outros 10% classificam como péssimas. Um número correspondente a 4% dos entrevistados 

considera como regular e nenhum dos trabalhadores julgam serem boas ou ótimas sua 

situação laboral (FIGURA 47).   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 47 – Nível de satisfação em relação ao trabalho 
Fonte: Pesquisa de campo, 2004-2005. 

 
 

g) Outras competências profissionais 

Quando foram inquiridos sobre a possibilidade de exercer uma outra profissão e 

qual seria, a maior parte dos entrevistados, 68% respondeu que gostaria de trabalhar como 

agricultor, enquanto 12% afirmaram que gostariam de trabalhar na indústria da construção 

civil como serventes de pedreiro, 4% como motoristas e 16% não souberam responder 

(FIGURA 48).  
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FIGURA 48 – Outras competências profissionais 
Fonte: Pesquisa de campo, 2004-2005. 

6.3.2 Dados econômicos relativos à atividade 

a) Portfólio de produtos, preços, comercialização e faturamento. 

O grande mercado consumidor dos produtos fabricados na região é o vizinho 

estado do Piauí para onde é comercializado cerca de 80% da produção local. Entretanto 

estados como Piauí, Maranhão, Pará e algumas cidades do Ceará, em menor quantidade, 

completam o quadro de compradores. Os estabelecimentos mais bem equipados produzem 

uma variedade de até três tipos de produtos: a cal grossa em embalagens de 15 e 20 kg, a cal 

refinada em sacos de 12 e 15 kg e o supercal de 5 kg. Durante os meses em que não ocorrem 

chuvas e a produção está a pleno, caieira C2 que representa a de maior produção média 

mensal da região chega a faturar o máximo de até R$ 40.000,00, sendo a média em torno de 

R$ 30.000,00/mês (FIGURA 49).  
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Tipos de 
produtos 

Preço 
(R$) 

Embalagem
Sacos  
(kg)  

Produção 
média 
mensal 

(sacos/mês)

Tipo de uso ou 
aplicação 

(%) 

Compradores 
(Origem) 

80% construção civil Cal Grossa 1,50 15 3.000 
20% correção de solo 

Ceará 

80% construção civil Cal Grossa 2,00 20 3.000 
20% correção de solo 

Piauí, Maranhão e 
Pará 

Cal Refinada 1,50 12 7.500 100% construção civil Piauí 
Cal Refinada 2,00 15 1.500 100% construção civil Ceará 
Supercal 1,00 5 5.500 100% construção civil Piauí, Maranhão 

FIGURA 49 - Dados econômicos referentes à caieira C2 
Fonte: Pesquisa de campo, 2004-2005. 

6.4 Dados relativos à segurança e saúde ocupacional 

6.4.1 Mapeamento dos riscos ambientais relativos às condições de trabalho 

Esse levantamento teve como finalidade identificar os riscos existentes no local 

analisado, a fim de se diagnosticar a situação de segurança e saúde no trabalho conforme a 

classificação contida na FIGURA 07 – Agentes de Riscos Ambientais que corresponde a 

tabela I descrita no anexo IV da NR 5 – Mapa de riscos. 

Etapa 01 – Extração: 

Vegetal 

Atividade ou setor Extração vegetal 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Calor  Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 

Insolação, prostração térmica, desidratação, 
cãibras de calor, choque térmico, distúrbios 
psiconeuróticos, erupção da pele, edemas do 
calor, catarata.  

Radiação não-
ionizante 
(infravermelha e 
ultravioleta) 

Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 

Podem causar ou agravar problemas visuais a 
exemplo da catarata, conjuntivite, provocar 
queimaduras, lesões na pele, câncer. 
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Grupo 3 
Riscos Biológicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Microorganismos e 
parasitas infecciosos 
vivos e seus produtos 
tóxicos 

Trabalhos em zona 
rural  

Doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas com o agente (ex. tétano, 
Leishmanioses, Leptospirose, etc.)  

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Esforço físico intenso Trabalhos de corte e 
transporte de 
madeira. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Trabalhos de corte e 
transporte de 
madeira. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Exigência de postura 
inadequada 

Trabalhos de corte e 
transporte de 
madeira. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Transporte e 
armazenamento de 
materiais 

Trabalhos de corte, 
transporte e 
armazenamento de 
madeira em zona 
rural. 

Acidentes, quedas e contusões, cortes em 
lascas de madeira. 

Animais peçonhentos 
(escorpiões, aranhas, 
insetos, ofídios 
peçonhentos, etc) 

Trabalhos de corte, 
transporte e 
armazenamento de 
madeira em zona 
rural. 

Envenenamentos, intoxicações, processos 
alérgicos, infecções. 
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Mineral 

Atividade ou setor Extração mineral 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Ruído Detonação de 
explosivos na 
extração da rocha 
calcária. 

Dores de cabeça, diminuição da audição 
(surdez temporária, surdez definitiva e 
trauma acústico). 

Calor  Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 

Insolação, prostração térmica, desidratação, 
cãibras de calor, choque térmico, distúrbios 
psiconeuróticos, erupção da pele, edemas do 
calor, catarata.  

Radiação não-
ionizante 
(infravermelha e 
ultravioleta) 

Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 

Podem causar ou agravar problemas visuais a 
exemplo da catarata, conjuntivite, provocar 
queimaduras, lesões na pele, câncer. 

Grupo 3 
Riscos Biológicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Microorganismos e 
parasitas infecciosos 
vivos e seus produtos 
tóxicos 

Trabalhos em zona 
rural.  

Doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas com o agente (ex. tétano, 
Leishmanioses, Leptospirose, etc.)  

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Esforço físico intenso Trabalhos de corte, 
redução dos blocos 
de rocha maiores e 
arrumação para o 
transporte. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 
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Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Trabalhos de corte, 
redução dos blocos 
de rocha maiores e 
arrumação para o 
transporte. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Exigência de postura 
inadequada 

Trabalhos de corte, 
redução dos blocos 
de rocha maiores e 
arrumação para o 
transporte. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Transporte e 
armazenamento de 
materiais 

Trabalhos de 
retirada e arrumação 
dos blocos de rochas 
para posterior 
transporte. 

Acidentes, quedas, contusões e/ou cortes. 

Uso de ferramentas 
inadequadas ou 
defeituosas 

Trabalhos de corte e 
redução dos blocos 
de rocha maiores 
com uso de 
marretas, picaretas, 
ponteios, etc. 

Acidentes e contusões, com repercussão nos 
membros superiores e inferiores. 

Animais peçonhentos 
(escorpiões, aranhas, 
insetos, ofídios 
peçonhentos, etc) 

Trabalhos de 
extração, transporte 
e armazenamento de 
rocha calcária em 
zona rural. 

Envenenamentos, intoxicações, processos 
alérgicos, choque anafilático, infecções. 

 Etapa 02 – Transporte: 

Atividade ou setor Transporte 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Ruído Motor do caminhão Dores de cabeça, diminuição da audição 
(surdez temporária, surdez definitiva e 
trauma acústico). 
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Vibrações Motor do caminhão Cansaço, irritação, dores nos membros, dores 
na coluna, doença do movimento, artrite, 
problemas digestivos, lesões ósseas, lesões 
dos tecidos moles, lesões circulatórias. 

Calor  Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol.  

Insolação, prostração térmica, desidratação, 
cãibras de calor, choque térmico, distúrbios 
psiconeuróticos, erupção da pele, edemas do 
calor, catarata.  

Radiação não-
ionizante 
(infravermelha e 
ultravioleta) 

Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol.  

Podem causar ou agravar problemas visuais a 
exemplo da catarata, conjuntivite, provocar 
queimaduras, lesões na pele, câncer. 

Grupo 3 
Riscos Biológicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Microorganismos e 
parasitas infecciosos 
vivos e seus produtos 
tóxicos 

Trabalhos em zona 
rural.  

Doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas com o agente (ex. tétano, 
Leishmanioses, Leptospirose, etc.)  

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Esforço físico intenso Carregamento do 
caminhão. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Carregamento do 
caminhão. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Exigência de postura 
inadequada 

Carregamento do 
caminhão. Trabalho 
constante na posição 
sentada 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
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Acidentes de trânsito Deslocamento em 
vias com tráfego 
intenso.  

Contusões, fraturas, cortes ou morte. 

Animais peçonhentos 
(escorpiões, aranhas, 
insetos, ofídios 
peçonhentos, etc) 

Trabalhos de carga e 
transporte de rocha 
calcária em zona 
rural. 

Envenenamentos, intoxicações, processos 
alérgicos, choque anafilático, infecções. 

Etapa 03 – Arrumação da caieira 

Atividade ou setor Arrumação da caieira 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Calor  Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 

Insolação, prostração térmica, desidratação, 
cãibras de calor, choque térmico, distúrbios 
psiconeuróticos, erupção da pele, edemas do 
calor, catarata.  

Radiação não-
ionizante 
(infravermelha e 
ultravioleta) 

Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 

Podem causar ou agravar problemas visuais a 
exemplo da catarata, conjuntivite, provocar 
queimaduras, lesões na pele, câncer. 
 
 

Grupo 3 
Riscos Biológicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Microorganismos e 
parasitas infecciosos 
vivos e seus produtos 
tóxicos 

Trabalhos em zona 
rural  

Doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas com o agente (ex. tétano, 
Leishmanioses, Leptospirose, etc.)  

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 



 126

Esforço físico intenso Trabalhos de 
descarga, corte e 
arrumação das 
pedras. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Trabalhos de 
descarga, corte e 
arrumação das 
pedras. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Exigência de postura 
inadequada 

Trabalhos de 
descarga, corte e 
arrumação das 
pedras. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Descarga, carga e 
armazenamento de 
materiais. 

Trabalhos de 
descarga, corte e 
arrumação das 
pedras. 

Acidentes, quedas e contusões, cortes.  

Animais peçonhentos 
(escorpiões, aranhas, 
insetos, ofídios 
peçonhentos, etc) 

Trabalhos de corte, 
transporte e 
armazenamento de 
madeira em zona 
rural. 

Envenenamentos, intoxicações, processos 
alérgicos, infecções. 

Etapa 04 – Queima 

Atividade ou setor Queima 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Calor  Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 

Insolação, prostração térmica, desidratação, 
cãibras de calor, choque térmico, distúrbios 
psiconeuróticos, erupção da pele, edemas do 
calor, catarata.  

Radiação não-
ionizante 
(infravermelha e 
ultravioleta) 

Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. Fornos 

Podem causar ou agravar problemas visuais a 
exemplo da catarata, conjuntivite, provocar 
queimaduras, lesões na pele, câncer. 
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Grupo 2 
Riscos Químicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Gases e 
aerodispersóides 

Queima da madeira 
e da rocha. Moagem, 
peneiramento, 
aguamento, 
transporte e 
empacotamento da 
cal.  

Podem provocar desde efeitos irritantes, 
asfixiantes ou anestésicos, até 
pneumoconioses, doenças obstrutivas 
pulmonares crônicas. 

Grupo 3 
Riscos Biológicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Microorganismos e 
parasitas infecciosos 
vivos e seus produtos 
tóxicos 

Trabalhos em zona 
rural  

Doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas com o agente (ex. tétano, 
Leishmanioses, Leptospirose, etc.)  

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Trabalho em turno e 
noturno 

Queima da cal em 
jornadas 
ininterruptas. 

Alteração do ritmo biológico, alterações do 
sono, alterações físicas e psíquicas, além de 
alterarem profundamente a vida social. 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Queima da cal em 
jornadas 
ininterruptas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Esforço físico intenso Trabalhos de 
transporte da 
madeira e 
abastecimento dos 
fornos. Retirada das 
cinzas. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Trabalhos de 
transporte da 
madeira e 
abastecimento dos 
fornos. Retirada das 
cinzas. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Exigência de postura 
inadequada 

Trabalhos de 
transporte da 
madeira e 
abastecimento dos 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 
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fornos. Retirada das 
cinzas. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Transporte de madeira Trabalhos de 
transporte da 
madeira e 
abastecimento dos 
fornos. Retirada das 
cinzas. 

Acidentes, quedas e contusões, cortes, 
queimaduras.  

Animais peçonhentos 
(escorpiões, aranhas, 
insetos, ofídios 
peçonhentos, etc) 

Trabalhos de 
transporte da 
madeira e 
abastecimento dos 
fornos. 

Envenenamentos, intoxicações, processos 
alérgicos, infecções. 

Etapa 05 – Aguação (Aguamento) 

Atividade ou setor Aguação 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Calor  Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 

Insolação, prostração térmica, desidratação, 
cãibras de calor, choque térmico, distúrbios 
psiconeuróticos, erupção da pele, edemas do 
calor, catarata.  

Radiação não-
ionizante 
(infravermelha e 
ultravioleta) 

Trabalhos a céu 
aberto. 

Podem causar ou agravar problemas visuais a 
exemplo da catarata, conjuntivite, provocar 
queimaduras, lesões na pele, câncer. 
 
 

Umidade Atividade de 
aguamento ou 
hidratação da cal.  

Doenças do aparelho respiratório, da pele e 
circulatórias, e traumatismos por quedas. 

Grupo 2 
Riscos Químicos 
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Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Gases e 
aerodispersóides 

Aguamento, 
revolvimento, 
moagem, 
peneiramento, 
transporte e 
empacotamento da 
cal.  

Podem provocar desde efeitos irritantes, 
asfixiantes ou anestésicos, até 
pneumoconioses, doenças obstrutivas 
pulmonares crônicas. 

Agentes químicos, 
substâncias orgânicas 
e inorgânicas, 
irritantes e 
sensibilizantes 

Atividades que 
permitem o contato 
com a cal. 

Dermatose ocupacional – corresponde a toda 
alteração da pele, mucosas e anexos. 

Grupo 3 
Riscos Biológicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Microorganismos e 
parasitas infecciosos 
vivos e seus produtos 
tóxicos 

Trabalhos em zona 
rural.  

Doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas com o agente (ex. tétano, 
Leishmanioses, Leptospirose, etc.)  

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Exigência de postura 
inadequada 

Trabalhos realizados 
de pé. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Piso escorregadio Trabalho de aguação 
da cal. 

Acidentes, quedas e contusões, cortes.  
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Etapa 06 – Moagem da cal 

Atividade ou setor Moagem da cal 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Ruído Máquinas de 
moagem. 

Dores de cabeça, diminuição da audição 
(surdez temporária, surdez definitiva e 
trauma acústico). 

Grupo 2 
Riscos Químicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Gases e 
aerodispersóides 

Atividade de 
moagem e retirada 
do material moído 
(cal).   

Podem provocar desde efeitos irritantes, 
asfixiantes ou anestésicos, até 
pneumoconioses, doenças obstrutivas 
pulmonares crônicas. 

Agentes químicos, 
substâncias orgânicas 
e inorgânicas, 
irritantes e 
sensibilizantes 

Atividades que 
permitem o contato 
com a cal. 

Dermatose ocupacional (alteração da pele, 
mucosas e anexos). 

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Esforço físico intenso. Trabalhos de 
enchimento da 
máquina de moagem 
com cal e retirada do 
material moído 
utilizando pás. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Trabalhos de 
enchimento da 
máquina de moagem 
com cal e retirada do 
material moído 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 



 131

utilizando pás. 

Exigência de postura 
inadequada 

Trabalhos de 
enchimento da 
máquina de moagem 
com cal e retirada do 
material moído 
utilizando pás. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Arranjo físico 
deficiente 

Lay-out inadequado. Acidentes, contusões, cortes e desgaste físico 
excessivo. 

Eletricidade Máquina sem 
aterramento, fios 
desencapados, 
gambiarras, tomadas 
e interruptores 
defeituosos. 

Choques elétricos, queimaduras, morte. 

Máquinas sem 
proteção 

Máquina de 
moagem com partes 
móveis 
desprotegidas. 

Acidentes, prensagens, esmagamento, cortes. 

Manejo e 
movimentação de 
ferramentas 

Trabalhos de 
enchimento da 
máquina de moagem 
com cal e retirada do 
material moído 
utilizando pás. 

Acidentes, contusões, cortes.  

Etapa 07 – Moagem do supercal 

Atividade ou setor Moagem do supercal 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
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Ruído Máquinas de 
moagem. 

Dores de cabeça, diminuição da audição 
(surdez temporária, surdez definitiva e 
trauma acústico). 

Grupo 2 
Riscos Químicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Gases e 
aerodispersóides 

Atividade de 
moagem e retirada 
do material moído 
(cal).   

Podem provocar desde efeitos irritantes, 
asfixiantes ou anestésicos, até 
pneumoconioses, doenças obstrutivas 
pulmonares crônicas. 

Agentes químicos, 
substâncias orgânicas 
e inorgânicas, 
irritantes e 
sensibilizantes 

Atividades que 
permitem o contato 
com a cal. 

Dermatose ocupacional – corresponde a toda 
alteração da pele, mucosas e anexos. 

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Esforço físico intenso Trabalhos de 
enchimento da 
máquina de moagem 
com cal e retirada do 
material moído 
utilizando pás. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Trabalhos de 
enchimento da 
máquina de moagem 
com cal e retirada do 
material moído 
utilizando pás. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Exigência de postura 
inadequada 

Trabalhos de 
enchimento da 
máquina de moagem 
com cal e retirada do 
material moído 
utilizando pás. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
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Arranjo físico 
deficiente 

Lay-out inadequado. Acidentes, contusões, cortes e desgaste físico 
excessivo. 

Eletricidade Máquina sem 
aterramento, fios 
desencapados, 
gambiarras, tomadas 
e interruptores 
defeituosos. 

Choques elétricos, queimaduras, morte. 

Máquinas sem 
proteção 

Máquina de 
moagem com partes 
móveis 
desprotegidas. 

Acidentes, prensagens, esmagamento, cortes. 

Manejo e 
movimentação de 
ferramentas 

Trabalhos de 
enchimento da 
máquina de moagem 
com cal e retirada do 
material moído 
utilizando pás. 

Acidentes, contusões, cortes.  

Etapa 08 - Pesagem/empacotamento e costura dos sacos 

Atividade ou setor Pesagem/empacotamento e costura dos sacos 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 2 
Riscos Químicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Gases e 
aerodispersóides 

Aguamento, 
revolvimento, 
moagem, 
peneiramento, 
transporte e 
empacotamento da 
cal.  

Podem provocar desde efeitos irritantes, 
asfixiantes ou anestésicos, até 
pneumoconioses, doenças obstrutivas 
pulmonares crônicas. 

Agentes químicos, 
substâncias orgânicas 
e inorgânicas, 
irritantes e 
sensibilizantes 

Atividades que 
permitem o contato 
com a cal. 

Dermatose ocupacional – corresponde a toda 
alteração da pele, mucosas e anexos. 

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 
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Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Esforço físico intenso Trabalhos de 
transporte, pesagem, 
empacotamento e 
enchimento dos 
sacos. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Trabalhos de 
transporte, pesagem, 
empacotamento e 
enchimento dos 
sacos. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Exigência de postura 
inadequada. 

Trabalhos de 
transporte, pesagem, 
empacotamento e 
enchimento dos 
sacos. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Arranjo físico 
deficiente 

Lay-out inadequado. Acidentes, contusões, cortes e desgaste físico 
excessivo. 

Eletricidade Máquina sem 
aterramento, fios 
desencapados, 
gambiarras, tomadas 
e interruptores 
defeituosos. 

Choques elétricos, queimaduras, morte. 

Máquinas sem 
proteção 

Máquina de costura 
sem proteção. 

Acidentes, prensagens, esmagamento, cortes. 

Manejo e 
movimentação de 
ferramentas e sacos. 

Trabalhos de 
transporte, pesagem, 
empacotamento e 
enchimento dos 
sacos. 

Acidentes, contusões, cortes.  
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Etapa 09 - Armazenamento  

Atividade ou setor Armazenamento 

Grupos de riscos identificados 

Grupo 1 
Riscos Físicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Calor  Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 
*Parte dos produtos 
é armazenado a céu 
aberto.  

Insolação, prostração térmica, desidratação, 
cãibras de calor, choque térmico, distúrbios 
psiconeuróticos, erupção da pele, edemas do 
calor, catarata.  

Radiação não-
ionizante 
(infravermelha e 
ultravioleta) 

Trabalhos a céu 
aberto, exposição ao 
sol. 
*Parte dos produtos 
é armazenado a céu 
aberto. 

Podem causar ou agravar problemas visuais a 
exemplo da catarata, conjuntivite, provocar 
queimaduras, lesões na pele, câncer. 
 
 

Grupo 3 
Riscos Biológicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Microorganismos e 
parasitas infecciosos 
vivos e seus produtos 
tóxicos 

Trabalhos em zona 
rural  

Doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas com o agente (ex. tétano, 
Leishmanioses, Leptospirose, etc.)  

Grupo 4 
Riscos Ergonômicos 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Jornada de trabalho 
prolongada 

Trabalho além das 
oito horas 
recomendadas. 

Distúrbios emocionais, fadiga, estresse. 

Esforço físico intenso Trabalhos de 
transporte, 
empilhamento e 
arrumação dos 
sacos. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 
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Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Trabalhos de 
transporte, 
empilhamento e 
arrumação dos 
sacos. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Exigência de postura 
inadequada 

Trabalhos de 
transporte, 
empilhamento e 
arrumação dos 
sacos. 

Desconforto, cansaço, distúrbios 
osteomusculares, bursites, tendinites, além de 
doenças como hipertensão arterial, alterações 
no sono, acidentes, problemas de coluna, etc. 

Grupo 5 
Riscos de Acidentes 

Identificação do risco Causa/fonte 
geradora 

Possíveis conseqüências nocivas ao 
organismo 
 

Arranjo físico 
deficiente 

Lay-out inadequado. Acidentes, contusões, cortes e desgaste físico 
excessivo. 

   

Transporte de sacos. Trabalhos de 
transporte, 
empilhamento e 
arrumação dos 
sacos. 

Acidentes, quedas e contusões, cortes.  

Animais peçonhentos 
(escorpiões, aranhas, 
insetos, ofídios 
peçonhentos, etc) 

Trabalhos de 
transporte, 
empilhamento e 
arrumação dos sacos 
em zona rural. 

Envenenamentos, intoxicações, processos 
alérgicos, infecções. 

6.4.2 Doenças ocupacionais identificadas relacionadas com a atividade 

Como critério de identificação, definição e enquadramento técnico-legal de 

doença ocupacional usamos a conceituação presente na Lei Nº 6.367, de 19 de outubro de 

1976 que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho, que especifica em seu Art. 2º, 

parágrafo 1º, inciso I o seguinte: 

“A doença profissional ou do trabalho, assim entendida a inerente ou peculiar a 

determinado ramo de atividade e constante de relação organizada pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social – MPAS”. 

Segundo informações obtidas junto à secretaria de saúde do município de 

Frecheirinha foram identificadas as seguintes doenças causalmente relacionadas com os 
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agentes ou fatores de risco presentes na atividade em estudo: 

1. Dermatose ocupacional – corresponde a toda alteração da pele, mucosas e 

anexos direta ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada por tudo aquilo 

que seja utilizado na atividade profissional ou exista no ambiente de trabalho (ALGRANTI et 

al, 1995). 

Os dois grupos de fatores indicados como condicionadores de dermatoses 

ocupacionais são: 

- causas indiretas ou fatores predisponentes: 

a) idade - trabalhadores jovens e menos experientes costumam ser mais 

afetados; 

b) etnia – pessoas de raça amarela e da raça negra são mais bem protegidas 

contra a ação da luz solar que pessoas da raça branca; negros apresentam 

respostas queloidianas com maior freqüência que os brancos; 

c) clima – temperatura e umidade influenciam o aparecimento de dermatoses 

como piodermites, miliária e infecções fúngicas. O trabalho ao ar livre é 

freqüentemente sujeito à ação solar, de picadas de insetos, de contato com 

vegetais, exposição a chuva e ao vento, bem como a agentes químicos 

potencialmente perigosos a pele; 

d) antecedentes mórbidos e dermatoses concomitantes – portadores de 

dermatite atópica são mais suscetíveis de desenvolver dermatite de contato por 

irritação primária e toleram mal a umidade e ambientes com temperatura 

elevada; portadores de dermatoses pregressas ou em atividade (eczema 

numular, desidrose, dermatofitose, psoríase, líquen plano, etc.) são mais 

propensos a desenvolver dermatose ocupacional. 

- causas diretas: constituídas por agentes biológicos, físicos, químicos, 

existentes no meio ambiente e que atuariam diretamente sobre o tegumento, 

quer produzindo, quer agravando a dermatose preexistente. Sendo: 

a) Agentes biológicos – bactérias, fungos e leveduras, insetos. 

b) Agentes físicos – calor, frio, eletricidade, radiações ionizantes e não 

ionizantes, agentes mecânicos, vibrações, microondas, laser. 

c) Agentes químicos – constituem o grande grupo das substâncias causadoras 
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de dermatoses. Cerca de 80% das dermatoses ocupacionais são provocadas por 

agentes químicos, substâncias orgânicas e inorgânicas, irritantes e 

sensibilizantes. A maioria das dermatoses produzidas pelos agentes químicos é 

do tipo irritativo e um número menor delas é sensibilizante. 

Identificação dos setores ou etapas de produção onde se encontram os agentes: 

Os agentes estão presentes nas atividades de extração vegetal e mineral, carga, 

e transporte, que são desenvolvidas a céu aberto em zonas rurais havendo a 

possibilidade de contato com certos tipos de vegetais e madeiras, picada de 

insetos e/ou radiações por exposição à luz solar; 

Assim como também nos processos de descarga, arrumação da caieira, 

caldeamento, aguação, queima e retirada das pedras não queimadas, atividades 

desenvolvidas a céu aberto onde os trabalhadores estão sujeitos alem da 

possibilidade de contato com a lenha e das radiações solares, há a presença da 

radiação infravermelha produzida pelo forno e o contado com a cal virgem 

produzida; 

Os agentes cal virgem e cal hidratada se fazem presentes nas etapas de 

moagem, pesagem e empacotamento e armazenamento.  

2. Transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho 

a) Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso do álcool: Alcoolismo 

Crônico (Relacionado com o Trabalho) - Segundo a Organização Mundial de Saúde (1994) o 

alcoolismo enquanto doença é uma toxicomania ou fármaco-dependência definida como 

sendo: “Um estado psíquico e algumas vezes também físico, resultante da interação entre um 

organismo vivo e uma substância caracterizada por um comportamento e outras reações que 

incluem sempre compulsão para ingerir a droga, de forma contínua ou periódica, com a 

finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos e às vezes para evitar o desconforto de sua 

abstinência. A tolerância pode existir ou faltar e o indivíduo pode ser dependente de mais de 

uma droga”. 

Em 1948, a Organização Mundial da Saúde incluiu o alcoolismo propriamente 

dito como um item diferenciado da intoxicação alcoólica ou de psicoses alcoólicas, na 

Classificação Internacional de Doenças (CID). Atualmente, o alcoolismo encontra-se 
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classificado pela CID, na sua 10a revisão, no capítulo referente aos transtornos mentais e de 

comportamento (OMS, 1993).  

A Organização Mundial de Saúde considera que o alcoolismo crônico se instala 

após anos de uso contínuo (mais de 10 anos) com freqüência diária numa quantidade acima de 

40 gramas de álcool absoluto por dia. O entendimento do alcoolismo como doença 

ocupacional originou-se da nova abordagem que se passou a dar as relações entre trabalho e 

doenças, buscando-se não somente a questão da morbidade como foco principal de 

acompanhamento, mas, sobretudo a análise e o estudo dos processos envolvidos até que o 

evento indesejável ocorra (a doença ou o acidente de trabalho) em um conceito mais amplo 

que seria denominado de saúde do trabalhador.  

É sob essa ótica que Castro (1980), relata que no campo da saúde do trabalhador 

se faz necessária à investigação do indivíduo como agente exposto a algumas relações sociais 

e pessoais potenciais lesivas à saúde, que podem levar ao desgaste do corpo e mente, além da 

ação patogênica de determinadas substâncias físicas, químicas e biológicas. Assim o 

trabalhador é entendido não somente como ser biológico, mas também psíquico podendo 

somatizar outros fatores que não somente os físicos e potencializá-los externando-os em 

forma de doenças.  

Tem-se então a noção de carga de trabalho onde se cria uma interdependência 

entre a saúde dos trabalhadores e a relação complexa e dinâmica entre o trabalhador e a sua 

atividade de trabalho, gerando processos de adaptação que se traduziriam em desgaste, sendo 

os acidentes e doenças só uma parcela destes. Essas cargas são definidas por Laurell (1987) 

como sendo: 

• As que possuem uma materialidade externa ao corpo, resultantes da interação 

do corpo do trabalhador e sua atividade e ambiente de trabalho, tornando-se 

processos intercorporais complexos. Tais cargas seriam físicas (ruído e 

calor...); químicas (vapor, fumaça, pó...); biológicas (microorganismos); 

mecânicas (pesos, esforços...).  

• As que não têm uma materialidade visível externa ao corpo humano e que 

adquirem materialidade no corpo ao se expressarem em transformações em 

seus processos internos: as cargas fisiológicas e psíquicas. A carga fisiológica 

traduz-se em ruptura dos ritmos fisiológicos básicos e dessincronalização. Um 

exemplo é a mudança de turnos. A carga psíquica abrangendo tudo o que 

provoca uma sobrecarga psíquica, como situações de tensão prolongada, 
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atenção constante, ou uma subcarga psíquica, ou seja, a impossibilidade de 

desenvolver e fazer uso da capacidade psíquica (monotonia, repetitividade, 

parceirização do trabalho, hipotrofia da criatividade...). 

Identificação dos setores ou etapas de produção onde se encontram os agentes: 

Os casos de alcoolismo surgidos e identificados nos estabelecimentos 

estudados estão relacionados com jornadas excessivas de trabalho em turnos 

diurnos das 6:00 horas da manhã até 18:00 horas da noite e principalmente 

noturnos das 18:00 horas as 6:00 horas, além das condições precárias de saúde 

e higiene ocupacionais. O turno noturno gera maior estresse em decorrência da 

alteração do ciclo circadiano gerando dificuldade de adaptação ao horário alem 

do fato de que vários trabalhadores têm uma segunda jornada de trabalho 

diurna e não conseguem repousar as horas devidas. Os caldeadores que 

trabalham alimentando o forno com lenha e os estivadores que os auxiliam 

transportando a lenha até o forno e retirando as cinzas são os profissionais 

mais atingidos pelo problema do alcoolismo ocupacional nessa atividade.  

6.4.3 Ensaio microbiológico e análise química e físico-química das amostras de água colhidas 

na caieira C2 e no bairro Caieiral 

Foi coletada uma amostra de água do poço da caieira C2, que vem a ser o local de 

onde os trabalhadores retiram a água para beber, fazer sua higiene pessoal, lavar utensílios, 

etc., a fim de se verificar os parâmetros químicos e microbiológicos e compará-los com os 

padrões de qualidade exigidos pela Portaria de Nº 518, de 25 de março de 2004 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.  

Coletou-se também uma amostra de água do bairro Caieiral na área urbana de 

Frecheirinha, no lugar onde funcionava uma antiga lavra de rocha calcária, hoje abandonada, 

e que se tornou um bairro residencial à medida que a cidade foi se expandindo para as áreas 

periféricas. A cratera formada pela extração do mineral serviu como recipiente para águas das 

chuvas formando um pequeno reservatório onde as pessoas se servem para higiene pessoal, 

lavar utensílios e que segundo testemunho de moradores não a utiliza para consumo humano. 
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Na segunda amostra foram realizados os mesmos tipos de ensaios efetuados na 

primeira e todos ocorreram sob a responsabilidade técnica da Fundação Núcleo de Tecnologia 

Industrial – NUTEC. Os resultados dos relatórios de ensaio estão descritos a seguir: 

Primeira amostra coletada no poço da caieira C2 

a) Amostra (1A) – Água do poço da caieira C2  

b) Natureza do serviço – Ensaio Microbiológico 

c) Resultados dos ensaios: 

Parâmetros Amostra 1 Legislação 

Coliformes totais (NMP/100mL) 4 Ausência 

Coliformes fecais (NMP/100mL) < 3 Ausência 

Contagem de bactérias heterotróficas (UFC/mL) 1 x 103 ≤ 5 x 102 

NMP: Número Mais Provável                          UFC: Unidades Formadoras de Colônias 

Obs: < 3 corresponde à ausência 

d) Condições gerais 

Para realização dos ensaios foram seguidas as diretrizes gerais dos métodos 

recomendados no Manual “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” 

da APHA, 1992. 

e) Notas 

A amostra não se encontra dentro do padrão de qualidade microbiológico de 

acordo com a Portaria de Nº 518, de 25 de março de 2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde. 

Segunda amostra coletada no poço da caieira C2 

a) Amostra (1B) – Água do poço da caieira C2  

b) Natureza do serviço – Análises Químicas e Físico-Químicas 



 142

c) Resultados dos ensaios: 

pH a 25º C 7,56

Condutividade (micromhos/cm) 1.480

Alcalinidade parcial (mg Ca CO3/L) ñ detectado

Alcalinidade total (mg Ca CO3/L) 356,8

Dureza total (mg Ca CO3/L) 356,8

Matéria Orgânica (mg Ca CO3/L) ñ detectado

Nitritos (mgN-NO-
2/L) 0,07

Sólidos dissolvidos (mg/L) 1.100,0

Sólidos totais (mg/L) 1.228,0

Cálcio (mgCa++/L) 24,6

Magnésio (mgMg++/L) 79,0

Sódio (mgNa+/L) 164,0

Potássio (mgK+/L) 25,5

Ferro total (mgFe/L) ñ detectado

Cloretos (mgCl-/L) 285,1

Carbonatos (mgCO- -
3/L) ñ detectado

Bicarbonatos (mgHCO-
3/L) 435,3

Hidróxidos (mgOH-/L) ñ detectado

Sulfatos (mgSO4
- -/L) 15,7

Nitratos (mgN-NO-
3/L) 1,0

d) Condições gerais 

1) Para realização dos ensaios foram seguidas as diretrizes gerais dos métodos recomendados 

no Manual “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da APHA, 

1992. 

2) Diante das análises acima realizadas pode-se concluir que a amostra NÃO se encontra 

dentro dos padrões fixados pela a Portaria de Nº 518, de 25 de março de 2004 do Ministério 

da Saúde, nos seguintes ensaios: 
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 Sólidos Totais dissolvidos (V.M.P. = 1.000,00 mg/L) 

 Cloretos (V.M.P. = 250,00 mgCl-/L) 

Onde: V.M.P. = Valor Máximo Permitido 

Primeira amostra coletada no bairro Caieiral 

a) Amostra (2A) – Água do poço da caieira C2 

b) Natureza do serviço – Ensaio Microbiológico 

c) Resultados dos ensaios: 

Parâmetros Amostra 2 Legislação 

Coliformes totais (NMP/100mL) ≥ 2.400 Ausência 

Coliformes fecais (NMP/100mL) 4 Ausência 

Contagem de bactérias heterotróficas (UFC/mL) 5,7 x 102 ≤ 5 x 102 

NMP: Número Mais Provável                          UFC: Unidades Formadoras de Colônias 

Obs: < 3 corresponde à ausência 

d) Condições gerais 

Para realização dos ensaios foram seguidas as diretrizes gerais dos métodos 

recomendados no Manual “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” 

da APHA, 1992. 

e) Notas 

A amostra não se encontra dentro do padrão de qualidade microbiológico de 

acordo com a Portaria de Nº 518, de 25 de março de 2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde. 

Segunda amostra coletada no bairro Caieiral 

a) Amostra (2B) – Água do bairro Caieiral 

b) Natureza do serviço – Análises Químicas e Físico-Químicas 
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c) Resultados dos ensaios: 

pH a 25º C 7,62

Condutividade (micromhos/cm) 1.860

Alcalinidade parcial (mg Ca CO3/L) ñ detectado

Alcalinidade total (mg Ca CO3/L) 201,0

Dureza total (mg Ca CO3/L) 470,0

Matéria Orgânica (mg Ca CO3/L) 10,2

Nitritos (mgN-NO-
2/L) 0,4

Sólidos dissolvidos (mg/L) 1.390,0

Sólidos totais (mg/L) 1.614,0

Cálcio (mgCa++/L) 31,8

Magnésio (mgMg++/L) 94,9

Sódio (mgNa+/L) 290,0

Potássio (mgK+/L) 34,4

Ferro total (mgFe/L) 0,1

Cloretos (mgCl-/L) 619,2

Carbonatos (mgCO- -
3/L) ñ detectado

Bicarbonatos (mgHCO-
3/L) 245,2

Hidróxidos (mgOH-/L) ñ detectado

Sulfatos (mgSO4
- -/L) 68,3

Nitratos (mgN-NO-
3/L) 0,1

d) Condições gerais 

1) Para realização dos ensaios foram seguidas as diretrizes gerais dos métodos recomendados 

no Manual “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da APHA, 

1992. 

2) Diante das análises acima realizadas pode-se concluir que a amostra NÃO se encontra 

dentro dos padrões fixados pela a Portaria de Nº 518, de 25 de março de 2004 do Ministério 

da Saúde, nos seguintes ensaios: 
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 Sólidos Totais dissolvidos (V.M.P. = 1.000,00 mg/L) 

 Sódio (V.M.P. = 200 mg Na+/L) 

 Cloretos (V.M.P. = 250,00 mgCl-/L) 

Onde: V.M.P. = Valor Máximo Permitido. 

6.5 Impactos socioambientais adversos identificados 

Subsidiado pelo diagnóstico socioambiental realizado acima, onde se buscou a 

identificação, delimitação e caracterização da área de influência direta e indireta da atividade 

de produção da cal e os aspectos físicos, bióticos e antrópicos afetados, relacionamos a seguir 

os impactos socioambientais identificados.  

1 – Impactos ambientais: 

- Modificação do perfil topográfico do terreno; 

- Degradação da paisagem, com a formação de crateras, que posteriormente servirão 

como depósitos de água parada e fora dos padrões de qualidade microbiológica, química e 

físico-química, como podemos verificar nas amostras analisadas no NUTEC e que foram 

colhidas no bairro Caieiral em Frecheirinha no reservatório que se formou em uma área 

abandonada após a explotação dos recursos minerais e que atualmente é cercada por 

residências populares que fazem uso dessa água (FIGURA 50);  

- Fuga ou desaparecimento de algumas espécies da fauna em função da redução do 

potencial biótico do ecossistema local que é responsável por fornecer seus suprimentos, ou 

devido às detonações de explosivos; 

- Degradação do bioma caatinga pela extração, comercialização e posterior utilização 

como lenha nos fornos que queimam a rocha para produzir a cal; 

- Comercialização ilegal de lavras em pequenas propriedades que acarretam a 

supressão da cobertura vegetal e a retirada da faixa de solo para extração da rocha, eliminando 

o potencial agrícola da área quando a mesma é abandonada pela impossibilidade de se 

continuar a extração manual em função da profundidade alcançada (FIGURA 51);  
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FIGURA 50 – Impactos ambientais: Retirada da vegetação e da faixa de solo e posterior abandono das áreas de 
explotação, formando pequenos lagos na zona rural e no bairro Caieiral, zona urbana de Frecheirinha. 

- Soterramento de áreas que são utilizadas como depósitos de rejeitos; 

- Possibilidade de erosão e assoreamento de cursos d’água nas áreas onde não há mais 

a proteção da cobertura vegetal (FIGURA 50); 

- Alteração da qualidade do ar pela geração de material particulado que fica em 

suspensão; 

- Poluição atmosférica pela emissão de C02 (Gás carbônico) no processo de 

calcinação; 
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- Possibilidade de contaminação de recursos hídricos pelo transporte de material 

particulado. Quando a superfície dos terrenos é lavada pelas precipitações que carreiam este 

material para os cursos d’água. 

2 – Impactos socioeconômicos: 

- Extração, transporte e comercialização ilegal de recursos minerais e vegetais; 

- Não arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais; 

- Descumprimento das leis trabalhistas no que se refere: 

a) ao vinculo empregatício, conforme resultado da pesquisa (FIGURA 42) 

onde se verificou que apenas 28% dos trabalhadores envolvidos nesta 

atividade têm carteira de trabalho assinada; 

b) à jornada de 8 horas de trabalho por dia com os descansos semanais. Foi 

constatado jornadas de até 12 horas ininterruptas durante a etapa de queima 

da rocha, que leva em média 3 dias e duas noites em processo contínuo; 

c) às normas de segurança, no que se refere à implantação de medidas e/ou 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e ao fornecimento dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados ao risco, bem como 

o treinamento para o correto uso dos mesmos. Foi detectado o uso de 

máscaras de proteção contra poeiras na caieira C2, entretanto elas somente 

eram utilizadas na etapa de moagem da cal e já apresentavam sinais de 

desgaste pelo tempo excessivo de uso o que compromete a sua eficácia. 

Além disso, não há controle sobre o tempo de reposição das mesmas, nem 

existem em quantidade suficiente para todos os empregados expostos ao 

risco; 

d) à inadequação das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, 

conforme determina a NR-24 (FIGURA 06). Não há nos estabelecimentos 

equipamentos sanitários (banheiros, lavatórios, etc.) que atendam as 

condições de higiene necessárias. Não existem alojamentos adequados para 

o descanso ou para serem utilizados como dormitórios para os empregados 
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que residem nos próprios estabelecimentos. Não há locais apropriados para 

as refeições (FIGURA 51); 

e) ao fornecimento de água potável em condições higiênicas, pois foi 

constatado, a partir das análises das amostras de água do poço da caieira C2 

realizadas no NUTEC, que a mesma está fora dos padrões de qualidade 

microbiológica, química e físico-química exigidas pelo Ministério da Saúde;  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 51 – Impactos socioeconômicos: Condições sanitárias inadequadas e doenças ocupacionais 

e) exposição dos trabalhadores a vários agentes de risco ocupacionais 

identificados e relacionados no item 6.4.1 - Mapeamento dos riscos 

ambientais relativos às condições de trabalho; que incluem desde agentes de 

risco físicos, químicos, biológicos, ergonômicos até os de acidentes;  



 149

f)  manuseio de explosivos sem a observação das normas de segurança (NR-19, 

Explosivos). 

- Identificação do surgimento de casos de doenças ocupacionais tais como: dermatoses 

de contato e alcoolismo, além do relato de uso de drogas estimulantes conhecidos 

popularmente como “arrebite” nas jornadas de trabalho noturno (FIGURA 53); 

- Baixos índices de escolaridade e de alfabetização, onde apenas 12% dos pesquisados 

afirmam saber ler e escrever e, o tempo médio de permanência na escola não passa de 

três anos (FIGURAS 43 e 44). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos no diagnóstico socioambiental da atividade de fabricação da 

cal em fornos artesanais no município de Frecheirinha, e a identificação dos impactos 

adversos gerados no meio físico, biótico e humano, evidenciam a gravidade dos problemas 

que abrangem questões que são de ordem social, econômica e ambiental. 

Confirmam-se as interrrelaçoes existentes entre pobreza, insegurança alimentar, 

condições climáticas adversas, pressão sobre os recursos naturais através do uso inadequado, 

secas e enchentes (FIGURA 01).  

Os indicadores socioeconômicos dos trabalhadores desta atividade levantados na 

pesquisa apresentam em média desempenho inferior aos das outras categorias de 

trabalhadores do município de Frecheirinha que por sua vez estão entre os mais baixos do 

Estado e cujos índices se encontram entre os piores do país.  

A área de influência estudada está localizada em espaços semi-áridos e, portanto 

sujeita as adversidades climáticas características destas regiões tais como: variabilidade 

climática acentuada e incidências de secas.  

 É neste contexto socioambiental que surge e se matem por décadas a atividade de 

fabricação da cal em fornos artesanais no município de Frecheirinha, gerando ações 

antrópicas de degradação do ambiente natural, já fragilizado pelo próprio gasto energético na 

adaptação as adversidades climáticas existentes, e também de degradação do próprio homem 

na medida em que expõem o mesmo a toda sorte de riscos e doenças ocupacionais 

comprometendo a sua capacidade produtiva e saúde.  

As ações isoladas dos órgãos de fiscalização sejam da esfera municipal, estadual 

ou federal, se constituem em medidas repressoras de eficácia limitada e temporária, pois não 

evitam a reincidência por parte dos que desenvolvem esta atividade, que voltam e continuam a 

praticá-la sob as mesmas condições de irregularidade. Durante o trabalho de campo 

identificamos vários estabelecimentos que acumulam infrações vencidas e não pagas que 

chegam a valores de até R$ 10.000,00. A alegativa oferecida por parte dos proprietários é a de 

que não possuem condições de se adequar aos padrões exigidos e, assim como os 

trabalhadores, afirmam que vivem deste negócio por não terem outra opção de aferir renda. 
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Como vimos nos dados levantados na pesquisa, item 6.3.2., a atividade se mostra 

economicamente viável alcançando faturamentos mensais de até R$ 40.000,00 e como tal não 

pode ser desconsiderada no contexto da economia local. O que se que se faz necessário é a 

adequação no que se refere às normas de segurança e medicina do trabalho previstas na 

portaria nº 3.214/78; a obediência as demais leis trabalhistas, ao correto manejo dos recursos 

naturais tanto na extração, transporte, utilização e descarte dos resíduos, bem como na 

recuperação das áreas degradadas em conformidade com as leis ambientais. 

Portanto, é necessário que as partes interessadas na resolução destes problemas 

atuem de forma organizada e em conjunto, fugindo de ações simplistas e apenas policialescas, 

no entendimento de que é preciso antes de tudo avaliar as questões estruturais que originam as 

ilegalidades.  

Neste sentido, deve ser considerado o contexto socioeconômico envolvido, as 

necessidades e carências básicas não atendidas, que levam estas pessoas a não vislumbrarem 

outras possibilidades de sobrevivência dentro da legalidade e dignidade, necessárias à vida em 

sociedade e no estado de direito. 

Não é possível desenvolver uma consciência ecológica de preservação dos 

recursos naturais em pessoas que não tem ainda suas necessidades básicas atendidas e lutam 

por sua própria sobrevivência ou se lhes falta educação suficiente para entender a realidade 

que os cerca, os seus diretos e deveres enquanto cidadão. 

Finalmente é preciso também ouvir os atores envolvidos, saber qual a sua visão da 

questão ou sugestões por eles oferecidas, quais as suas potencialidades e habilidades 

produtivas, respeitando suas especificidades culturais, para que se evite a imposição de 

modelos importados que gerem rejeição.  
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8 PROPOSTAS ALTERNATIVAS 

As propostas aqui sugeridas são apenas indicativas de alternativas possíveis, sem 

a pretensão de que sejam as mais viáveis ou de melhor resultado, e sem o aprofundamento e 

detalhamentos necessários, uma vez que este estudo não comporta tal grau de análise. 

Os resultados obtidos no diagnóstico socioeconômico deixam evidente a 

insatisfação dos trabalhadores em relação à profissão exercida e as condições de trabalho, 

quando 96% dos pesquisados as classificam como sendo ruins ou péssimas e nenhum dos 

consultados julgam serem boas ou ótimas suas atividades laborais (FIGURA 47).  

É necessário, portanto oferecer outras possibilidades de ocupação ou de geração 

de renda para que se permita à migração gradual e definitiva dos trabalhadores descontentes, 

ou temporariamente para aqueles que desejam continuar, até que haja uma adequação da 

atividade, visto que, segundo os dados levantados neste estudo, da forma como funcionam os 

estabelecimentos pesquisados não há o atendimento das exigências legais quanto às questões 

ambientais, as condições de segurança e saúde ocupacional. 

Assim é que, partindo da análise das características e potencialidades naturais e 

humanas diagnosticadas nesta pesquisa e do entendimento de que as alternativas estudadas 

têm que respeitar os princípios do desenvolvimento endógeno, são propostas as seguintes 

atividades ou ocupações:  

Apicultura 

Conforme estudo solicitado ao Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), através do Projeto APIS - Apicultura Integrada e Sustentável/CE 

detectou-se a potencialidade apícola da região por suas características de solo, clima e 

vegetação favoráveis. 



 153

  Sendo possível implantar núcleos contendo até 30 famílias para a produção de 

mel de mesa; polinização; produção de própolis; pólen e cera (comum e posteriormente, 

branca), gerando ocupação e renda. Projetos semelhantes já estão em  

A apicultura permite que paralelamente sejam desenvolvidas outras atividades na 

propriedade como, por exemplo, a agricultura de subsistência que vem a ser a vocação 

profissional preferencial de 68% dos que trabalham com a fabricação de cal, conforme dados 

levantados na pesquisa direta (FIGURA 48). 

Pólo de artesanato mineral 

Outra possibilidade viável para a região é a criação de um pólo de artesanato 

mineral, onde seria possível dá uma segunda destinação e aproveitamento das potencialidades 

minerais do município, capacitando as famílias para transformar a rocha bruta em peças de 

arte, decoração ou outros utensílios de adorno. 

A feira de negócios que acontece semanalmente no município vizinho 

(Aprazível), que tem grande visitação, pode servir como ponto de exposição e 

comercialização destes produtos, escoando a produção para outras regiões. 

Área de visitação turística induzida pelo atrativo ecológico/cientifico das 

trilhas, formações rochosas e salões.  

O desenvolvimento da prática do Ecoturismo e do Turismo Científico na área das 

grutas de Frecheirinha tem como objetivo divulgar a relevante potencialidade da localidade 

para a prática destes segmentos de turismo, pois que além do potencial natural, existem 

também inscrições rupestres.  
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Como forma de estímulos à economia local, bem como a melhoria da qualidade 

de vida da população, além de desenvolver programas de capacitação de jovens guias para a 

condução de pequenos grupos e que também possam contribuir para conservação ambiental, 

sugere-se a colocação de quiosques próximos ao local de visitação para a venda de água, 

alimentos leves e souvenires, o que promoveria o incremento da economia local, pois geraria 

mais postos de trabalho.  

Para tanto, faz-se necessário além da capacitação do capital humano quanto às 

normas de segurança, e competência técnica mínima de primeiros socorros, a realização de 

um estudo da capacidade de carga do local, como forma de minimizar os impactos da 

realização de trilhas e da visitação à Gruta.   

O município deve buscar convênios ou parcerias com órgãos e instituições 

públicas estaduais ou federais, ou ainda com organizações não governamentais (ONGs), que 

estejam dispostas a contribuir com estes projetos.  
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APÊNDICE A – Modelo do questionário estruturado aplicado 
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Questionário 
1. Nome: 

 
2. Idade: (    ) anos      
3. Sexo:   M (    )     F (    )   

RG (    )   CPF (    ) 
Registro de Nasc. (    )   Carteira de Trab  (    ) 
Título de Eleitor (   )   Nenhum  (    ) 

4. Possui documentos?   

Outros 
Solteiro (    )    Casado (    )     5. Estado civil:    
Outros 

6. Número de filhos:   (    ) Filhos 
Ler (    )   Escrever (    )   
Ler pouco (    )   Ler e escrever pouco (    )   

7. Sabe?   

Nenhum dos dois (    )  
(    ) Anos (    ) Meses 8. Período em que freqüentou 

a escola: (    ) Nunca freqüentou  
9. Idade em que deixou de 
estudar: 

(    ) Anos 
 

10.  Número de filhos 
estudando em escolas:   

(    ) Filhos 
 

Ler (    )    Escrever (    )   11. Quantos na família 
sabem: Nenhum dos dois (   ) 
12. Reside em Flecheirinha?   Sim (   ) Não (    ) 

Onde? 
13. Distância do local de 
trabalho: 

(    ) km   

14. Tipo de residência: (    ) própria    (    ) alugada     
(    ) outros 
(    ) alvenaria   (    ) taipa       

 

(    ) outros 
Sim  (    )   15. É servido por: Energia elétrica? 
Não (    ) 

 Sim  (    )   
 

Água tratada?   
Não (    ) 

 Sim  (    )   
 

Rede de coleta de esgoto? 
Não (    ) 

 Sim  (    )   
 

Sistema de coleta de lixo? 
Não (    ) 

16. Qual a função ou atividade que exerce nas Caieiras? 
17. Quanto ganha no 
trabalho: 

(R$_____ mês) (R$_____ semana) (R$_______ dia)  

Sim (     ) 
Quanto ganha? 
(R$______ mês)   
(R$____ semana)   

18. Possui outro emprego ou 
atividade remunerada? 
       

Não (    ) 

(R$_____ dia) 
19. Alguém mais na família 
trabalha?   

Não (    )     Sim (     )  
 



 166

Sim (    )  
 

20. Recebe alguma ajuda ou 
dinheiro de algum programa 
social?   

Não (    ) 

Qual(is)? 
(R$________ mês)   (R$_____ semana)  21. Renda familiar 
(R$_______ dia)  
(      ) anos   (      ) meses     22. Quanto tempo trabalha 

nesta atividade? (      ) dias  
23. Possui outra profissão? Não (    ) Sim  (    ) 

Ótimo (    )   Bom (    )   
Ruim  (    )   Regular (    ) 

 

24. Como classifica seu 
trabalho? 

Péssimo (    ) 
 

 

25. Gostaria de mudar de 
profissão? 

Não (    )   Sim (    ) 
 

26. Caso pudesse escolher outra profissão ou trabalho qual seria? 
Não (   ) 

Respiratório 
Dermatoses 
Dores de cabeça 
Olhos (Irritação, 
inflamação) 
Dores musculares 

27. Teve algum problema de 
saúde nos últimos anos? Sim  (   ) 

Outros 
Não (    )   28. Já sofreu algum tipo de 

acidente de trabalho? Sim (     ) 
Qual (is)? 
Não (    )   29. Utiliza algum tipo de 

equipamento de proteção 
individual? 

Sim (     ) 
Qual (is)? 
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ANEXO 

 

 

ANEXO A – Cópia xerografada dos ensaios realizados pelo NUTEC  
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