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Amianto: de mineral mágico
a vilão industrial do século 20

SAÚDE DO TRABALHADOR

Imagem de pulmão de paciente com asbestose, uma das doenças causadas pelo
amianto. O material é usado, por exemplo, na fabricação de caixas d’água

Catarina Chagas
e Fernanda Marques

ma empresa de minera-
ção explorava amianto
em um pequeno municí-
pio ao sudoeste da Bahia.
Na década de 60, quan-

do outra e mais produtiva mina foi des-
coberta em Goiás, a empresa mudou
de estado. Sem saber do risco, ao lon-
go das décadas seguintes, a população
do município baiano retirou as pedras
da antiga mina e usou-as para cons-
truir casas e pavimentar ruas. Como re-
sultado, uma cidade totalmente expos-
ta ao amianto – fibra de origem mineral
usada pelo homem desde a Anti-
güidade, quando era misturada ao bar-
ro para a fabricação de utensílios do-
mésticos, e hoje reconhecida como
grande vilão da saúde humana.
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Essa é a história de Bom Jesus da
Serra, revelada em julho de 2007 pelo
médico Hermano Castro, do Centro de
Estudos da Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana (Cesteh) da Fiocruz.
Relatório sobre o caso foi encaminha-
do pelo pesquisador ao Ministério Pú-
blico da Bahia. “Uma das primeiras
providências já tomadas foi isolar a
região da antiga mina, para evitar que
a população continue retirando o ma-
terial”, diz Castro, que aguarda, ago-
ra, um contato da Secretaria da Saú-
de do Estado da Bahia.

Segundo pesquisa do Cesteh, os
mais afetados pelo amianto são os
operários das minas e das indústrias
têxtil e de fibrocimento – material usa-
do para produzir telhas e caixas
d’água. Desde 1996, os pesquisado-
res da Fiocruz acompanham cerca de
300 trabalhadores dessas indústrias,
dos quais pelo menos 40 já foram di-
agnosticados com asbestose, fibrose
pulmonar progressiva causada pelo
amianto. Quanto à mortalidade, o es-
tudo apresenta dez óbitos de trabalha-
dores, cujas causas foram asbestose,
câncer de pulmão e mesotelioma de
pleura. O mesotelioma é um tipo de
câncer que atinge a pleura, membra-
na que reveste o pulmão; o pericárdio,
que recobre o coração; e o peritônio,
que forra a cavidade abdominal. Após
o aparecimento dessa doença, a so-
brevida do paciente é em torno de
apenas dois a três anos.

A mortalidade por esta doença
no Brasil foi alvo de uma pesquisa iné-
dita conduzida pelo Cesteh com finan-
ciamento do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). O trabalho – já
submetido à publicação em revista ci-
entífica – mostrou que, de 1980 a 2003,
mais de 2.400 pessoas morreram em
decorrência do mesotelioma, câncer
quase exclusivamente causado pela
exposição ao amianto.

Ao longo dos 23 anos estudados,
a mortalidade por mesotelioma foi cres-
cente: houve 50 óbitos em 1980, con-
tra 179 em 2003 – e os números po-
dem estar subestimados, principalmente
devido à dificuldade de diagnóstico. O
maior número de mortes foi registrado

nas regiões Sul e Sudeste. São Paulo e
Rio de Janeiro foram os estados com mais
óbitos no período estudado: 691 e 422,
respectivamente. “Isso já era previsto,
devido à concentração populacional nes-
sas regiões. Um dado inesperado foi que
46,2% das mortes ocorreram em mu-
lheres, proporção elevada em compa-
ração a outros países”, conta o médico
Francisco Pedra, um dos responsáveis
pela pesquisa. “Uma possível explica-
ção seriam atividades como a indústria
têxtil, em que a força de trabalho femi-
nina é muito numerosa no Brasil”.

Exposição ao amianto em casa

O elevado número de óbitos é
conseqüência de uma história que se
iniciou na década de 60. Naquela épo-
ca, a produção anual de amianto no
Brasil era de 5 mil toneladas, mas, a
partir de 1967, com a descoberta da
mina em Minaçu (GO) – a maior do
Brasil e única em atividade atualmen-
te – esse número começou a crescer,
atingindo 250 mil nas décadas de 80
e 90. Embora a produção esteja em
queda – hoje são 200 mil toneladas
ao ano, por causa dos movimentos
sociais pelo banimento do amianto –,
a tendência é que o número de óbitos
associados ao amianto cresça nos pró-
ximos anos. “Da exposição à substân-

O pesquisador Hermano Castro alerta para a situação de Bom Jesus da Serra (BA),
cidade exposta ao amianto após o abandono de uma mina

cia ao aparecimento do mesotelioma
podem se passar entre dez e 60 anos”,
explica Pedra. “Por causa disso, é pro-
vável que quem já foi exposto ou está
sendo agora venha a apresentar a do-
ença no futuro, o que exige que os
serviços de saúde se preparem para
identificar e tratar esses casos”.

Estima-se que de 15 a 20 mil tra-
balhadores brasileiros estejam hoje
diretamente expostos ao amianto na
mineração e nas indústrias. Para cada
um desses operários, calcula-se que
outros cinco sofram exposição indireta,
como os empregados da construção
civil que inalam poeira enquanto ser-
ram telhas. Porém, o número pode ser
ainda maior, quando se considera a
rapidez com que esses trabalhadores
são contratados e demitidos e o fato
de que eles levam os uniformes
empoeirados para casa, o que expõe
seus familiares. Soma-se a isso a ex-
posição ambiental difusa, categoria na
qual se enquadram, por exemplo, os
moradores de casas com telhas ou
caixas d’água feitas de amianto.

“O grau de risco é diferenciado”,
pondera Castro. “Com certeza, o tra-
balhador sofre um risco bem maior,
mas o indivíduo ambientalmente ex-
posto também pode desenvolver um
câncer por causa do amianto, até por-
que não existe dose segura de exposi-

Virgínia Damas / Fiocruz
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ção ao material”, alerta. Telhas e caixas
d’água, seguidas de longe pelas pasti-
lhas de freio de automóveis, são os prin-
cipais produtos fabricados no país com
amianto, mas a substância entra na com-
posição de cerca de 3 mil produtos em
todo o mundo, como portas antichama e
uniformes de bombeiros. Devido à sua
toxicidade, telhas quebradas e outros pro-
dutos que contêm amianto não podem
ser descartados no lixo comum, segundo
a Resolução 348 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama).

Meio século
de evidências científicas

O primeiro estudo que demonstrou
a associação entre exposição ao amian-
to e câncer de pulmão foi publicado em
1955. No ano seguinte, no Brasil, foram
relatados seis casos de asbestose entre
trabalhadores expostos à substância em
Minas Gerais. Quatro anos depois, com-
provou-se pela primeira vez que o ma-
terial era a causa do mesotelioma.

Meio século após esses trabalhos,
acumulam-se evidências científicas dos
males provocados pelo amianto – clas-
sificado como definitivamente carcino-
gênico pela Agência Internacional de
Pesquisa em Câncer (Iarc, na sigla em
inglês) da Organização Mundial da
Saúde. Isso explica por que todas as
variedades da substância já foram ba-
nidas de quase 50 países. Entretanto,
no Brasil – quarto maior produtor de
amianto do mundo, atrás apenas de
Rússia, Cazaquistão e China –, esse
assunto ainda gera polêmica.

A Lei Federal 9.055, vigente desde
1995, proíbe, em todo o território nacional,
a extração, industrialização e
comercialização das variedades de amian-
to conhecidas como anfibólios. Contudo,
desde que observadas certas normas de
segurança e vigilância, a variedade crisotila
é permitida. Segundo especialistas, porém,
ela também deve ser banida. “Todas as
variedades de amianto, inclusive a crisotila,
causam câncer”, enfatiza Castro.

Entre a saúde e a economia

O amianto é barato, resistente e
não pega fogo, de modo que encontrar

um substituto à altura não parece fácil.
No entanto, é viável empregar materi-
ais alternativos. Implantar uma nova tec-
nologia de produção mais saudável exi-
ge um investimento inicial, mas esse
gasto se dilui a médio e longo prazo,
igualando o preço do produto sem ami-
anto ao do que utiliza esse material.
Isso já vem sendo feito por algumas
empresas, que, por exemplo, na pro-
dução de telhas, têm gradativamente
substituído o amianto por polipropile-
no – não carcinogênico segundo a Iarc
e alvo de estudos que visam compro-
var sua segurança. Fibras vegetais, tais
como de banana, coco e eucalipto,
também serviriam para telhas.

Logo, se o amianto faz mal à saúde
e existem fibras alternativas, por que ele
ainda é utilizado? Quem responde é a
assistente social Vanda D’Acri, pesquisa-
dora do Cesteh. “Essa é uma luta política
e econômica”, resume. “Enquanto hou-
ver minas, elas vão continuar matando tra-
balhadores e a população em geral, além
de prejudicar o meio ambiente”.

Minaçu, que produz 10% de toda
a fibra crisotila comercializada no mun-
do, ilustra o problema apontado por
Vanda. A mineração do amianto, além
de fonte de riqueza para empresários,
representa uma fatia significativa do
Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços (ICMS) ar-
recadado pelo Estado de Goiás. Este e

outros dez estados brasileiros abrigam in-
dústrias de processamento de amianto, que
pressionam o governo a não aprovar uma
lei federal pelo banimento do material.

Foi essa pressão que derrubou a
Portaria 1.851, de 2006, do Ministério
da Saúde. A proposta era que empre-
sas fossem obrigadas a enviar anualmen-
te ao Sistema Único de Saúde (SUS) uma
lista dos trabalhadores expostos, inclusi-
ve os já demitidos, bem como os laudos
de seus exames clínicos.

Já na esfera estadual, existem
leis que proíbem a substância, como
no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
Pernambuco. Contudo, em São Pau-
lo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso
e Pará, iniciativas semelhantes foram
vetadas. “Se não há espaço político
para uma lei nacional, considero legí-
timo que os estados criem uma legis-
lação para proibir uma substância no-
civa como o amianto. Afinal, é
obrigação deles preservar a saúde de
suas populações”, opina Castro, cuja
equipe já assessorou parlamentares
que abraçaram a causa do banimento
do amianto, como Carlos Minc, atual
secretário de Estado do Ambiente do
Rio de Janeiro, e Eduardo Jorge, atual
secretário municipal do Verde e Meio
Ambiente de São Paulo. “Os municí-
pios também já começaram a fazer
suas leis. Isso é uma lição para o go-
verno federal”, completa Castro.

O Centro de Estudos da Saúde do
Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh) surgiu no esteio da refor-
ma sanitária brasileira, em 1985,
quando as questões da saúde do tra-
balhador começaram a emergir no
cenário nacional a partir das deman-
das dos próprios trabalhadores. As
pesquisas do Cesteh – relacionadas
ao adoecimento nos ambientes de
trabalho – já influenciaram conquis-
tas importantes, como a retirada do
chumbo da gasolina e a proibição
do jato de areia no Brasil, entre ou-

tras. Aos estudos, somam-se ativi-
dades de ensino e serviços: o Cesteh
é referência, por exemplo, em epi-
demiologia, dermatologia e
audiologia ocupacionais, além de
contar com ambulatório para traba-
lhadores com lesão por esforço
repetitivo e laboratório que avalia a
contaminação do ambiente e dos
indivíduos por diferentes substânci-
as tóxicas, como metais pesados,
poluentes orgânicos persistentes etc.
Ao todo, são atendidos, em média,
3 mil trabalhadores por ano.

O que faz o Cesteh?
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Trabalhadores solidários
ição também é a mobi-
lização social pelo bani-
mento do amianto, que
tem como um de seus
principais ícones a Asso-

ciação Brasileira dos Expostos ao Ami-
anto (Abrea), fundada em 1995 em
Osasco (SP). Seus objetivos incluem
aglutinar pessoas expostas, cadastrá-
las e encaminhá-las para exames mé-
dicos, conscientizar a população geral
sobre os riscos, propor ações judiciais
a favor das vítimas e unir-se a outros
movimentos pelo banimento do ami-
anto, inclusive internacionais.

Desde 2001, a Abrea está presen-
te no Rio de Janeiro, graças a um pro-
cesso iniciado em 1996, com o apoio
da Fiocruz, e protagonizado por dona
Rosa, ex-trabalhadora da indústria têx-
til falecida em 2006 em decorrência da
asbestose. Rosa Amélia trabalhou du-
rante 14 anos com amianto e foi por
acaso que descobriu ter asbestose,
muitos anos depois de ter sido demiti-
da. Em consulta com uma médica do
SUS, queixou-se de sintomas respirató-
rios e foi encaminhada ao Cesteh, onde
fez exames que confirmaram a doen-
ça de origem ocupacional.

Os pesquisadores da Fiocruz, cer-
tos de que antigos colegas de traba-
lho de Rosa também podiam estar
doentes, pediram que ela os chamas-
se ao Cesteh. A partir daí, o grupo de
trabalhadores assistidos começou a
crescer e se mobilizar para a funda-
ção da Abrea-RJ. A atual presidente
da Associação, Ruth Nascimento, foi
uma das operárias que chegaram à
Fiocruz por intermédio de Rosa.
“Quando a Rosa apareceu lá em
casa, eu estava com falta de ar, tosse
e cansaço. Achava que era alergia,
mas ela me alertou que podia ser as-
bestose”, lembra.

Ruth entrou na indústria têxtil em
1978 e, sete anos depois, começou a
apresentar dificuldade para respirar.
“Eu era a fiandeira número um e po-
dia operar todas as máquinas do setor
fiação. Mas minha produção foi di-
minuindo até que a empresa me man-

L

A atual presidente da Abrea-RJ, Ruth Nascimento (à direita), com a irmã e a prima:
todas ex-trabalhadoras da indústria têxtil e diagnosticadas com asbestose

dou embora, depois de 12 anos de
trabalho sem saber que o amianto era
um risco para a minha saúde”. Des-
de então, por causa das limitações fí-
sicas, teve dificuldade para encontrar
emprego. “Entrei na empresa com 19
anos e saí com 31, praticamente in-
válida”, lamenta.

Passado o choque de ser diag-
nosticada com uma doença grave e
sem cura e ter notícia de vários cole-
gas na mesma situação, Ruth se con-
venceu de que não podia ficar de
braços cruzados. Juntou-se à Rosa e
à equipe da Fiocruz e ajudou a criar
a Abrea-RJ. “Com a ajuda de profis-
sionais do Cesteh, como as assisten-
tes sociais Katia Reis, Maria Blandina
Santos e Vanda D’Acri, fazemos um
trabalho de formiguinhas, que inclui
conscientizar as pessoas sobre os ris-
cos, buscar trabalhadores, seus fami-
liares e comunidades que foram
expostos, e mobilizá-los para lutar
pelo banimento do amianto e para
que as empresas se responsabilizem
pelos operários que adoecem por
causa desse material”, resume Ruth,
que, todos os meses, preside os en-
contros de associados.

Vanda D’Acri é uma das
pesquisadoras do Cesteh que,
desde 1996, acompanham
trabalhadores expostos ao amianto


