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Introdução: Dentre os riscos encontrados na exploração de rochas contendo amianto
está a exposição a poeiras, favorecendo aumento de doenças respiratórias,
principalmente asbestose e câncer de pulmão. Além disso, a contaminação individual
pelo ar pode ocorrer em atividades com moagem de materiais, tais como, resíduos da
construção civil, oriundos de demolições e outros processos de destruição. A
Resolução CONAMA nº 307/02 classifica como resíduo perigoso aqueles que
contenham amianto, e estabelece a exigência quanto ao seu gerenciamento adequado,
para que se evite a contaminação ambiental e distúrbios à saúde humana. As
irregularidades podem implicar em interdição ou embargo dos empreendimentos
econômicos. Objetivo: O objetivo deste estudo é apresentar os riscos do amianto,
buscando compreender conseqüências da exploração do minério na perspectiva
socioambiental da população exposta às suas fibras na fração respirável, ou seja,
composta pelas partículas menores que 10 micrometros, sendo capaz de penetrar além
dos bronquíolos terminais, entrando na região alveolar. Metodologia: Tratou-se de um
estudo fundamentado no método de revisão integrativa que permitiu a combinação de
dados da literatura empírica e teórica direcionados à definição de conceitos,
identificação de lacunas nas áreas de estudos, revisão de teorias e análise metodológica
dos estudos sobre o risco ambiental e ocupacional da exploração do amianto. A
combinação dessas pesquisas com diferentes métodos combinados fortaleceu as
possibilidades de investigação da literatura. O levantamento dos dados foi realizado na
base de periódicos nacionais e internacionais da Capes, sendo utilizadas cerca de vinte
produções científicas sobre o tema.

 Resultados: No Brasil, apenas amianto do tipo asbesto crisotila é permitido, conforme
a Lei n° 9.055/1995. O país é grande explorador desse mineral, utilizado,
principalmente, na indústria de fibrocimento, para produção de telhas e caixas d'água. 
No entanto, segue o debate sobre a proibição do uso desse mineral. O CONAMA, por
meio da Moção nº 030/2001 recomenda o seu banimento em função do risco de
tumores malignos para os trabalhadores expostos à suas fibras na fração respirável.
Além disso, o órgão estabelece através das Resoluções nº 307/2002 e 448/2012
procedimentos para a redução, reaproveitamento e reciclagem do resíduo da
construção civil.
As atividades de furação e corte das rochas devem ser executadas a úmido, com
alimentação de água especialmente destinada para essa finalidade. Um problema, na
grande maioria dos casos, não há segregação entre os setores de corte e acabamento,
favorecendo a socialização da exposição dos trabalhadores aos vários agentes
agressores, tais como o ruído e produtos químicos diversos, além, é claro, às fibras
com diâmetro inferior a 10µm.
A exposição ocupacional demanda aplicação do programa de prevenção de riscos
ambientais e controle médico e saúde ocupacional em atendimento às exigências do
Ministério do Trabalho visando o bem-estar dos colaboradores. Conclusão: Os
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resultados deste estudo de revisão de literatura demonstraram que os trabalhadores
expostos a concentrações de poeira contendo fibra de amianto podem adquirir tumores
malignos com redução da expectativa de vida. Nesse contexto, é imprescindível o
aprimoramento das condições de trabalho com atendimento dos requisitos da
legislação ambiental e ocupacional.
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