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INTRODUÇÃO GERAL  

1.1. Enquadramento do tema 

A sílica surge na composição de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. É um 

dos compostos minerais mais abundante na crosta terrestre e aparece associado a várias 

aplicações industriais.  

As rochas ornamentais são definidas essencialmente à luz de duas principais categorias, 

os granitos e os mármores, distinguidas com base na sua composição mineralógica. Os 

granitos são rochas silicatadas, ou seja, formadas por minerais estruturalmente 

constituídos por tetraedros de SiO4, ao passo que os mármores são rochas carbonatadas. 

A União Europeia é um dos principais produtores de rochas ornamentais, responsável 

por, aproximadamente, um terço da produção mundial. Portugal, é um dos principais 

produtores de rocha ornamental, produzindo cerca de 3.327.752 toneladas de granitos, 

mármores e calcários em 2015 (DGEG, 2016).  

A indústria transformadora é um subsetor da indústria extrativa, cujo processo produtivo 

se inicia com a extração, em pedreira, do bloco em bruto que posteriormente segue um 

processo de transformação – corte, polimento e acabamento. Desde a extração até à 

transformação da rocha há libertação de poeiras, de diversas granulometrias, em 

suspensão.  

Existem três frações de poeiras perigosas para a saúde: fração inalável, torácica e 

respirável. No caso da sílica cristalina, é a fração respirável que causa preocupações para 

a saúde. As partículas de sílica podem danificar o tecido pulmonar e para garantir a 

proteção contra essas partículas, o sistema imunitário isola-as em tecidos de cicatrização, 

que em excesso dificultam a respiração. 

A exposição profissional desprotegida e não controlada da sílica cristalina respirável, sem 

cumprimento dos valores legais propostos na norma portuguesa NP1796:2014, pode dar 

origem a doenças graves como a silicose, classificada como uma doença profissional 

segundo o Decreto Regulamentar 76/2007 de 17 de julho. O processo patológico da 

silicose pode causar graves complicações, designadamente cancro do pulmão, 

tuberculose e doenças autoimunes como a artrite reumatoide. 

Na unidade de pneumologia do Hospital de Coimbra, entre 1996 e 2006, foram internados 

84 doentes com diagnóstico de silicose, dos quais 22 trabalharam na indústria extrativa e 

18 na indústria transformadora (Santos, 2010). 

 

1.2. Objetivos 

Este estudo tem como finalidade avaliar a exposição ocupacional, a poeiras respiráveis, 

dos trabalhadores da indústria transformadora de rochas ornamentais, com recolha e 
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análise gravimétrica da poeira respirável seguida de determinação da sílica livre cristalina 

por meio de metodologia de Difração de Raios-X (DRX). Pretende-se também identificar 

a necessidade de implementar medidas preventivas, limitando os efeitos nocivos na saúde 

dos trabalhadores. Como questão cientifica, estimou-se a incerteza associada ao cálculo 

da concentração de poeiras respiráveis, realçando a sua importância. 

1.3. Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se organizada em três capítulos. 

No primeiro capitulo, realiza-se uma revisão bibliográfica que teve como objetivo 

identificar e analisar os artigos científicos sobre exposição à sílica na indústria 

transformadora mais recentes. 

No segundo capítulo, apresenta-se a contextualização do tema e do caso de estudo, a 

revisão legal e normativa da indústria e da sílica. É descrita a metodologia analítica e de 

amostragem utilizada para a avaliação das poeiras de sílica cristalina respirável. 

O terceiro capítulo é dedicado à recolha e tratamento de dados, onde são caracterizados 

quatro postos de trabalho onde foi feito o estudo, e ainda, caracterizadas as condições em 

que as recolhas de dados forma efetuadas, bem como o equipamento utilizado. Realiza-

se aqui, a estimativa da incerteza para o cálculo de concentrações de poeiras respiráveis. 

São apresentados e discutidos os resultados obtidos. É, também, neste capítulo que se 

apresentam as conclusões e se propõem medidas preventivas.   
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Avaliação da Exposição à Sílica Cristalina Respirável na 

Indústria Transformadora: Revisão Bibliográfica 

 

Silva, Jéssica 1 
1 Faculty of Engineering, University of Porto, Porto, Portugal 

 

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar os artigos científicos 
sobre exposição à sílica na indústria transformadora que mais recentemente foram publicados. 
Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scopus, Science Direct, Web Science 
e Academic Search Complete apenas no idioma inglês, de artigos publicados entre 2010 a 2015. 
Os resultados revelaram que são muitos os estudos realizados em torno do contaminante sílica 
nas várias indústrias e o quão nocivo, a longo prazo, este contaminante é para a saúde. Concluiu-
se, que existem poucos estudos realizados na área da indústria transformadora, os artigos na sua 
generalidade centram-se, na indústria extrativa e siderúrgica. As metodologias encontradas para 
avaliar a exposição à sílica são diferentes, contudo os resultados são muito semelhantes, 
ultrapassando sempre o limite de exposição recomendado. 

Palavras-chave: Sílica respirável; Exposição à sílica; Exposição Ocupacional e Indústria Transformadora 

1. INTRODUÇÃO 

A sílica ou dióxido de silício (SiO2) é o 
segundo elemento mais abundante da crosta 
terrestre, representado, em peso, 60% da 
mesma (Mason, 2010). Existe sob várias 
formas como a sílica cristalina, vítrea e 
amorfa. A sílica cristalina, sob a forma 
SiO4, pode apresentar as seguintes formas: 
α, β – quartzo (forma mais comum presente 
em quase todos os tipos de rocha 
existentes); α, β -tridimita; α, β-cristobalite, 
sendo α a designação dada à formada a 
baixa temperatura e β à formada a alta 
temperatura. O quartzo é a forma 
termodinamicamente mais estável. Este 
componente pode ocorrer numa ampla 
variedade de situações de trabalho, entre as 
quais a extração de rochas como o granito, 
mármores e rochas em geral, na indústria 
cerâmica e de materiais de construção (Bon, 
2006). 

Apesar da sílica estar presente na 
natureza, a inalação de pó de sílica está 
associada ao desenvolvimento de uma 
patologia respiratória designada por 
silicose.  

Silicose é uma doença incurável e por 
vezes fatal, ao nível dos pulmões, associada 
à exposição ao pó de sílica cristalina, que 
tem como patologia a formação de 
cicatrizes permanentes nos pulmões. O pó 
de sílica resulta da produção e 
manuseamento de materiais que contenham 
este composto.  

O risco de contrair silicose depende de 
três fatores: concentração de poeira 
respirável, percentagem de sílica cristalina 
e duração da exposição (Bedient, 2007). As 
poeiras respiráveis são, frequentemente, 
invisíveis a olho nu e são tão leves que 
podem permanecer no ar por longos 
períodos de tempo. Dada a capacidade de 
atravessar grandes distâncias, poderão 
afetar também trabalhadores que, 
aparentemente, não estavam em risco. A 
maior percentagem de sílica surge em 
trabalhos da indústria extrativa como o 
desmonte, operações de transformação e 
beneficiação das rochas. As atividades ou 
trabalhos que envolvam exposição à sílica 
são classificadas, segundo o art. 47.º da Lei 
102/2009 de 10 de setembro, de risco 
elevado (Lei 102, 2009). 
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Apesar de todos os esforços para evitar 
esta doença, a silicose atinge milhões de 
trabalhadores e continua a matar milhares 
por ano, em todo o mundo. Com o seu 
potencial para causar incapacidade 
progressiva a permanente, a silicose 
continua a ser uma das mais importantes 
doenças de saúde ocupacional no mundo. 
Segundo um estudo dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (HUC), entre 
1996 e 2006 foram internados na unidade de 
pneumologia 84 doentes, cujo diagnóstico 
principal era silicose; 22 destes doentes 
trabalharam na indústria extrativa e 18 na 
indústria transformadora e estiveram 
expostos em média 26 anos ao agente 
nocivo (Santos, 2010). 

A nível nacional, as leis e regulamentos, 
a aplicação de valores limite de exposição, 
normas técnicas, programas de 
monitorização, inspeção e sensibilização, 
constituem um método eficaz para reduzir e 
evitar esta doença.  

A norma portuguesa NP 1796 de 2014 
(NP1796, 2014) define um valor limite de 
exposição (VLE) à sílica, para um turno de 
8 horas diárias e 40 semanais, de 0,025 
mg.m-3. Devem ser realizadas medições 
periódicas para garantir que o VLE esta a 
ser cumprido, como disposto no Anexo F da 
norma portuguesa NP 689 de 2008 (NP689, 
2008).  

Atualmente, Portugal, é um dos 
principais produtores de rocha ornamental, 
realçando assim a importância da indústria 
transformadora. O sector das rochas 
ornamentais, constituído essencialmente 
pelo mármore e granito, agrega três tipos de 
produtos: o bloco, extraído diretamente dos 
recursos geológicos; a chapa serrada, 
correspondente ao bloco cortado; produto 
em obra, que corresponde ao produto 
transformado que resulta da chapa cortada, 
polida, selecionada e embalada. Em 
Portugal, tem ainda expressão e importância 
a extração e transformação de calcário e 
ardósia.  

A indústria nacional de rocha ornamental 
produziu cerca de 3.327.752 toneladas em 
2015, produção esta liderada pelos granitos 

seguido de mármores e calcários. A 
exportação de rocha ornamental atingiu o 
seu pico em 2014, com valores de saída na 
ordem dos EUR 368 milhões (DGEG, 
2016). 

Em 2014 existiam 349 estabelecimentos 
em funcionamento (106 de granitos e 132 de 
mármores e calcários) que empregavam 
9590 trabalhadores (DGEG, 2016).  

A extração de rochas ornamentais em 
Portugal encontra-se um pouco disseminada 
por todo o território continental, sendo de 
evidenciar a concentração nos distritos de 
Leiria, de Évora e de Santarém que, com 
valores de extração superiores a EUR 20 
milhões, agregam mais de 55% da produção 
de rochas ornamentais em pedreiras 
nacionais. Analisando a produção em 
volume, temos os distritos de Leiria, Porto, 
Vila Real e de Santarém nos 4 primeiros 
lugares da produção, com 18.2% (460 mil 
toneladas), 16.9% (426.9 mil toneladas), 
14.3% (361.5 mil toneladas) e 13% (327.6 
mil toneladas) respetivamente (DGEG, 
2016). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar 
a concentração de poeiras de sílica 
respirável a que os trabalhadores estão 
expostos nas atividades de corte e 
acabamento de rochas ornamentais e, 
identificar a necessidade de implementar 
medidas de controle e de 
redução/eliminação de impactos negativos 
na saúde do trabalhador. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica realizado como parte de uma 
das etapas da dissertação para obtenção do 
grau Mestre em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. A 
pesquisa bibliográfica foi realizada de 
setembro a dezembro de 2016, nas bases de 
dados Scopus, Science Direct, Web Science 
e Academic Search Complete, no idioma 
inglês, abrangendo artigos publicados entre 
2010 a 2015. As palavras chaves utilizadas 
foram: “sílica respirável”, “poeiras de 
sílica”, “exposição à sílica”; “corte de 
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pedra”; “exposição ocupacional”; “poeiras 
respiráveis” e “exposição a poeiras”.  
Apenas foi utilizado o operador booleano 
AND cruzando as palavras-chave nas bases 
de dados citadas anteriormente. No estudo 
foram incluídos apenas artigos publicados e 
artigos de revisão. Tais estudos deveriam 
estar publicados em inglês. Foram 
excluídos todos os artigos que estavam fora 
da data estabelecida anteriormente; com 
idioma diferente do inglês; que não eram 
nem artigos publicados nem artigos de 
revisão e ainda artigos que embora 
abordassem o tema exposição à sílica, 
contemplavam a exposição em humanos ou 
que tratavam apenas estudos médicos. 
Todos estes artigos excluídos foram 
registados numa tabela Excel com base no 
modelo Prisma. Os artigos selecionados 
foram recolhidos através de um software 
que organiza e compartilha documentos de 
pesquisa, denominado Mendeley, e 
organizados em pastas de acordo com a base 
de dados de origem. 

Após selecionados todos os possíveis 
artigos de interesse, com apoio do 
Mendeley, construiu-se uma nova tabela de 
Excel que contemplava para cada artigo as 
seguintes informações: autores, ano, titulo, 
resumo, país, banco de dados, objetivo, 
amostra, metodologia, resultados e 
conclusão. 

Com a leitura de cada artigo selecionado 
e preenchimento de cada item da tabela, 
excluíram-se alguns artigos por falta de 
resumo ou titulo e através de um código de 
cores (vermelho – sem interesse; amarelo – 
algum interesse; verde – muito interesse) 
excluiu-se todos os artigos a vermelho, 
ficando apenas com os artigos amarelos e 
verdes. 

3. RESULTADOS 

Considerando os filtros utilizados para 
refinar a pesquisa, temos como excluídos: 
5249 artigos pela data de publicação; 364 
pelo tipo de artigo; 16 artigos pelo idioma; 
327 artigos fora do tema e 531 artigos por 
outro filtro, como a adição de mais uma 
palavra-chave. Após a aplicação de filtros 
ficamos com 110 artigos para analisar, 
contudo entre eles existiam duplicados, 

recorrendo ao Mendeley eliminaram-se 10 
artigos na Scopus, 6 artigos na Web Science, 
10 artigos na Science Direct e 2 artigos no 
Academic Search Complete. No total foram 
eliminados 28. Ao verificar os duplicados 
entre bases de dados encontrou-se 25 
duplicados o que dá um total de 57 artigos 
para analisar. 

Com a leitura dos artigos excluíram-se 
13 artigos sem resumo e 6 artigos sem título, 
o que dá um total de 38 artigos aos quais foi 
atribuída uma cor. Assim sendo, 11 artigos 
estão a verde, 15 artigos a amarelo e 12 
artigos a vermelho (excluídos).  

 

Figura 1 - Diagrama representativo do método 

Prisma 

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Partiu-se de uma pesquisa com 6581 
artigos e através dos vários filtros e critérios 
de exclusão apenas 26 artigos tinham 
validade. A maior dificuldade esteve 
centrada na escolha das palavras-chave, 
pois palavras relacionadas com indústria 
transformadora não apresentavam 
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resultados. A data dos artigos também 
influenciou na pesquisa, pois apareciam 
artigos relacionados com a indústria em 
estudo, contudo eram artigos com mais de 
10 anos. 

Os vários artigos analisados foram 
apresentando diversas metodologias de 
amostragem. As mais comuns são as 
bombas de amostragem pessoal, as bombas 
estacionárias, espirómetros, ciclones e 
impactores de dois níveis (Garcia, 2014). 

Para analisar os produtos de amostragem 
utilizam-se matrizes de exposição, métodos 
baseados na álgebra linear, questionários e 
métodos standardizados (Garcia, 2014). 

5. CONCLUSÕES 

No processo de desenvolvimento de uma 
revisão bibliográfica é necessário avaliar a 
qualidade da mesma e selecionar o que 
interessa entre as diferentes revisões sobre 
o mesmo tema. Durante esta revisão o que 
se pode observar é que entre os estudos 
selecionados nenhum deles tinha como 
objetivo o estudo da exposição à sílica na 
indústria transformadora. Os artigos 
selecionados apresentam um grande leque 
de metodologia de amostragem para 
indústrias e todos eles apresentam 
resultados semelhantes, onde todos os 
trabalhadores estão expostos a valores 
acima do legalmente admissível, 
concluindo todos que a longo prazo podem 
causar doenças profissionais como a 
silicose. 
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RESUMO: A sílica cristalina apresenta-se, comumente, na forma de quartzo, cristolabite e 
tridimite. Representa, mineralogicamente, 30% do granito, uma rocha ígnea, que pelas suas 
propriedades se torna uma rocha ornamental de elevada qualidade e procura. As rochas 
ornamentais constituem um subsetor da indústria extrativa com grande relevância na produção 
e exportação nacional. No decorrer do processo de beneficiação de rocha ornamental – 
serragem, corte e polimento – ocorre a libertação de poeiras de sílica cristalina, que, quando 
inaladas pelos trabalhadores se alojam nos pulmões, podendo, a longo prazo, causar doenças 
do trato respiratório, como a silicose. Este estudo, tem como propósito, avaliar a exposição 
ocupacional à sílica cristalina respirável numa microempresa de transformação de rochas 
ornamentais, comparando os valores obtidos, através de amostragem, com os valores 
legalmente admitidos na norma portuguesa NP 1796:2014. A metodologia utilizada para 
recolha e análise do agente ocupacional em estudo teve por base a NIOSH0600 e NIOSH7500, 
referenciada em estudos alvo de pesquisa bibliográfica realizada anteriormente.   

Palavras-chave: Sílica respirável; Exposição à sílica; Exposição Ocupacional e Indústria Transformadora 

 

1. INTRODUÇÃO 

A sílica é um composto omnipresente na 
crosta terrestre. As três formas mais comuns 
em que a sílica cristalina se apresenta são: o 
quartzo, a cristobalite e a tridimite. 

Tradicionalmente distinguem-se dois 
grandes grupos de rochas ornamentais, 
nomeadamente, os mármores e os granitos. 
Na composição mineralógica dos granitos, 
rochas ígneas, entram três minerais: as 
micas, os feldspatos e o quartzo, os dois 
últimos com uma dureza entre 6 e 7 segundo 
a escala de Mohs. Os mármores são rochas 
metamórficas de origem sedimentar 
formadas por minerais como a calcite e 
dolomite com uma dureza de 3 na escala de 
Mohs. 

Portugal, apesar da sua pequena 
dimensão geográfica, possui uma geologia 
bastante diversificada e com forte potencial 
em recursos minerais. As rochas 
ornamentais são um dos subsetores da 

indústria extrativa nacional relevante em 
termos de produção e de exportação. 
Existem depósitos das principais rochas – 
mármore, granito, calcário e ardósia – em 
praticamente todo o Continente. 

 A transformação de rochas ornamentais 
engloba um conjunto de operações, 
essencialmente de serragem, corte e 
polimento que tem como objetivo 
“esculpir” a rocha dando-lhe a forma e 
acabamento necessários para satisfazer as 
exigências do mercado. Tem como matéria-
prima os blocos extraídos das pedreiras, 
transformando-os em vários produtos, tais 
como: chapas, ladrilhos, peitoris, tampos, 
pedras tumulares, etc. 

No decorrer das várias etapas de 
beneficiação da pedra são libertadas poeiras 
de sílica que ao entrarem no trato 
respiratório, quando inaladas pelo 
trabalhador, prendem-se ao tecido 
pulmonar reduzindo a capacidade dos 
pulmões em receber oxigênio. Fadiga e 
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dificuldade em respirar são os primeiros 
sintomas. A longo prazo a acumulação de 
partículas de sílica nos pulmões pode 
resultar numa doença incurável, 
incapacitante e por vezes fatal, denominada 
de Silicose.  Estudos relatam que o risco de 
aparecimento desta doença está 
correlacionado com a concentração de 
poeira respirável, percentagem de sílica 
cristalina e duração da exposição ao 
contaminante (Sen, 2016).  

Estima-se que na Europa mais de três 
milhões de trabalhadores da indústria 
extrativa estão expostos diariamente a 
sílica, em operações de desmonte, 
operações de transformação e beneficiação 
das rochas (Chen, 2016). Em Portugal, entre 
1996 e 2006 foram internados na unidade de 
pneumologia do Hospital de Coimbra 84 
doentes, cujo diagnóstico principal era 
silicose; 22 destes doentes trabalharam na 
indústria extrativa e 18 na indústria 
transformadora (Santos, 2010). 

 

Figura 1– Pulmão sadio vs. Pulmão exposto a 

sílica. 

As atividades ou trabalhos que envolvam 
exposição à sílica são classificadas, 
segundo o art. 47.º da Lei 102/2009 de 10 
de setembro, de risco elevado. A norma 
portuguesa NP 1796 de 2014 (NP1796, 
2014) define um valor de limite de 
exposição (VLE) à sílica, para um turno de 
8 horas diárias e 40 semanais, de 0,025 
mg/m3. Devem ser realizadas medições 
periódicas para garantir que o VLE está a 
ser cumprido, como disposto no Anexo F da 
norma portuguesa NP 689 de 2008 (NP689, 
2008).  

Um dos requisitos obrigatórios referidos 
na legislação nacional, na área de higiene e 
segurança ocupacional, é a avaliação da 
exposição profissional dos trabalhadores 
aos agentes químicos no ambiente de 
trabalho. Medir a concentração dos agentes 
químicos e comparar com os valores limite 

de exposição (VLE) estabelecidos é uma 
das formas de avaliação. Atualmente, 
Portugal, é um dos principais produtores de 
rocha ornamental, realçando assim a 
importância da indústria transformadora na 
economia nacional. A indústria de rocha 
ornamental produziu cerca de 3.327.752 
toneladas em 2015, produção liderada pelos 
granitos, seguido de mármores e calcários 
(DGEG, 2016). 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA 

TRANSFORMADORA DE ROCHAS 

ORNAMENTAIS 

2.1. Enquadramento legal e normativo 

2.1.1. Enquadramento legal e normativo da 
indústria 

A indústria das rochas ornamentais 
(extração e transformação) é uma das mais 
antigas atividades económicas nacionais. A 
extensa variedade de pedra natural 
proporciona ao país uma posição de 
destaque no cenário mundial e um forte 
contributo para a criação de riqueza e 
sustentabilidade do setor. 

O Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de 
novembro, (DL381, 2007) que aprova a 
Classificação Portuguesa das Atividades 
Económicas (CAE), na sua Revisão 3, 
constitui o quadro comum de classificação 
de atividades económicas adotado em 
Portugal. Da leitura do artigo 2.º do diploma 
referido, a CAE – REV 3, a cada atividade 
económica e empresarial é atribuído um 
código de classificação específico, 
dependendo do seu objeto ou ramo de 
atividade. Assim sendo, a indústria das 
rochas ornamentais enquadra-se na 
atividade económica “Serragem, corte e 
acabamento de rochas ornamentais e de 
outras pedras de construção” (CAE-Rev.3: 
2370). 

Este setor de atividade rege-se pela 
Portaria n.º 53/71, de 3 de fevereiro, 
revogada pela Portaria n.º 702/90, de 22 de 
setembro que regulamenta a Higiene e 
Segurança no Trabalho nos 
Estabelecimentos Industriais. Para 
exposição a agentes químicos, os valores 
limite legalmente admissíveis encontram-se 
definidos na norma portuguesa NP 1796 de 
2014 (NP1796, 2014). 
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2.1.2. Enquadramento legal e normativo da 
sílica  

A exposição ocupacional a poeiras de 
sílica cristalina em granulometria respirável 
pode estar presente em diversos locais de 
trabalho nomeadamente na agricultura, 
minas e pedreiras, construção civil, 
indústria da fundição, do vidro, incluindo 
fibras de vidro, do cimento, da cerâmica, 
entre muitas outras atividades (Scarselli, 
2011). 

A sílica ou dióxido de silício (SiO2) é o 
segundo elemento mais abundante da crosta 
terrestre, representado, em peso, 60% da 
mesma (Mason, 2010). A sua forma 
cristalina livre representa 30% dos granitos, 
até 40% da ardósia, entre 40 a 60% do xisto, 
mais de 90% da areia e arenito e mais de 
95% do quartzito (NEPSI, 2006). 

A exposição ocupacional a sílica é um 
dos principais flagelos em todo o ciclo 
produtivo da indústria extrativa, 
englobando a transformação e beneficiação 
de rochas ornamentais. No decorrer das 
operações de transformação é necessário 
garantir que todas as medidas de proteção 
estão a ser utilizadas corretamente de modo 
a que a exposição a que o trabalhador é 
sujeito não ultrapasse os limites permitidos 
por lei.  

O risco de exposição a agentes químicos 
é tanto maior quanto maior for a sua 
concentração no ar. Quando representativa 
da exposição profissional em estudo, esta 
concentração é comparada com valores de 
referência, limites de exposição, que 
representam um risco aceitável sem 
prejuízo para a saúde do trabalhador. A 
Norma Portuguesa NP 1796:2014 (NP1796, 
2014) estabelece para cada agente químico 
identificado um Valor Limite de Exposição 
– VLE, no âmbito da avaliação de risco da 
exposição a agentes químicos, tomando 
como base os valores limite propostos pela 
American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH). 

Esta norma define os VLE, como sendo 
a concentração de agentes químicos à qual 
se considera que praticamente todos os 
trabalhadores possam estar expostos, dia 

após dia, sem efeitos adversos para a saúde. 
A utilização dos VLE no contexto de 
apreciação de exposição a agentes químicos 
é reconhecida internacionalmente como 
uma medida significativa no controlo da 
mesma para níveis que devem ser os mais 
baixos possíveis, quando a exposição não 
pode ser evitada (NP1796, 2014). 

O parâmetro normalmente utilizado 
como comparativo com os valores obtidos 
nas recolhas efetuadas é o Valor Limite de 
Exposição - média ponderada (VLE-MP), 
que é por definição a concentração média 
ponderada para um dia de trabalho de 8 
horas e de 40 horas semanais. O valor 
estipulado em Norma para a Sílica 
Cristalina é VLE-MP = 0,025 mg.m-3(R) em 
que (R) corresponde à Fração Respirável 
definida na Norma Portuguesa NP EN 
1540:2014 (NP1540, 2014) que especifica 
os termos e definições relativos à 
apreciação da exposição a agentes químicos 
nos locais de trabalho, como a fração 
mássica das partículas inaladas que 
penetram na região do trato respiratório 
desprovido de cílios. A Notação A2 
(NP1796, 20014), que está atribuída à Sílica 
Cristalina, indica que esta é considerada 
como um agente carcinogéneo suspeito no 
Homem. Esta notação é usada sobretudo 
nos casos em que existe evidência limitada 
de carcinogenicidade no Homem e 
evidência suficiente de carcinogenicidade 
em animais de laboratório, com relevância 
para o Homem (Matos, 2015). 

A silicose é uma doença pulmonar 
fibronudolar causada pela inalação de 
poeiras de sílica cristalina. O corte, quebra, 
perfuração e lapidação de rocha ornamental 
produz partículas finas de sílica que ficam 
suspensas no ar e quando inspiradas pelo 
trabalhador depositam-se nos pulmões. A 
acumulação desta poeira nos pulmões vai 
danificando os mesmos, causando cicatrizes 
e tornando a respiração mais difícil (Santos, 
2007). 

Segundo um estudo realizado numa 
fabrica de corte de rocha ornamental na 
China, a exposição a uma elevada 
concentração de partículas de sílica 
respirável, durante um longo período de 
tempo são fatores predominantes para o 
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desenvolvimento de silicose. No decorrer 
deste estudo foram avaliados 180 operários 
dos quais 16 obtiveram diagnóstico positivo 
para silicose (Chen, 2016). 

De acordo com a Administração 
Regional de Saúde do Norte, em Portugal 
28.8% das doenças profissionais mortais 
estão relacionadas com o aparelho 
respiratório. Das doenças do aparelho 
respiratório declaradas, 85% correspondiam 
a silicose, diagnosticada em trabalhadores 
com idade superior a 44 anos, devido à 
necessidade de um maior tempo de 
exposição para o desenvolvimento da 
doença. A indústria extrativa é um dos 
setores com registos mais elevados de 
doença profissional respiratória (ARSN, 
2013). 

O Decreto Regulamentar 6/2001 de 5 de 
maio (DR 6:2001) alterado pelo Decreto 
Regulamentar 76/2007 de 17 de julho 
apresenta uma lista organizada e codificada 
das doenças profissionais. Neste 
regulamento o agente químico em estudo 
aparece como fator de risco para doenças do 
aparelho respiratório podendo-se 
manifestar num prazo de 10 anos como 
fibrose pulmonar consecutiva à inalação de 
poeiras contendo sílica livre, complicações 
sílico-tuberculose, enfisema pulmonar e 
pneumotórax espontâneo. O Decreto 
exemplifica também uma lista de locais de 
trabalho suscetíveis de provocar a doença, 
onde se incluem todos os trabalhos 
suscetíveis à inalação de poeiras contendo 
sílica livre ou combinada, como trabalhos 
com rochas ou minerais contendo sílica. 

A indústria nacional de rocha ornamental 
tem um papel importante na produção de 
granitos e calcários. Portugal é um dos 
países da Europa que mais exporta rocha 
ornamental. 

Em 2014, a indústria transformadora 
empregava aproximadamente 10 mil 
trabalhadores.  

Devido à geologia do território nacional, 
a extração de rochas ornamentais encontra-
se distribuída por todo o continente. Os 
principais núcleos de exploração 
encontram-se em Leiria, Évora e Santarém. 

 
Figura 2 - Principais núcleos de exploração de 

rochas ornamentais. (Fonte: LNEG, 2012) 

A exploração de pedreiras de entre todas 
as atividades que se incluem na indústria 
extrativa é considerada na Lei n.º 3/2014 de 
28 de janeiro, uma atividade de risco 
elevado, em que, no desenvolvimento das 
respetivas atividades profissionais, os 
trabalhadores se encontram expostos a 
riscos que podem ter influência, quer na 
saúde, quer na integridade física.  

2.2. Contextualização do caso em estudo 

A empresa em estudo, Moisés & Dias-
Rochas Ornamentais, Lda. é uma empresa 
familiar, de transformação de Mármores, 
Granitos e Pedras Naturais, fundada a 26 de 
janeiro de 2004. De acordo com a 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão 
Europeia, de 6 de maio de 2003 (Jornal 
Oficial L 124 de 20.05.2003) é considerada 
uma microempresa, empregando 7 
trabalhadores. Contrariando a estatística do 
setor, a faixa etária dos trabalhadores é mais 
reduzida (20-29 anos) e 42% dos 
trabalhadores possui a escolaridade 
obrigatória em vigor (12.º ano). 

A matéria prima é adquirida em 
pedreiras de Norte a Sul de Portugal, de 
acordo com as características do material 
pretendido pelo cliente.  
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2.2.1. Processo produtivo da indústria 
transformadora de rochas ornamentais
  

O setor caracteriza-se por um 
progressivo envelhecimento da estrutura de 
emprego. Em média a maioria das empresas 
recorre à utilização intensiva de mão-de-
obra pouco qualificada e com um nível 
etário elevado. A maioria dos profissionais 
apresenta um nível de escolaridade baixo, 
geralmente equivalente ao 1º ciclo e a 
distribuição do género é característica do 
setor profissional, onde predomina o género 
masculino, em parte pelo facto das 
operações a realizar estarem associadas a 
um esforço físico acrescido. 

  
O ciclo produtivo de rochas ornamentais 

consiste na receção das chapas serradas com 
o auxílio de máquinas de monofio 
diamantado e talha-blocos, corte das peças 
nas medidas solicitadas pelos clientes, 
desbaste e polimento de bordas e 
superfícies, montagem e acabamento final 
da peça. Após o corte, as peças são levadas 
para as bancadas de acabamento, onde se 
executam as operações de desbaste e 
polimento para dar forma a bordas e cantos. 
Geralmente, essa etapa é realizada a seco 
por meio da utilização de lixadeiras e 
rebarbadoras, às quais são acoplados discos 
de desbaste ou lixas abrasivas de diversas 
granulometrias, de acordo com o tipo de 
acabamento desejado. Nesta etapa verifica-
se uma libertação significativa de poeiras. O 
movimento de vai-e-vem lateral e vertical, 
característico do acabamento das bordas e 
superfícies das rochas, propicia a libertação 
de poeiras em direção às vias respiratórias 
dos trabalhadores que manuseiam a 
ferramenta e em direção aos colegas de 
trabalho que executam atividades nas 
proximidades. As atividades de furação e 
corte são tipicamente executadas a húmido, 
com alimentação de água especialmente 
destinada para essa finalidade. Porém, na 
grande maioria dos casos, não há separação 
entre os setores de corte e acabamento, 
favorecendo a socialização da exposição 
dos trabalhadores aos vários agentes 
agressores presentes no ambiente, tais como 
poeiras respiráveis em suspensão. 

 

2.3. Tecnologias utilizadas para a 
avaliação da sílica cristalina respirável 

A metodologia seguida para avaliação 
ocupacional da exposição a partículas 
respiráveis em diferentes postos de trabalho 
(amostragem através de bombas de 
aspiração, medição e análise das poeiras 
respiráveis) tem por base os métodos da 
NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health), da OSHA 
(Occupational Safety & Health 
Administration). 
 

Tabela 1 - Metodologia utilizada para avaliação 

ocupacional da exposição a partículas respiráveis. 

Norma 
Agente 

Químico 
Método 

Tipo de 

filtro, 

porosidade 

NIOSH 

0600 

Partículas 
respiráveis 

Gravimetria PVC 5 µm 

NIOSH 

7500 

Sílica 
cristalina 

Difração de 
Raios X 

PVC 5 µm 

 

2.3.1. Técnicas de Amostragem 

Todo o processo de amostragem, desde a 
seleção do equipamento para recolha da 
amostra, dos tempos de amostragem e dos 
caudais, seguiu a norma NIOSH 0600 – 
Particulates not otherwise regulated, 
respirable (para amostragem de partículas 
respiráveis). A seleção desta norma teve em 
conta o facto de ser o procedimento a que 
vários autores, de artigos selecionados na 
fase de pesquisa bibliográfica, recorreram 
para realizar a avaliação da exposição a 
sílica. Numa província do Canadá 
desenvolveu-se um projeto para avaliar a 
exposição à sílica cristalina em 40 postos de 
trabalhos em 13 indústrias, no qual as 
amostras foram recolhidas com bombas 
pessoais munidas de filtros em PVC que 
foram analisados por métodos 
gravimétricos, seguindo a NIOSH 0600 
(Radnoff, 2015). 

 
A avaliação da exposição pessoal dos 

trabalhadores a poeiras respiráveis é 
possível através da recolha da amostra por 
equipamentos adequados para a função, 
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como é o caso das bombas de aspiração 
pessoal. 

 
Figura 3 – Bombas de aspiração pessoal. 

Estas bombas de sucção, que possuem, 
por intermédio de uma bateria, autonomia 
de cerca de 8 horas, para realizar a 
amostragem de poeiras respiráveis, são 
ligadas através de um tubo de plástico a um 
ciclone dentro do qual se encontra uma 
cassete, onde se encontra colocado 
previamente o filtro por onde passa o ar 
aspirado, como representado na Figura 4.  A 
finalidade da utilização do ciclone, é 
permitir a separação das poeiras respiráveis 
das restantes granulometrias, de modo que 
o filtro retenha as partículas de interesse. O 
esquema de montagem do filtro na cassete 
de transporte que é colocada na bomba e 
serve de cabeça de amostragem encontra-se 
ilustrado na Figura 5 (Matos, 2015). 

Figura 4 – Conjunto cassete – ciclone e bomba 

para a amostragem de poeiras respiráveis. Fonte: 

(SKC, 2008). 

 

 

Figura 5 – Esquema de montagem do sistema 

filtro-suporte-cassete. Fonte: (SKC, 2008). 

 

A norma NIOSH 0600 (NIOSH0600, 
1998) define características do sistema de 

amostragem como o tipo de filtro, tipo de 
suporte, caudal, volume mínimo e volume 
máximo. Estes parâmetros apresentam-se 
definidos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Características do sistema de 

amostragem para o ciclone HD. 

 Poeiras Respiráveis 

Tipo de Filtro PVC 5 µm 

Tipo de Suporte 
Ciclone Higgins-

Dewell (HD) 

Caudal (l/min) 2,2 

Volume Mínimo 

(l) 
20 

Volume Máximo 

(l) 
400 

Método analítico Gravimetria 

Fonte: (NIOSH0600, 1998) 

Sendo o caudal recomendado pela norma 
de 2,2 l/min e o volume mínimo 
recomendado de 20 litros e máximo 
recomendado de 400 litros, foi calculado o 
tempo mínimo e máximo de amostragem, 
que correspondeu respetivamente a cerca de 
9 e 181 minutos.  

No início e no final de cada amostragem, 
procedeu-se à calibração do equipamento, 
seguindo o procedimento indicado e 
esquematizado na Figura 6: 

1. Ligar a bomba de aspiração ao ciclone 
contendo o filtro; 
2. Ligar o ciclone ao calibrador;  

3. Ligar o calibrador e a bomba de 
aspiração;  

4. Ajustar o caudal na bomba de aspiração 
até ao valor pretendido;  

5. Efetuar três leituras do caudal, através 
dos valores indicados no calibrador.  
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Figura 6 – Esquema de calibração para as bombas 

de aspiração.  Fonte: (SKC, 2008) 

 

Após calibração, a bomba de aspiração 
deve ser colocada na zona mais próxima do 
sistema respiratório do trabalhador, 
conforme ilustrado na Figura 7. 

Figura 7 -  Colocação da bomba de aspiração na 

zona próxima do sistema respiratório do 

trabalhador. 

Como recomendado pela NIOSH 0600 
devem ser realizados entre 2 a 10 brancos 
de campo por amostragem, isto é, o branco 
de campo é um amostrador idêntico aos que 
serão utilizados para as recolhas das 
amostras de campo, deve ser aberto e 
fechado imediatamente sem exposição ao ar 
ou passagem de ar com auxílio de bomba. 
Tem como finalidade o controlo das 
amostras, certificando assim que não 
ocorreu nenhuma contaminação durante o 
acondicionamento, transporte, 
armazenamento ou ainda durante o 
processo analítico do laboratório. 

Caso a contaminação seja confirmada, as 
amostras recolhidas serão inviabilizadas e 
há a necessidade de repetir a amostragem. 

2.3.2. Técnicas analíticas  

A metodologia de avaliação ocupacional 
compreende a recolha e a análise 
gravimétrica da poeira respirável e, 
posteriormente a determinação da sílica 
livre cristalina presente, por meio de 
métodos diretos de análise, sendo os mais 

utilizados a Difração de Raios-X (DRX) e a 
Espectrometria de Infravermelho. Ambos 
os métodos, DRX ou Infravermelho, são 
capazes de determinar a concentração da 
poeira de quartzo dentro do valor limite de 
exposição ocupacional estabelecido, com 
adequada precisão e exatidão. Segundo um 
estudo de um grupo de trabalho da 
Organização Internacional de 
Normalização para medição de sílica ISO / 
TC146 / SC2 / WG7 a análise por DRX é 
mais vantajosa que o método por 
Infravermelho, pois produz resultados mais 
consistentes, é capaz de distinguir entre as 
três formas principais dos polimorfos da 
sílica cristalina (quartzo, cristobalite e 
tridimite) e pode, simultaneamente, analisar 
cada polimorfo com correções para 
interferentes que podem estar na amostra 
(Stacey, 2005). 

Após recolha das amostras, estas serão 
tratadas pelo setor de Higiene e Segurança 
(HS) da Unidade de Ciência e Tecnologia, 
Laboratório (UCTM-Lab) do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), 
com a seguinte ordem de tratamento:  

1. Pesagem prévia dos filtros virgens em 
ambiente controlado (temperatura e 
humidade);  

2. Pesagem dos filtros após amostragem, 
para posterior cálculo da concentração 
de amostra;  
3. Envio dos filtros com partículas 
respiráveis para análise do teor de sílica, 
por Difração de Raios X.   

Através do método DRX analisar-se-á, 
em cada amostra, a presença da sílica livre 
cristalina, que é determinada a partir da 
identificação e medição das intensidades 
dos picos de difração do quartzo, e de outras 
formas cristalinas presentes. Após a 
confirmação da presença da sílica cristalina 
na amostra e a definição dos picos a serem 
utilizados para análise, procede-se à 
determinação quantitativa por meio da 
comparação com a curva de calibração 
adequada a cada caso. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas empresas de corte de pedra 
coexistem métodos de trabalho secos e 
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húmidos: nestes últimos os trabalhadores 
inalam menos poeira, contudo, geralmente 
os métodos secos são os mais utilizados 
(Philips, 2013). Para além disso, por vezes, 
a ventilação também não é a mais adequada. 
Alguns estudos descrevem que apenas uma 
pequena parte das empresas avaliadas usa 
alguma proteção respiratória, ainda que não 
de acordo com as exigências das 
instituições internacionais 
regulamentadoras. Para além disso, trata-se 
de um tipo de indústria onde a generalidade 
dos funcionários permanece vários anos, ou 
até toda a vida; logo, é frequente a 
exposição intensa e prolongada (Philips, 
2012).  

Dada a atividade ser considerada de risco 
elevado, independentemente do número de 
funcionários, os serviços de higiene e 
segurança devem ser internos e não 
exercidos diretamente pelo empregador, 
segundo a legislação em vigor (Graça, 
2014). 

Como se constatou através da pesquisa 
bibliográfica, vários autores realizaram 
amostragem em postos de trabalho 
contaminados pelo agente químico em 
estudo. As amostras, em grande parte dos 
estudos, foram recolhidas através de 
bombas de amostragem e analisadas por 
Difração Raio X, sendo que uma pequena 
parte dos autores utilizou a Espectrometria 
de Infravermelhos. Neste estudo o método 
utilizado é o DRX por ser capaz, ao 
contrário do método Infravermelhos, de 
distinguir diretamente os diferentes 
polimorfos da sílica cristalina e produzir 
resultados mais consistentes (Stacey, 2005). 

Os resultados da metodologia descrita 
serão comparados com os limites de 
exposição ocupacional determinados pela 
Norma Portuguesa NP 1796:2014 (NP1796, 
2014) para verificação da conformidade 
legal do ambiente de trabalho em estudo. 
No caso de não conformidade com os 
valores legais, serão sugeridas medidas 
preventivas de controle e de 
redução/eliminação de impactos negativos 
na saúde do trabalhador. 
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RESUMO: Os trabalhadores da indústria transformadora de rocha ornamental correm o risco 
de exposição a sílica cristalina respirável, o que pode causar silicose, doença que pode resultar 
em incapacidade respiratória ou mesmo, levar à morte. O objetivo deste estudo é avaliar a 
exposição a poeiras de sílica respirável em algumas atividades deste setor industrial, como a 
serragem, corte, polimento e outros tipos de acabamentos de rochas ornamentais. É consensual 
que o granito representa um potencial de risco mais elevado do que os mármores ou calcários, 
tendo em conta a percentagem de sílica que os compõe os granitos. Foram realizadas três 
amostragens em cada posto de trabalho avaliado, seguindo as metodologias NIOSH0600 e 
NIOSH7500. As concentrações de sílica cristalina, obtidas, foram comparadas com o VLE-MP 
de 0,025 mg.m-3 (NP1796:2014). Após análise dos resultados, estes revelaram que os 
trabalhadores da empresa em estudo estão expostos a concentrações de sílica cristalina acima 
dos valores legalmente admitidos. Assim sendo, há necessidade de implementar medidas de 
prevenção e controlo, tais como, ventilação localizada e compartimentação de postos de 
trabalho. 

Palavras-chave: Sílica respirável; Exposição à sílica; Exposição Ocupacional e Indústria Transformadora 

1. INTRODUÇÃO 

A fase estável da sílica (SiO2) à 
temperatura ambiente, o quartzo-α, é um 
dos minerais mais abundantes da crosta 
terrestre. Surge na composição de rochas 
magmáticas, sedimentares e metamórficas. 
A sílica cristalina é um componente 
comum, embora de percentagem variável, 
nos granitos. Os granitos mais claros 
contêm uma maior percentagem de sílica ou 
quartzo (entre 25-45%), os granitos mais 
escuros contêm, tipicamente, menor 
quantidade do mineral (entre 0-15%). A 
União Europeia é um dos principais 
produtores de rochas ornamentais (é 
responsável por quase um terço da produção 
mundial); sobretudo através das 
explorações existentes em França, 
Alemanha, Grécia, Itália, Portugal e 
Espanha que, juntos, justificam 90% da 
produção deste continente (Graça, 2014). 

A indústria de rochas ornamentais 
divide-se em dois setores principais, a 
extração e a transformação. As rochas, 
genericamente, dividem-se em calcárias 
(como o mármore) siliciosas (como o 
granito), lousas ou ardósias e os xistos (com 
menor importância e valor económico). 

Após a extração, os blocos de mármore 
ou granito (rochas mais utilizadas nesta 
industria) são levados para a serração, onde, 
ao longo de vários dias, através de 
atividades sujeita à exposição a poeiras, 
ruído e esforços músculo-esqueléticos, se 
corta a peça em unidades com diferentes 
espessuras, conforme as exigências do 
mercado/cliente. Os trabalhadores deste 
setor, para além da tarefa principal, 
anteriormente descrita, têm de reabastecer 
as máquinas com água, areia, cal e granalha 
de aço, bem como fazer a manutenção e 
substituição dos equipamentos. 
Posteriormente, ocorrem as fases de 
polimento, corte e acabamento. Alguns 
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estudos descrevem que numa pequena parte 
das empresas avaliadas usa-se alguma 
proteção respiratória, ainda que não de 
acordo com as exigências das instituições 
internacionais regulamentadoras 
(Cavalcanti, 2001). Para além disso, trata-se 
de um tipo de indústria onde a generalidade 
dos trabalhadores permanece vários anos, 
ou até toda a vida; logo, é frequente a 
exposição intensa e prolongada (Philips, 
2013). 

No decorrer de todo o processo 
produtivo da indústria transformadora, em 
todas as etapas, desde a extração até à 
beneficiação da rocha, há libertação de 
poeiras de diversas granulometrias. Neste 
estudo só serão avaliadas as partículas 
respiráveis que correspondem à fração 
mássica de partículas inaladas que penetram 
na região do trato respiratório desprovido de 
cílios. Quando depositadas no trato 
respiratório, as partículas de sílica cristalina 
causam inflamação e cicatrizes, reduzindo a 
capacidade dos pulmões em receber 
oxigénio, podendo assim, o trabalhador, 
num período de 10 anos desenvolver uma 
doença incapacitante e incurável como a 
silicose. 

Um estudo avaliou a função respiratória 
de trabalhadores da indústria do mármore e 
concluiu, que não existiam diferenças 
significativas entre os trabalhadores 
expostos e não expostos de uma indústria de 
mármores, o mesmo não se sabe se acontece 
aos trabalhadores da indústria de granito, 
tendo em conta que o mármore não é mais 
do que carbonato de cálcio enquanto que o 
granito é constituído por um composto 
químico referenciado de risco elevado, a 
sílica (Santos, 2016). 

A redução da incidência de casos de 
silicose é uma prioridade para muitos países 
e a avaliação da exposição ocupacional dos 
trabalhadores através de medições é 
fundamental para assegurar o cumprimento 
dos valores limite de exposição no local de 
trabalho. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a 
concentração de poeiras de sílica respirável 
a que os trabalhadores estão expostos 
diariamente nas atividades de corte e 

acabamento de rocha ornamental, 
comparando os valores obtidos na 
amostragem com os valores legalmente 
estabelecidos pela norma e identificar a 
necessidade de implementar medidas de 
controle e de redução/eliminação de 
impactos negativos na saúde do trabalhador. 

A presente dissertação está organizada 
em três artigos: um primeiro artigo sobre a 
pesquisa bibliográfica que veio sustentar o 
restante trabalho; um segundo artigo de 
contextualização da atividade e empresa em 
estudo, técnicas e metodologias de 
amostragem, análise e avaliação da sílica 
cristalina respirável e um terceiro artigo de 
apresentação e discussão de resultados da 
amostragem. 

2. PROCEDIMENTO 

2.1. Local de ensaio 

A amostragem foi realizada nas 
instalações da empresa Moisés & Dias – 
Rochas Ornamentais, Lda., que exerce 
atividades de corte e acabamento de rochas 
ornamentais como mármores, granitos e 
calcários. A empresa localiza-se em 
Custóias – Matosinhos. 

2.2. Caracterização da amostra 

A empresa em estudo conta com a 
colaboração de 7 trabalhadores com idades 
compreendidas entre os 20 e os 44 anos. O 
setor industrial da rocha ornamental é 
caracterizado por recorrer a mão-de-obra 
mais velha, contudo, a empresa Moisés & 
Dias contraria o panorama do setor. A 
Tabela 1 apresenta a média de idades e 
respetivo desvio-padrão das idades dos 
trabalhadores. 

Tabela 1 – Médias e desvio padrão da idade dos 

trabalhadores. 

Trabalhadores 

Idade  31 ± 7,68 
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O Gráfico 1 apresenta a distribuição das 

idades dos trabalhadores da empresa por 

faixa etária.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos trabalhadores por 

faixa etária. 

No que diz respeito ao nível de 
escolaridade, 86% dos trabalhadores 
completaram o 3º ciclo de ensino. 

Gráfico 2 – Nível de escolaridade dos 

trabalhadores. 

Segundo dados recolhidos, os 
trabalhadores com mais anos de profissão 
começaram a exercer a profissão entre os 14 
e os 18 anos.  

 

Gráfico 3 – Número de anos na profissão dos 

trabalhados. 

Segundo dados da organização nacional 

de saúde a altura média dos homens 

portugueses é de 1,72 m (Oliveira, 2016). 

Os trabalhadores da empresa Moisés & 

Dias estão dentro da média nacional como 

apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2 – Médias e desvio padrão do Peso e 

Altura dos trabalhadores. 

Trabalhadores 

Peso (Kg) 71,86 ± 12,67 

Altura (m) 1,75 ± 0,05 

 

Dos 71% dos trabalhadores fumadores, 
57% já o é há mais de 10 anos. Dos 7 
trabalhadores em estudo, apenas 2 têm 
historial médico de doenças respiratórias, 
sendo um deles fumador e o outro deixou de 
fumar há 5 anos. 

Gráfico 4 – Percentagem de trabalhadores com 

hábitos tabagísticos. 

Dos 7 trabalhadores em estudo, 3 já 
sofreram acidentes de trabalho. Os 
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acidentes retratados pelos mesmos, 
compreendem a cortes com a rebarbadora, 
queda de blocos, hérnias de esforço e lesões 
nos joelhos. 

Gráfico 5 – Percentagem de trabalhadores que já 

sofreram um acidente de trabalho. 

2.3. Metodologia 

O processo de amostragem para recolha 
de poeiras respiráveis (PR) de sílica 
cristalina no decorrer de atividades da 
indústria transformadora de rocha 
ornamental, baseou-se nas metodologias 
NIOSH 0600 - Particulates not otherwise 
regulates, respirable (NIOSH0600, 1998) e 
determinou-se a concentração de poeiras 
respiráveis na perspetiva da avaliação da 
exposição profissional a agentes químicos 
utilizando os valores limite estabelecidos na 
Norma Portuguesa 1796:2014 (NP1796, 
2014). 

Na Tabela 3 apresenta-se um excerto do 
quadro dos valores limite de exposição para 
agentes químicos presente na Norma 
Portuguesa 1796:2014 (NP1796, 2014), 
para o contaminante em estudo, sílica 
cristalina. 

Tabela 3 – Valor limite de exposição (VLE) e 

efeitos para a saúde do agente químico sílica de 

acordo com a NP1796:2014. 

Substância 

VLE 
Base do 

VLE MP Notação 

Sílica 

cristalina        

α - Quartzo  

Cristobalite  
0,025 

mg.m-3® 
A2 

Fibrose 

pulmonar, 

cancro do 

pulmão 

    

Concluída a amostragem, a concentração 
de sílica cristalina respirável foi 

determinada com base na metodologia 
NIOSH 7500 (NIOSH7500, 2003), 
utilizando a metodologia de Difração de 
Raios X. 

2.4. Amostragem 

Determinou-se a concentração de 
partículas respiráveis para 4 postos de 
trabalho: Máquina de Corte, Máquina de 
Corte 2, Zona de Acabamento e Operador 
da Rebarbadora. O tempo de exposição dos 
trabalhadores ao agente químico – sílica é 
igual ao tempo de trabalho, 8h.  

Algumas amostragens foram realizadas 
em simultâneo, com períodos de 
amostragem a variar entre um mínimo de 
120 min e um máximo de 181 min. Foram 
efetuadas 3 amostragens em cada posto 
avaliado em contexto real de trabalho.  

Na amostragem de poeiras respiráveis 
foram utilizados filtros de PVC de 5µm e 
ciclones de plástico Higgins-Dewell (HD) . 
As pesagens foram realizadas em balança 
micro analítica, nas instalações do 
Laboratório Nacional de Engenharia e 
Geologia (LNEG) em ambiente controlado 
seguindo a rotina normal do laboratório, no 
que diz respeito ao pessoal técnico e 
equipamento.  

Em cada dia de amostragem foi realizado 
um branco de campo. Tratava-se de um 
amostrador/bomba de amostragem igual ao 
utilizado para as amostragens das poeiras 
respiráveis, que era transportado junto dos 
mesmos e colocado no local de 
amostragem, mas sem passagem de ar 
forçada. A finalidade é identificar se, 
durante o acondicionamento, transporte e 
armazenamento, não houve contaminação 
do filtro. Os filtros utilizados no branco de 
campo são pesados antes e depois da 
amostragem, tal como os restantes. Para 
afirmar que não houve contaminação, a 
diferença entre o peso final e o peso inicial 
não pode ultrapassar ±0,03 mg. 

Concluída a montagem do sistema de 
recolha, isto é, acoplando o ciclone à bomba 
de amostragem por meio da mangueira, as 
bombas foram calibradas num meio inócuo. 
O sistema de recolha, no local de 
amostragem, foi instalado e registou-se: 

43%
57%

Acidentes de 

trabalho

Sim

Não

https://www.google.pt/search?rlz=1C1GGRV_enPT751PT751&q=ciclones+de+pl%C3%A1stico+Higgins-Dewell&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUpIClhKDWAhXC7xQKHVzPBkcQvwUIIigA
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data, hora de início da recolha, código do 
filtro, número da bomba da amostragem e 
demais dados, em formulário de registo 
conforme modelo apresentado no Anexo I. 
Todo o processo e atividades de trabalho 
foram observadas de perto, assim como as 
ocorrências que podem interferir nos 
resultados durante o período de 
amostragem. Terminado o tempo de 
recolha, desliga-se a bomba, regista-se a 
hora de fim e novamente num lugar inócuo 
verifica-se a variação do caudal das bombas 
que não deve ser superior a 5% 1. Os filtros 
são recolhidos, pesados e analisados por 
DRX. 

Na Tabela 4 ilustram-se os equipamentos 
e respetivos modelos utilizados para a 
realização da amostragem. 

Tabela 4 - Equipamento utilizado na amostragem. 

Bombas de 

aspiração 

pessoal e 

ciclone HD 

 

Marca 

SKC Inc. 

Modelos 

224-

PCTX4  

 

Calibrador 

(as bombas 

de 

amostragem 

foram 

calibradas no 

início e no 

fim do 

ensaio) 

 

Marca 

SKC Inc. 

Modelo 

BIOS 

Defender 

520 

 

 

Como a avaliação da exposição 
profissional a agentes químicos consiste na 
determinação da concentração desses 
agentes no ar dos locais de trabalho e a sua 
comparação com valores de referência que 
representem níveis de exposição aceitáveis, 
os valores obtidos foram comparados com 
os VLE – MP da NP 1796:2014 (NP1796, 
2014). Nesta norma, estão definidos os 
Valores Limite de Exposição (VLE), 
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utilizando-se como valor comparativo o 
valor limite de exposição média ponderada 
(VLE- MP), que é a “concentração média 
ponderada para um dia de trabalho de 8 
horas e uma semana de 40 horas, à qual se 
considera que praticamente todos os 
trabalhadores possam estar expostos, dia 
após dia, sem efeitos adversos para a 
saúde”. 

2.5. Descrição das situações de exposição 
avaliadas 

O equipamento de recolha de partículas 
respiráveis nos postos de trabalho: Máquina 
de Corte, Máquina de Corte 2 e Zona de 
Acabamento foi posicionado num ponto 
fixo no local de trabalho. No posto 
Operador de Rebarbadora, o equipamento 
de recolha foi colocado no próprio 
trabalhador à altura da zona respiratória. 

Os operadores trabalham em simultâneo 
e cada um tem um posto de trabalho e tarefa 
definida. Permanecem durante o período de 
trabalho, no seu posto, saindo do mesmo 
nas pausas para lanches e refeições e 
quando é necessário auxiliar outro 
operador, sendo este o momento em que 
interagem com outros postos de trabalho.  

No posto “Operador da rebarbadora” são 
realizados trabalhos de acabamento em 
peças previamente cortadas. As peças são 
colocadas em cima de bancadas de madeira 
com o auxílio de empilhador e trabalhadas 
pelo operador com a rebarbadora equipada 
com diferentes discos de corte e polimento.  

É no posto “Zona de Acabamento” que o 
operador da rebarbadora finaliza as peças e 
é neste posto que outros trabalhadores 
realizam medições, furos e se utilizam 
abrasivos para limpeza das chapas.  

Nos postos de trabalho “Máquina de 
Corte” e “Máquina de Corte 2” as chapas 
são colocadas na base da máquina com o 
auxilio de pórticos rolantes. O operador 
programa a máquina para realizar os cortes 
com as dimensões pretendidas e observa 

https://www.google.pt/search?rlz=1C1GGRV_enPT751PT751&q=ciclones+de+pl%C3%A1stico+Higgins-Dewell&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUpIClhKDWAhXC7xQKHVzPBkcQvwUIIigA
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todo o processo. As máquinas são dotadas 
de sistemas de injeção de água. 

3. RESULTADOS 

Na Tabela 5, podem-se observar os 
resultados obtidos para a concentração de 
poeiras de sílica cristalina respirável para os 
postos de trabalho avaliados. Nesta tabela, 
resumem-se os dados de amostragem como:  
data de amostragem, massa da amostra, 
tempo, caudal e volume de amostragem, 
concentração das PR e concentração em 
sílica cristalina para cada posto de trabalho, 
o seu valor médio. Este valor médio 
encontrado em cada posto de trabalho é 
fruto das três amostragens. 

Tabela 5 - Resultados obtidos referentes à 

concentração de PR e sílica cristalina respirável nos 

postos de trabalho avaliados (tabela na integra no 

Anexo IV). 

Posto de 

Trabalho 

Concentração 

em PR  

(mg.m-3) 

Massa 

de 

SiO2 

(µg) 

Concentração 

em SiO2 

(mg.m-3) 

Operador da 

Rebarbadora 

0.994 6 0.021 

0.544 32 0.102 

0.517 36 0.124 

Máquina de 

Corte 

0.170 5 0.014 

0.411 17 0.044 

0.506 12 0.040 

Máquina de 

Corte 2 

0.106 4 0.014 

0.186 5 0.015 

0.698 31 0.094 

Zona de 

Acabamento 

0.546 22 0.063 

0.643 20 0.050 

0.303 16 0.053 

 

As amostragens cujas calibrações não 
cumpriam os critérios de qualidade2, foram 
rejeitadas. Todos os resultados obtidos 
relativos à calibração do equipamento, 
pesagens dos filtros, assim como, todos os 
cálculos necessários para a determinação da 
concentração de poeiras encontram-se no 
ANEXO II. 

4. INCERTEZAS 

A incerteza é um parâmetro associado ao 
resultado de uma medição, que caracteriza 
a dispersão dos valores que podem com 
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razoabilidade ser atribuídos ao mensurando 
(VIM, 2012).  

Cada uma das contribuições individuais 
para a incerteza é referida como uma 
componente da incerteza. É necessário 
separar as incertezas do tipo A, das do tipo 
B. As incertezas do tipo A são obtidas de 
dados experimentais sendo passíveis de um 
tratamento estatístico. No caso das 
incertezas sobre as quais não existe um 
conjunto de dados de medições, grandezas 
denominadas do tipo B, aplicam-se 
distribuições de probabilidade. 

As fontes de incerteza que contribuem 
para o resultado final deste cálculo são: 

 - A amostra de massa de partículas 
recolhidas no filtro, contribui com fonte de 
incerteza do tipo B e é-lhe aplicada uma 
distribuição retangular; 

- A estabilidade do caudal da bomba 
utilizada, para a recolha da amostra, 
contribui também como uma fonte de 
incerteza do tipo B, sendo-lhe também 
aplicada uma distribuição retangular;  

- O tempo de recolha da amostra ou 
duração da amostragem, é outra fonte 
principal de incerteza da medição, na forma 
da exatidão com que a leitura é realizada. É 
tida em consideração como fonte de 
incerteza do tipo B, sendo-lhe também 
aplicada uma distribuição retangular;  

- A reprodutibilidade, isto é, condições 
em que são obtidos resultados de ensaios 
pelo mesmo método, sobre objetos de 
ensaio idênticos, em laboratórios diferentes, 
e com operadores diferentes utilizando 
equipamentos diferentes, contribui como 
fonte de incerteza do tipo A. 

Para calcular a incerteza são necessários 
dois dados. Um dado é o intervalo e o outro 
é o nível de confiança que indica que o valor 
verdadeiro está nesse intervalo. Por 
exemplo: O valor de concentração de 
poeiras totais é de 5 ± 0,5 mg.m-3 com 
probabilidade de 95%. O intervalo é a 
incerteza propriamente dita 0,5 mg.m-3. Da 
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análise dos valores apresentados podemos 
concluir que a concentração exata das 
poeiras totais não é conhecida. O que 
podemos afirmar é que com 95% de 
probabilidade a concentração de poeiras 
está entre 4,5 e 5,5 mg.m-3. Ainda existe 
cerca de 5% de probabilidade, da 
concentração estar fora destes limites 
(Barbosa, 2009). 

Estimou-se a incerteza associada às 
medições de concentração de poeiras 
respiráveis e poeiras de sílica cristalina. A 
incerteza foi calculada numa tabela Excel 
apresentada no Anexo V, para poeiras 
respiráveis e no Anexo VI, para poeiras de 
sílica cristalina. 

Para as medições de poeiras respiráveis 
obteve-se uma incerteza combinada de 
±0.0031. Para as medições de poeiras de 
sílica cristalina respirável a incerteza 
combinada calculada é de ±0.0025. 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

Os resultados das medições efetuadas 
encontram-se na Tabela 5, dividida pelos 
postos de trabalho em estudo e dias de 
amostragem. 

No dia 14/06/2016 foram realizadas duas 
amostragens, no posto de trabalho 
“Operador da rebarbadora” uma no período 
da manhã e outra no período da tarde. 
Durante a manhã o operador realizou, 
maioritariamente, trabalhos em peças de 
mármore. No entanto, durante a tarde, o 
mesmo operador, trabalhou uma única peça 
de granito no decorrer dos 139 minutos de 
amostragem. Assim sendo, justifica-se uma 
maior concentração de SiO2 na recolha do 
período da tarde. 

A amostragem no posto de trabalho 
“Máquina de Corte” foi realizada em dois 
dias distintos. No dia 13/06/2017 a 
concentração em poeiras de sílica é 
significativamente menor do que no dia 
14/06/2017. Esta diferença é fundamentada 
pelo facto de, no dia 14/06/2017, a poeira 
em suspensão, gerada pelo operador da 
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rebarbadora estar a ser direcionada para a 
máquina de corte, fruto da ventilação 
localizada existente. No dia de amostragem 
em questão, os trabalhadores recorreram a 
ventoinhas domésticas como tentativa de 
arejamento, tendo em conta que a 
temperatura ambiente rondava os 29°C. No 
entanto, estas ventoinhas faziam com que a 
poeira se mantivesse em suspensão e se 
distribuísse pelas instalações, 
contaminando todos os postos de trabalho. 

Consequência da ventilação doméstica, 
referida anteriormente, também a 
amostragem no posto de trabalho “Zona de 
Acabamento”, no dia 14/06/2017 foi 
afetada. A massa de amostra recolhida no 
filtro da manhã é de 0.09 mg enquanto que, 
no filtro da tarde a massa amostrada é de 
0.26 mg. Esta diferença dá-se pelo incorreto 
posicionamento da ventilação que não 
cumpria o seu papel de exaustão das poeiras 
em suspensão.  

No posto de trabalho “Máquina de corte 
2”, a amostragem do dia 21/06/2017 
apresenta concentrações de poeiras 
respiráveis mais elevadas do que as 
amostragens do dia 19/06/2017. Esta 
disparidade, resulta de uma falha na injeção 
de água por parte da máquina, durante 
alguns minutos, em conjunto com as 
condições de empoeiramento e ventilação 
muito semelhantes ao dia 14/04/2016.  

A amostragem realizada no dia 
13/06/2016, no posto de trabalho “Operador 
da rebarbadora”, foi excluída devido ao 
incumprimento do critério de calibração (± 
5%), isto é, a diferença entre o caudal inicial 
da bomba pessoal e o caudal final, após 
amostragem, apresentava, em média, 
diferenças superiores a 5%3.  

6. CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste estudo 
passava pela avaliação da exposição a 
poeiras de sílica respirável nas atividades de 
serragem, corte, polimento e outros tipos de 
acabamentos de rochas ornamentais.  
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No que diz respeito a poeiras respiráveis, 
conclui-se que, quando comparadas as 
concentrações obtidas nos quatro postos de 
trabalho com o valor limite de exposição 
recomendado no Anexo B da norma 
NP1796:2014 (NP1796, 2014) estas, estão 
em conformidade. Os valores amostrados 
estão abaixo dos 3 mg.m-3 legalmente 
admitidos nos postos de trabalho avaliados. 
Quando associada a incerteza às 
concentrações obtidas analiticamente, 
verifica-se que, as mesmas, continuam a 
respeitar a norma. 

No entanto, quando confrontadas as 
concentrações de sílica com os 0,025 mg.m-

3 ® (ver Tabela 3) proposto pela norma, 
verificou-se que em todos os postos de 
trabalho analisados, as concentrações 
ultrapassavam os valores limites de 
exposição legais. Sendo o agente químico 
sílica classificado como A2, isto é, agente 
cancerígeno suspeito no Homem, há 
necessidade de implementação de medidas 
corretivas a fim de prevenir doenças futuras 
como fibrose pulmonar e cancro do pulmão.  

A amostragem nos postos de trabalho em 
estudo foi influenciada pela movimentação 
das poeiras em suspensão no ar, fruto da 
ventilação doméstica utilizada para regular 
a temperatura do ar. Para controlar esta 
influência há necessidade de implementar 
ventilação por aspiração localizada e 
exaustão geral, que apesar de existir, não 
está bem dimensionada. É também, 
importante compartimentar corretamente os 
postos de trabalho de modo a limitar a 
contaminação. 

Verificou-se ainda, que os trabalhadores, 
não utilizavam corretamente equipamentos 
de proteção individual tais como, máscaras, 
óculos e protetores auditivos. As botas de 
proteção nem sempre são utilizadas e por 
vezes, os garfos do empilhador são 
utilizados com bancada de trabalho. 

Outra lacuna verificada é a ausência de 
formação e informação no sentido de 
sensibilizar os trabalhadores para o tipo de 
riscos abordados. A generalidade dos 
trabalhadores deste setor, não se apercebe 
da importância ou intensidade de alguns 
riscos, pelo que, por vezes, menospreza 

algumas medidas de proteção coletiva e/ou 
individual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A promoção da saúde e a segurança no trabalho constitui uma obrigação legal e social, que 

deverá ter como objetivos o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, a prevenção 

para os trabalhadores de efeitos adversos para a saúde decorrentes das suas condições de 

trabalho, a proteção dos trabalhadores perante riscos profissionais, a formação e sensibilização 

dos trabalhadores e a adaptação do trabalho ao Homem. As empresas têm a obrigatoriedade de 

implementar sistemas de controlo e prevenção de perigos e riscos, beneficiando deste modo, 

com uma maior produtividade e menor índice de sinistralidade. 

As poeiras de sílica cristalina, associadas à utilização de matéria prima contendo quartzo, 

representa um dos maiores flagelos para a indústria extrativa, cerâmica, fundição, siderúrgica, 

metalúrgica, química e construção civil. 

Quando, no decorrer do processo de trabalho, se verifica a libertação de poeira de sílica, sem 

que exista proteção ou sistemas de controlo, advém o risco de desenvolvimento de uma doença 

incurável, denominada silicose, além de que, há uma maior probabilidade de ocorrência de 

casos de bronquite e tuberculose, doenças respiratórias. 

A indústria transformadora de rocha ornamental, subsetor da indústria extrativa, durante o seu 

ciclo produtivo, liberta uma grande quantidade de poeiras respiráveis em suspensão com 

potencial nocivo para o trabalhador. Muitos estudos de avaliação de exposição ocupacional ao 

contaminante químico, sílica, indicam que os trabalhadores estão expostos a altas concentrações 

de poeiras. Estas poeiras são, na maioria, geradas pelas ferramentas utilizadas nas atividades de 

acabamento a seco de rochas ornamentais. 

Com a realização deste estudo, confirmou-se que a empresa em análise não cumpria, no que diz 

respeito a concentração de poeiras de sílica cristalina, com o valor limite de exposição ao qual 

o trabalhador pode estar exposto sem prejuízo para a saúde. As medidas de controlo por 

exaustão, adotadas na área de trabalho, foram insuficientes para a contenção da poeira e a 

diminuição da exposição ocupacional, como previsto em estudos de outros autores.  

Foi possível observar, durante o período de amostragem, a não utilização de equipamentos de 

proteção individual como óculos de proteção, botas de biqueira reforçada e protetores auditivos. 

A exposição a poeiras de sílica foi o risco estudado na empresa Moisés&Dias, contudo é de 

salientar que os trabalhadores estão também expostos a riscos de ruído e de lesões músculo-

esqueléticas.  

Apesar da grande evolução tecnológica do setor das rochas ornamentais no nosso país, e que 

tem permitido melhorias pela diminuição dos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos, 

seja pelo uso de equipamentos mais sofisticados em substituição de ferramentas manuais, ou 

pela automatização de atividades reduzindo o número de trabalhadores expostos, observa-se 

que falta consciencialização entre trabalhadores e empresários da importância da utilização de 
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equipamentos de proteção individuais e coletivos e, sobretudo, capacitação, para reduzir os 

riscos para a saúde dos trabalhadores e diminuir os acidentes. 

No decorrer da análise de resultados estimou-se a incerteza associada ao cálculo de 

concentrações de poeiras respiráveis e poeiras de sílica cristalina. Quando se relata o resultado 

de medição de uma grandeza física, é obrigatório que seja dada alguma indicação quantitativa 

da qualidade do resultado, de tal forma que aqueles que o utilizam possam avaliar a sua 

confiabilidade. 

Assim, para as12 amostras avaliou-se a incerteza dos resultados de forma a evitar ao máximo 

situações de não conformidade. O cuidado foi de, em caso de dúvida, usar um majorante para 

verificar se as concentrações, ainda assim, continuavam dentro dos limites legais. 

Após majoração, verificou-se que, para as poeiras de sílica cristalina não havia diferença 

significativa pois estas já ultrapassavam o VLE-MP. A verificação para as poeiras respiráveis 

teve maior importância uma vez que, como as concentrações se encontravam no intervalo 

permitido por lei, era necessário averiguar se, após majoração da incerteza, as concentrações 

continuavam a respeitar os 3 mg.m-3, proposto na norma NP1796:2014 (NP1796, 2014) para 

poeiras respiráveis sem outra classificação (PSOC). Em conclusão, as concentrações de poeiras 

respiráveis respeitavam o valor legal, mesmo quando associada uma incerteza de ± 0.0031. 
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ANEXO I – FICHA DE AMOSTRAGEM DE POEIRAS 
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ANEXO II – DADOS DE CAMPO 

 

Referência da Bomba SDK001  UNI003  UNI004  UNI005  

Tempo de amostragem (min) 83   127   158   161   

Referência do Filtro 1FEUP   3FEUP   4FEUP   5FEUP   

Data 13/06/2017   14/06/2017   13/06/2017   13/06/2017   

Local de Amostragem Operador de Rebarbadora  Operador de Rebarbadora  Zona de Acabamento  Máquina de Corte  

Peso da amostra (mg) 0,14   0,28   0,19   0,06   
             

 Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% 

 2,2254 1,7878  2,2209 2,2124  2,2165 2,1903  2,2254 2,1562  

 2,2252 1,7874  2,2201 2,2128  2,2161 2,1906  2,2252 2,1563  

 2,2256 1,7615 20,06 2,2218 2,2162 0,32 2,2153 2,1902 1,16 2,2248 2,1599 3,04 

média 2,2254 1,7789  2,2209 2,2138  2,2160 2,1904  2,2251 2,1575  

média do dia 2,0022   2,2174   2,2032   2,1913   

Caudal da Bomba 2,0022 l/min  2,2174 l/min  2,2032 l/min  2,1913 l/min  

Volume médio da 

amostragem  166,178 litros  281,606 litros  348,1003333 litros  352,7993 litros  

 Cálculo da Concentração 

Referência da Bomba SDK001  UNI003  UNI004  UNI005 

Concentração P. Respiráveis(mg/m3) = 0,842 mg/m3  0,994 mg/m3  0,546 mg/m3  0,170 mg/m3 

Teor Sílica = 12,90%   2,10%   11,60%   8,30%  

Concentração em Sílica (mg/m3) = 0,109 mg/m3  0,021 mg/m3  0,063 mg/m3  0,014 mg/m3 
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Referência da Bomba UNI002  216HS007  UNI005  216HS018  

Tempo de amostragem (min) 180   134   177   139   

Referência do Filtro 6FEUP   7FEUP   8FEUP   9FEUP   

Data 14/06/2017   14/06/2017   14/06/2017   14/06/2017   

Local de Amostragem 

Zona de 

Acabamento  
Zona de Acabamento 

 
Máquina de Corte 

 

Operador da 

Rebarbadora  

Peso da amostra (mg) 0,26   0,09   0,16   0,17   

             

 Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% Início Fim 

± 

5% Início Fim  5%


2,2547 2,2255 

 
2,2000 

2,275

4  
2,2109 2,2015 

 
2,2000 2,302 

 

 
2,2587 2,2387 

 
2,2000 

2,284

4  
2,2082 2,1943 

 
2,2000 2,355 

 

 
2,2605 2,2428 

0,99 
2,2000 

2,294

6 3,85 
2,2062 2,1911 

0,58 
2,2000 2,236 

4,44 

média 2,2580 2,2357  2,2000 

2,284

8  2,2084 2,1956  2,2000 

2,297

7  

média do dia 2,2468   2,2424   2,2020   2,2488   

Caudal da Bomba 2,2468 l/min  2,2424 l/min  2,2020 l/min  2,2488 l/min  

Volume médio da 

amostragem  404,427 litros  300,4816 litros  389,7599 litros  312,5878333 litros  

 

 

 

Cálculo da Concentração 

Referência da Bomba UNI002  216HS007  UNI005  216HS018 

Concentração P. Respiráveis(mg/m3) = 0,643 mg/m3  0,300 mg/m3  0,411 mg/m3  0,544 mg/m3 

Teor Sílica = 7,7%   17,8%   10,6%   18,8%  

Concentração em Sílica (mg/m3) = 0,050 mg/m3  0,053 mg/m3  0,044 mg/m3  0,102 mg/m3 
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Referência da Bomba 216HS015  UNI003  216HS015  216HS007  

Tempo de amostragem (min) 133   145   125   144   

Referência do Filtro 10FEUP   11FEUP   12FEUP   13FEUP   

Data 14/06/2017   21/06/2017   19/06/2017   19/06/2017   

Local de Amostragem Máquina de Corte  Máquina de Corte 2  Máquina de corte 2  Máquina de Corte 2  

Peso da amostra (mg) 0,15  
 0,23   0,03   0,06   

             

 Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% 

 2,2062 2,238  2,2970 2,2497  2,243 2,2307  2,2457 2,2349  

 2,2073 2,2449  2,2966 2,2492  2,2408 2,3195  2,2468 2,2354  

 2,2082 2,2631 1,88 2,2963 2,2501 2,05 2,2446 2,3273 2,22 2,2467 2,235 0,50 

média 2,2072 2,2487  2,2966 2,2497  2,2428 2,2925  2,2464 2,2351  

média do dia 2,2280   2,2732   2,2677   2,2408   

Caudal da Bomba 2,2280 l/min  2,2732 l/min  2,2677 l/min  2,2408 l/min  

Volume médio da 

amostragem  296,31735 litros  329,60675 litros  283,45625 litros  322,668 litros  

 

 

 

 

Cálculo da Concentração 

Referência da Bomba 216HS015  UNI003  216HS015  216HS007 

Concentração P. 

Respiráveis(mg/m3) = 0,506 mg/m3  0,698 mg/m3  0,106 mg/m3  0,186 mg/m3 

Teor Sílica = 8,00%   13,50%   13,30%   8,30%  

Concentração em Sílica (mg/m3) = 0,040 mg/m3  0,094 mg/m3  0,014 mg/m3  0,015 mg/m3 
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Referência da Bomba UNI002  UNI003  UNI003  UNI004  
Tempo de amostragem (min) 130   

 
  

 
  

 
  

Referência do Filtro 15FEUP   16FEUP Branco  17FEUP Branco  14FEUP Branco  

Data 19/06/2017   21/06/2017   19/06/2017   14/06/2016   

Local de Amostragem Operador Rebarbadora  
 

 
 

 
 

 

Peso da amostra (mg) 0,15            

             

 Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% Início Fim ± 5% 

 2,2442 2,2214  
  

 
  

 
  

 

 2,246 2,2205  
  

 
  

 
  

 

 2,2517 2,2189 1,20   
 

  
 

  
 

média 2,2473 2,2203           
média do dia 2,2338            

Caudal da Bomba 2,2338 l/min   l/min   l/min   l/min  

Volume médio da 

amostragem  290,3918333 litros   litros   litros   litros  

 Cálculo da Concentração 

Referência da Bomba UNI002  UNI003  UNI003  UNI004 

Concentração P. Respiráveis 

(mg/m3) = 0,517 mg/m3  #DIV/0! mg/m3  #DIV/0! mg/m3  #DIV/0! mg/m3 

Teor Sílica = 24,10%   %   %   %  

Concentração em Sílica (mg/m3) = 0,124 mg/m3  #REF! mg/m3  #REF! mg/m3  #REF! mg/m3 
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ANEXO III– BRANCOS DE CAMPO 

 

  

Filtro 2FEUP 14FEUP 16FEUP 17FEUP 

Data 13/06/2016 14/06/2016 21/06/2017 19/06/2017 

 Branco Branco Branco Branco 

Peso inicial (g) 0,00578 0,00734 0,00534 0,0054 

Peso final (g) 0,00579 0,00733 0,00533 0,00538 

± 0,03 mg 0,01 -0,01 -0,01 -0,02 
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ANEXO IV - CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS RESPIRÁVEIS E POEIRAS DE SÍLICA CRISTALINA 

RESPIRÁVEL NOS POSTOS DE TRABALHO AVALIADOS 

 

Posto de 

Trabalho 
Data Nº Filtro 

Tempo de 

amostragem 

(min) 

Caudal 

médio de 

amostragem     

(l.min-1) 

Volume de 

amostra (l) 

Massa 

de 

amostra 

(mg) 

Concentração 

em PR   

(mg.m-3) 

Concentração 

média em PR 

(mg.m-3) 

Massa 

de 

SiO2 

Teor de 

SiO2 

(%) 

Concentração 

em SiO2 

 (mg.m-3) 

Concentração 

média em 

SiO2    

(mg.m-3) 
(µg) 

Operador 

Rebarbadora 

13/06/2017 1FEUP 83 2,022 166,178 0,14 0,842 

0,685 

18 12,90% 0,109 

0,0823 

14/06/2017 3FEUP 127 2,217 281,606 0,28 0,994 6 2,10% 0,021 

14/06/2017 9FEUP 139 2,249 312,588 0,17 0,544 32 18,80% 0,102 

19/06/2017 15FEUP 130 2,2338 290,392 0,15 0,517 36 24,10% 0,124 

Máquina de 

Corte 

13/06/2017 5FEUP 161 2,191 352,799 0,06 0,170 

0,3623 

5 8,30% 0,014 

0,0327 14/06/2017 8FEUP 177 2,202 389,759 0,16 0,411 17 10,60% 0,044 

14/06/2017 10FEUP 133 2,228 296,317 0,15 0,506 12 8% 0,040 

Máquina de 

Corte 2 

19/06/2017 12FEUP 125 2,2677 283,456 0,03 0,106 

0,3300 

4 13,30% 0,014 

0,0410 19/06/2017 13FEUP 144 2,2408 322,668 0,06 0,186 5 8,30% 0,015 

21/06/2017 11FEUP 145 2,2732 329,608 0,23 0,698 31 13,50% 0,094 

Zona de 

Acabamento 

13/06/2017 4FEUP 158 2,2032 348,1003 0,19 0,546 

0,4963 

22 11,60% 0,063 

0,0553 14/06/2017 6FEUP 180 2,2468 404,420 0,26 0,643 20 7,70% 0,050 

14/06/2017 7FEUP 134 2,2424 300,4816 0,09 0,300 16 17,80% 0,053 
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ANEXO V – ESTIMATIVA DA INCERTEZA ASSOCIADA A CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS RESPIRÁVEIS 

 

 Fonte de incerteza Estimativa Unidade 

Distribuição 

de 

probabilidade 

Divisor 
Incerteza 

padrão 

Coeficiente de 

Sensibilidade 

Contribuição 

para a 

incerteza 

Graus de 

liberdade 

Tara 

erro balança 0,001 mg retangular 1,7320 0,00057735 3,108588232 0,001794744 infinito 

resolução da 

balança 
0,00001 mg retangular 1,7320 5,7735E-06 3,108588232 1,79474E-05 infinito 

Pesagem 

erro balança 0,001 mg retangular 1,7320 0,00057735 3,108588232 0,001794744 infinito 

resolução da 

balança 
0,00001 mg retangular 1,7320 5,7735E-06 3,108588232 1,79474E-05 infinito 

Calibrador erro 0,0001 l/min retangular 1,73205 5,7735E-05 -0,468272141 -2,70357E-05 infinito 

Tempo erro 1 min retangular 1,7320 0,577350269 -0,00325903 -0,001881602 infinito 

Reprodutibilidade  erro tipo A  0,000500874  

    t-student  Uc(y) 
Incerteza 

combinada 
0,003199201  

    k 2 U(y) 
Incerteza 

expandida 
0,006398403  
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ANEXO VI – ESTIMATIVA DA INCERTEZA ASSOCIADA A CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS DE SÍLICA 

CRISTALINA 

 

 Fonte de 

incerteza 
Estimativa Unidade 

Distribuição de 

probabilidade 
Divisor Incerteza padrão 

Coeficiente 

de 

Sensibilidade 

Contribuição para 

a incerteza 

Graus de 

liberdade 

Tara 

erro balança 0,001 mg retangular 1,7320 0,00057735 3,090003067 0,001784014 infinito 

resolução da 

balança 
0,00001 mg retangular 1,7320 5,7735E-06 3,090003067 1,78401E-05 infinito 

Pesagem 

erro balança 0,001 mg retangular 1,7320 0,00057735 3,090003067 0,001784014 infinito 

resolução da 

balança 
0,00001 mg retangular 1,7320 5,7735E-06 3,090003067 1,78401E-05 infinito 

Calibrador erro 0,0001 l/min retangular 1,7320 5,7735E-05 -0,055619379 -3,21119E-06 infinito 

Tempo erro 1 min retangular 1,7320 0,577350269 -0,00038897 -0,000224572 infinito 

Reprodutibilidade  erro tipo A  9,92774E-06  

    t-student  Uc(y) 
Incerteza 

combinada 
0,002533099  

    k 2 U(y) 
Incerteza 

expandida 
0,005066198  
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ANEXO VII - CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS RESPIRÁVEIS COM INCERTEZA ASSOCIADA 

 

Posto de 

Trabalho 
Data Nº Filtro 

Tempo de 

amostragem 

(min) 

Caudal 

médio de 

amostragem   

(l.min-1) 

Volume de 

amostra (l) 

Massa 

de 

amostra 

(mg) 

Concentração 

em PR   

(mg.m-3) 

Concentração 

média em PR 

(mg.m-3) 

Incerteza 
Concentração média em PR  

(mg.m-3) c/ incerteza 

Operador 

Rebarbadora 

13/06/2017 1FEUP 83 2,022 166,178 0,14 0,842 

0,6850 

±0,0031 

0,6881 
14/06/2017 3FEUP 127 2,217 281,606 0,28 0,994 

14/06/2017 9FEUP 139 2,249 312,588 0,17 0,544 

19/06/2017 15FEUP 130 2,234 290,392 0,15 0,517 

Máquina de 

Corte 

13/06/2017 5FEUP 161 2,191 352,799 0,06 0,170 

0,36233 0,36543 14/06/2017 8FEUP 177 2,202 389,759 0,16 0,411 

14/06/2017 10FEUP 133 2,228 296,317 0,15 0,506 

Máquina de 

Corte 2 

19/06/2017 12FEUP 125 2,268 283,456 0,03 0,106 

0,33000 0,33310 19/06/2017 13FEUP 144 2,241 322,668 0,06 0,186 

21/06/2017 11FEUP 145 2,273 329,607 0,23 0,698 

Zona de 

Acabamento 

13/06/2017 4FEUP 158 2,203 348,100 0,19 0,546 

0,49633 0,49943 14/06/2017 6FEUP 180 2,247 404,420 0,26 0,643 

14/06/2017 7FEUP 134 2,242 300,482 0,09 0,300 
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ANEXO VIII - CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS DE SÍLICA CRISTALINA COM INCERTEZA ASSOCIADA 

 

Posto de 

Trabalho 
Data Nº Filtro 

Tempo de 

amostragem 

(min) 

Caudal 

médio de 

amostragem 

(l.min-1) 

Volume 

de 

amostra 

(l) 

Massa de 

amostra 

(mg) 

Massa 

de SiO2 
Teor de 

SiO2 

(%) 

Concentração 

em SiO2 

(mg.m-3) 

Concentração 

média em 

SiO2  (mg.m-3) 
Incerteza 

Concentração 

média em SiO2 

(mg.m-3) c/ 

incerteza (µg) 

Operador 

Rebarbadora 

13/06/2017 1FEUP 83 2,022 166,178 0,14 18 12,90% 0,109 

0,0823 

±0,0025 

0,0798 

14/06/2017 3FEUP 127 2,217 281,606 0,28 6 2,10% 0,021 

14/06/2017 9FEUP 139 2,249 312,588 0,17 32 18,80% 0,102 

19/06/2017 15FEUP 130 2,234 290,392 0,15 36 24,10% 0,124 

Máquina de 

Corte 

13/06/2017 5FEUP 161 2,191 352,799 0,06 5 8,30% 0,014 

0,0327 0,03017 14/06/2017 8FEUP 177 2,202 389,760 0,16 17 10,60% 0,044 

14/06/2017 10FEUP 133 2,228 296,317 0,15 12 8% 0,040 

Máquina de 

Corte 2 

19/06/2017 12FEUP 125 2,268 283,456 0,03 4 13,30% 0,014 

0,0410 0,03850 19/06/2017 13FEUP 144 2,241 322,668 0,06 5 8,30% 0,015 

21/06/2017 11FEUP 145 2,273 329,607 0,23 31 13,50% 0,094 

Zona de 

Acabamento 

13/06/2017 4FEUP 158 2,203 348,100 0,19 22 11,60% 0,063 

0,0553 0,05283 14/06/2017 6FEUP 180 2,247 404,420 0,26 20 7,70% 0,050 

14/06/2017 7FEUP 134 2,242 300,482 0,09 16 17,80% 0,053 
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