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Sinopse 
 
Este trabalho tem como objetivo avaliar os possíveis efeitos à saúde em trabalhadores de 
uma mineração subterrânea de carvão que estiveram expostos ao radônio e seus produtos 
de decaimento sem o conhecimento deste risco de exposição. Estabeleceu-se uma coorte 
histórica dos trabalhadores desta mineração que incluiu 2856 trabalhadores, sendo 1946 
trabalhadores de subsolo e 910 de superfície e realizou-se o seguimento retrospectivo da 
mortalidade desta coorte no período de 1979 a 2002. Através de múltiplas estratégias de 
seguimento, envolvendo várias instituições nacionais foi possível rastrear o status vital de  
92% da coorte e 100% das causas de óbitos. Os resultados mostraram que os trabalhadores 
de subsolo da mineração de carvão no Paraná tiveram um risco de mortalidade por câncer 
de pulmão maior do que se poderia esperar para a população masculina do estado do 
Paraná, observando-se um aumento no risco com o  tempo de serviço no subsolo. No 
entanto, este aumento na mortalidade por câncer de pulmão não foi observado para os 
trabalhadores de superfície. Dentre os vários agentes cancerígenos presentes em ambiente 
de mina, o gás radônio e seus produtos de decaimento podem ser apontados como a 
principal causa para este incremento no risco de câncer de pulmão destes 
trabalhadores,uma vez que outros estudos epidemiológicos em minerações de carvão, que 
não possuem risco de exposição ao radônio, não apresentarem um aumento de risco de 
mortalidade por câncer de pulmão. 
 
 
Introdução 
 
Os estudos com trabalhadores em minas subterrâneas têm revelado uma elevação 
consistente do risco de câncer de pulmão associado com a exposição ao gás radônio e seus 
produtos de decaimento (1). Níveis elevados de concentração de radônio e seus sub-
produtos foram encontrados em uma mina subterrânea de carvão, no estado do Paraná (2). 
Com o objetivo de avaliar os possíveis efeitos à saúde decorrentes desta exposição, foi 
estabelecida uma coorte histórica com o universo de trabalhadores desta mineração e 
realizado um estudo retrospectivo de mortalidade. Este estudo consiste na primeira coorte 
histórica brasileira envolvendo mineiros expostos ao radônio e uma das poucas coortes 
históricas acompanhadas no Brasil. Este trabalho demonstrou a viabilidade de se conduzir 
este tipo de estudo no país, tendo em vista as dificuldades metodológicas e logísticas deste 
tipo de investigação. 
 
 
 



Metodologia 
 
Construção da coorte 
 
A coorte consiste de todos os trabalhadores da mineração de carvão do sexo masculino que 
trabalharam ou ainda trabalham na superfície e no subsolo por pelo menos 1 ano 
consecutivo, desde o início de operação da indústria em 1943.  
Dados pessoais e o histórico profissional de cada trabalhador foram coletados das fichas de 
registros de admissão, obtidas através da Divisão de Recursos Humanos da empresa, 
totalizando 4859 registros. Destes, 1625 foram excluídos (1477 com menos de 1 ano de 
tempo de serviço, 28 faltando informações de local de trabalho e 130 mulheres). A coorte 
final compreendeu 3224 indivíduos, sendo 2191 (69%) trabalhadores de subsolo e 1033 
(31%) trabalhadores de superfície. Os trabalhadores de superfície incluem mineiros e 
pessoal administrativo (menos de 10%). 
 
Rastreamento do status vital e da causa de óbito 
 
A principal estratégia para a identificação do status vital da coorte foi feita através da 
identificação do status eleitoral, a nível nacional, pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Curitiba. Esta estratégia tem como base a obrigatoriedade do voto no Brasil e o fato de que 
todos os trabalhadores empregados oficialmente, devem ser registrados no TRE. A 
identificação do status vital foi feita consultando a situação eleitoral de cada membro da 
coorte. A última data que o membro da coorte compareceu para votação foi utilizada como 
a última informação sobre seu status vital. Para aqueles indivíduos com situação de título 
cancelado por falecimento, a data e local de óbito foram fornecidas. Foi dado como “status 
vital ignorado” todos os membros da coorte com titulo cancelado ou que não possuíam 
registro no TRE. A ultima votação considerada foi  da eleição presidencial de 2002. 
Em continuidade a este rastreamento pelo TRE, outras estratégias foram utilizadas: 
a)rastreamento pelo Instituto Nacional de Seguridade Sociais (INSS) na base de pagamento 
de benefícios (auxílios-doença, aposentadoria ou pensão por morte) e na base de sistema de 
óbitos; b) Receita federal na consulta de situação cadastral do CPF; c) Busca ativa no 
cartório da cidade e em 78 cartórios do estado do Paraná e d) Busca ativa na cidade com 
funcionários antigos, posto de saúde e lista telefônica. 
A identificação da causa do óbito foi realizada através das Secretarias de Saúde dos Estados 
onde os óbitos ocorreram. Como o sistema de informação de mortalidade iniciou em 1979, 
somente os óbitos ocorridos após 1979 puderam ser identificados. A causa de óbito foi re-
codificada por um nosologista de acordo com a classificação Internacional de Doenças - 
CID 9 para os óbitos ocorridos antes de 1995 e pela CID 10 para os óbitos ocorridos de 
1996 em diante, estabelecendo equivalência entre as diferentes revisões.   
 
Estimativa da exposição 
 
A exposição ao radônio e seus produtos de decaimento foram estimados somente para um 
período relativamente recente (2). Baseado numa concentração média de atividade de 
radônio de 1.7 kBq m-3 (Faixa: 0.2 a 6.1 kBq m-3), os autores estimam uma exposição 
média anual aos filhos do radônio de 2.1 WLM, variando de 0.2 a 7.2 WLM.  Os níveis de 



radônio no passado devem ter sido muito diferentes, tendo em vista as mudanças nos 
sistema de ventilação, alterações estruturais na mina ao longo do tempo e também as 
diferenças ambientais e de condições geológicas dos diferentes poços explorados. Logo, 
qualquer tentativa de estimativa destas exposições passadas incorreriam numa grande 
incerteza associada. Desta forma, desconhece-se a exposição acumulada ao radônio durante 
o tempo de trabalho no subsolo. Decidiu-se por utilizar o tempo de serviço no subsolo 
como um indicador da exposição. 
Outras exposições importantes em minerações de carvão são poeira, metano e fumos de 
equipamentos a diesel. Resultados de medidas de poeira no ar realizadas desde 1980 nas 
áreas de trabalho no subsolo apontam para concentrações médias de poeira no ar menor que 
1.0 mg m-3 (2).   
Como esta mina é classificada como sendo de baixo risco para metano, equipamentos 
elétricos sempre foram utilizados no lugar dos equipamentos a diesel. Logo, fumaça de 
diesel não se constitui num importante carcinógeno nesta mina.  
 
Análise dos dados 
 
A Razão de mortalidade padronizada (SMR) foi utilizada como medida de associação para 
comparar a taxa de mortalidade dos membros da coorte com aquela experimentada pela 
população masculina do estado do Paraná (3). A SMR é dada pela razão entre o numero de 
óbitos observados e os esperados multiplicados por 100. O numero de óbitos e pessoa-ano 
de obervação foram agrupados em estratos definidos pela idade (10-19, 20-29, 30-39, 40-
49, 50-59, 60,69, 70-79, 80+) e calendário de observação (1979-1983, 1984-1987, 1988-
1991, 1992-1995, 1996-1999 e 2000-2002). O numero de óbitos esperados foi calculado 
aplicando a taxa de mortalidade masculina do estado do Paraná por calendário de 
observação e faixa etária ao numero de pessoas-ano correspondente da coorte. O limite de 
confiança de 95% das SMRs foi calculado assumindo a distribuição de Poisson para o 
numero de óbitos observados.  
A data de entrada na coorte foi dada como a data da primeira admissão mais 1 ano ou 10 de 
janeiro de 1979, a data que ocorresse mais tarde. A data de saída da coorte foi definida 
como sendo a que ocorresse primeiro entre a data do óbito, a data da ultima informação 
sobre o status vital ou a data da ultima eleição presidencial (22 out 2002) que se constituiu 
no final do seguimento. 
 
Resultados 
 
O resultado do rastreamento do status vital dos membros da coorte é apresentado na Tabela 
1. Dos 3224 membros da coorte, não foi possível obter qualquer informação que 
identificasse o status vital de apenas 275 indivíduos, representando uma perda de 
seguimento de 8.5%. Para 227 membros da coorte foi possível obter informação 
sinalizando que se encontravam vivos em uma data específica. Um total de 530 óbitos foi 
observado na coorte, sendo que 92 destes ocorreram antes de 1979, data do início do 
seguimento. Para da análise da SMR algumas considerações foram feitas, tendo em vista o 
período de seguimento da coorte e o conhecimento sobre o status vital e a causa de óbito.  
Desta forma, foram excluídos da análise da SMR, os 275 indivíduos com status vital 
desconhecido e os 92 indivíduos falecidos antes de 1979. Os indivíduos com informação do 



status vital entre 1979 e 2000 foram computados pessoa-ano de observação até a data da 
ultima informação sobre seu status vital. Os indivíduos dados como vivos entre 1998 e 
2001 foram considerados vivos no final do seguimento uma vez que não foram encontrados 
como falecidos no banco de dados de óbitos da Secretaria de Saúde do estado do Paraná.  
Desta forma, o numero de indivíduos incluídos na análise da Razão de Mortalidade 
Padronizada foi 2856, sendo 1946 trabalhadores de subsolo e 9140 de superfície.  
 
Tabela 1 - Situação do rastreamento do status vital da coorte ao final do seguimento, 1979-
2002. 
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A Tabela 2 apresenta as características da coorte em estudo. A coorte foi subdivida em sub-
coortes de acordo com a data de admissão na industria. Esta estratificação teve como 
objetivo refletir as diferentes condições ambientais na mineração em cada período. A 
proporção de trabalhadores de subsolo e superfície é praticamente a mesma nas sub-coortes 
A e B (70% subsolo e 30% superfície). Esta proporção é ligeiramente diferente na sub-
coorte C (63% subsolo e 37% superfície). As sub-coortes podem ser consideradas 
relativamente homogêneas quanto a proporção de trabalhadores de subsolo e superfície e 
idade média na admissão. No entanto para tempo de médio de serviço, a sub-coorte A 
apresenta maior tempo de serviço quando comparada com as sub-coortes B e C. 
 



 
 
 
Tabela 2 - Características da população em estudo estratificada em sub-coortes de acordo 
com a data de admissão na indústria. 
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A mortalidade por todas as causas entre os trabalhadores de subsolo e superfície pode ser 
vista na Tabela 3. A mortalidade por todas as causas entre os trabalhadores de subsolo foi 
estatisticamente significante menor que a esperada considerando a mortalidade geral da 
população masculina do estado do Paraná (SMR=88, 95%IC 78-98), enquanto entre os 
trabalhadores de superfície apresentaram uma mortalidade próxima da esperada (SMR=96, 
95%CI-81-113). 
 
Tabela 3 - Razão de Mortalidade Padronizada por causa de óbito específica entre os 
mineiros de carvão de Figueira, Paraná, Brasil, 1979-2002. 
 

66 (37-116)62 (31-123)77 (28-204)Doenças Infecto-parasitárias

110 (86-141)
81 (57-116)
101 (38-269)
56 (32-98)
97 (66-144)
94 (78-113)
113 (64-200)

72 (52-99)

88 (78-98)

SMR (95% 
CI)

Subsolo

SMR 
(95% CI)

SMR
(95% CI)

106 (86-112)97 (65-145)Causas Externas
83 (61-110)87 (50-149)Causas mal-definidas
72 (27-192)0Doenças genito-urinário
53 (32-97)47 (18-127)Sistema digestivo

100 (73-139)109 (60-198)Sistema respiratório
100 (86-117)117 (89-152)Doenças cardio-vasculares
128 (82-201)166 (79-348)Doenças endócrinas e sang.

73 (55-96)74 (44-123)Neoplasias

90 (82-99)96 (81-113)Todas as Causas

TotalSuperfície
CAUSA DO ÓBITO

66 (37-116)62 (31-123)77 (28-204)Doenças Infecto-parasitárias

110 (86-141)
81 (57-116)
101 (38-269)
56 (32-98)
97 (66-144)
94 (78-113)
113 (64-200)

72 (52-99)

88 (78-98)

SMR (95% 
CI)

Subsolo

SMR 
(95% CI)

SMR
(95% CI)

106 (86-112)97 (65-145)Causas Externas
83 (61-110)87 (50-149)Causas mal-definidas
72 (27-192)0Doenças genito-urinário
53 (32-97)47 (18-127)Sistema digestivo

100 (73-139)109 (60-198)Sistema respiratório
100 (86-117)117 (89-152)Doenças cardio-vasculares
128 (82-201)166 (79-348)Doenças endócrinas e sang.

73 (55-96)74 (44-123)Neoplasias

90 (82-99)96 (81-113)Todas as Causas

TotalSuperfície
CAUSA DO ÓBITO

 



 
Nenhuma causa específica apresentou uma mortalidade maior do que a esperada 
estatisticamente significante. As neoplasias, de uma forma geral também apresentaram 
mortalidade menor do que esperado e estatisticamente significativa entre os trabalhadores 
de subsolo.  
Embora a mortalidade por todas as neoplasias tenha sido menor do que a esperada entre os 
trabalhadores de subsolo e de superfície, quando analisamos a mortalidade por tipos 
específicos de câncer observamos que a mortalidade para câncer de pulmão é 
significantemente maior nos mineiros de subsolo (SMR=177; 95%CI=105-299) enquanto 
para os mineiros de superfície, é menor do que a esperada (Tabela 4).  Ao analisarmos a 
mortalidade por câncer de pulmão estratificada por tempo de serviço no subsolo, 
observamos para o grupo não exposto, um valor de SMR= SMR=64 (95%CI=16-257),  
para os trabalhadores exposto por menos que 5 anos o valor de SMR=91 (95%CI=29-282), 
o gripo exposto de 5 a 10 anos apresentou uma SMR=216 (95%CI=90-520) e o grupo de 
trabalhadores expostos por mais de 10 anos apresentou uma SMR=261; 95%CI=117-581). 
Pode-se observar uma tendência de crescimento da SMR com o tempo de serviço, 
alcançando uma significância estatística para os trabalhadores com tempo de serviço maior 
que 10 anos. 
 
Tabela 4 - Razão de Mortalidade Padronizada por tipo de neoplasia entre os mineiros de 
carvão de Figueira, Paraná, Brasil, 1979-2002. 
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O presente estudo permitiu uma avaliação do padrão de mortalidade dos trabalhadores de 
subsolo e superfície da mineração de carvão em estudo. A maior mortalidade por câncer de 
pulmão entre os trabalhadores de subsolo e o aumento do risco com o maior tempo de 
serviço é uma possível evidência de associação entre o risco de mortalidade por câncer de 
pulmão e a exposição ao radônio e seus produtos de decaimento durante o período de 
trabalho no subsolo. 
No entanto, o principal fator de confundimento em qualquer associação com câncer de 
pulmão é o fumo. Uma vez que não foi possível obter a informação sobre hábito de fumar 
dos membros da coorte, pode-se se basear em algumas evidências indiretas. Outros autores 
utilizam a SMR para outros tipos de câncer que também são relacionados ao fumo para a 
avaliar o efeito deste confundimento na estimativa do risco para o câncer de pulmão (4). Na 
presente coorte de mineiros não foi observado aumento na mortalidade para outros tipos de 



câncer associados ao fumo como laringe, esôfago, boca e bexiga, assim também como não 
foi observado aumento no risco de mortalidade para doenças crônicas respiratórias.  
Por outro lado, se considerarmos outros estudos envolvendo mineiros subterrâneos de 
carvão em ambiente igualmente pulverulento mas com níveis baixos de radônio, os mesmos 
não apresentaram  aumento no risco de mortalidade por câncer de pulmão (5-8). Somente 
um estudo envolvendo mineiros de carvão na Polônia, com significante exposição ao 
radônio e seus produtos de decaimento, apresentou aumento na incidência e mortalidade 
por câncer de pulmão e associado à exposição ao radônio (9). 
A mais importante limitação deste estudo é a ausência da quantificação da exposição 
acumulada ao radônio. A associação encontrada entre o tempo de serviço e o aumento da 
mortalidade por câncer de pulmão poderia também estar relacionada a outros possíveis 
carcinógenos presentes na mina. Muito embora, existem fortes evidências significativas de 
aumento no risco de câncer de pulmão associado ao radônio e seus filhos de meia-vida 
curta, enquanto que não existem as mesmas evidências para outros possíveis carcinógenos 
presentes.  
 
Conclusão 
 
Os resultados deste estudo indicam que os trabalhadores de subsolo da  mineração em 
estudo apresentaram um risco de mortalidade por câncer de pulmão maior do que se 
poderia esperar para a população masculina do Paraná . Este risco aumenta com o aumento 
do tempo de serviço no subsolo. 
Dentre os possíveis carcinógenos presentes na atmosfera da mina, o radônio e seus 
produtos de decaimento podem ser apontados como a principal causa para este incremento 
no risco de câncer, uma vez que outros estudos envolvendo mineiros de carvão com 
ausência de exposição ao radônio, não apresentaram  um aumento de risco para câncer de 
pulmão. 
Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de se conhecer os níveis de 
exposição ao radônio em minerações subterrâneas no Brasil, a fim de se garantir que estes 
trabalhadores não estejam expostos a níveis considerados inseguros.   
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