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RESUMO 

 

A exposição ocupacional a poeiras de madeira está associada ao desenvolvimento de doenças 

oncológicas, nomeadamente cancros nasofaríngeos (cerca de 44% são dos cancros da cavidade 

nasal e seios perinasais), nos trabalhadores que desempenham funções nas indústrias da madeira 

e do mobiliário, cerca de 55000, de acordo com a AIMMP.  

Salienta-se que estas poeiras estão desde 1995, classificadas como cancerígenas, pela The 

International Agency for Researche on Cancer (IARC). 

Este estudo tem como principal objetivo avaliar a exposição a poeiras de madeira, quantificando 

a sua concentração, comparando com estudos já desenvolvidos e valores estipulados pela 

legislação e normalização existente. Como objetivos específicos destaca-se o relacionamento dos 

valores de concentração obtidos com a possibilidade de aumento da incidência de doenças 

profissionais, bem como um levantamento estatístico de doenças profissionais, neste sector de 

atividade.  

De modo, a atingir os objetivos acima descritos foi utilizado duas metodologias distintas, 

destacando-se a metodologia PRISMA, para a revisão bibliográfica, bem como a realização de 

27 amostragens de poeiras totais, seguindo a metodologia NIOSH0500, em vários postos de 

trabalho, em três Carpintarias distintas. A seleção desta última metodologia prende-se com o 

facto de as poeiras em estudo serem consideradas poeiras inaláveis. 

Das amostragens realizadas foi obtido em cada posto de trabalho um valor de concentração 

média de poeiras de madeira. 

Após a análise dos valores obtidos nas medições, realizadas em contexto real de trabalho, 

verificou-se o incumprimento legal no posto de trabalho Garlopa e valores da ordem de grandeza 

do VLE da NP 1796, no posto de trabalho Polimento Manual, numas das Carpintarias em estudo, 

no entanto se considerarmos o VLE da SCOEL podemos afirmar que apenas a Orladora cumpre 

com o VLE estabelecido.  

Assim, serão propostas medidas corretivas e/ou preventivas que as entidades empregadoras 

deverão implementar, e as medidas preventivas que os trabalhadores deverão estar recetivos a 

implementarem / cumprir de modo a assegurar a saúde e o bem-estar de todos. 

 

Palavras-chave: exposição ocupacional, poeiras de madeira, avaliação, valores limite de 

exposição, cancro. 
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ABSTRACT 

 

Occupational exposure to wood dust is associated with the development of oncological diseases, 

namely nasopharyngeal cancers (about 44% are from nasal cavity and perinasal sinus cancers), 

in the wood and furniture industries, about 55000, according to the AIMMP. 

It should be noted that these dust, since 1995, have been classified as carcinogenic, by The 

International Agency for Researche on Cancer (IARC). 

The main objective of this study is to evaluate the exposure to wood dust, quantifying its 

concentration, comparing with studies already developed and values stipulated by existing 

legislation and standardization. Specific objectives include the relationship between the 

concentration values obtained with the possibility of increasing the incidence of occupational 

diseases, as well as a statistical survey of occupational diseases in this sector of activity. 

In order to achieve the objectives described above, two distinct methodologies were used, 

highlighting the PRISMA methodology for the literature review, as well as the carrying out of 27 

total dust samples, following the NIOSH0500 methodology, in various jobs, in three distinct 

carpentries. The selection of the latter methodology is related to the fact that the dust under study 

is considered to be inhalable dust. 

From the samplings performed, an average value of wood dust concentration was obtained in 

each workstation. 

After analyzing the values obtained in the measurements, performed in the real work context, it 

was verified the legal non-compliance in the Garlopa workstation and values of the order of 

magnitude of the NP 1796 VLE, in the Manual Polishing workstation, in some of the Carpentry 

Workshops. However, if we consider the SCOEL VLE we can state that only the Trimmer 

complies with the established VLE. 

Thus, corrective and / or preventive measures that employers should implement, and preventive 

measures that workers should be receptive to implementing / complying to ensure the health and 

well-being of all, will be proposed. 

 

 

Keywords: occupational exposure, wood dust, evaluation, exposure limit values, cancer. 
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1 INTRODUÇÃO 

A exposição ocupacional a poeiras de madeira é uma realidade no nosso país, uma vez que a 

indústria da madeira e mobiliário é uma das principais indústrias transformadoras e que emprega 

milhares de trabalhadores (EGP, 2007), daí a importância deste tema, como tema para a 

dissertação do Mestrado de Engenharia da Segurança e Higiene Ocupacional.  

Salienta-se ainda, que ao longo desta tese serão referidos vários estudos internacionais, que nos 

indicam que esta mesma exposição ocupacional a poeiras de madeira está intimamente ligada 

com o desenvolvimento de doenças ocupacionais, nomeadamente patologias oncológicas, como 

o cancro nasofaríngeo. Sabe-se, que os casos de aparecimento e desenvolvimento de doenças 

oncológicas, em Portugal tem vindo a aumentar (Lusa, 2018). Assim sendo, pretende-se com este 

projeto de investigação, identificar quais as concentrações reais da exposição a poeiras em 

indústrias da madeira, em Portugal, comparando-os com esses estudos, verificar se as 

concentrações de exposição ocupacional a poeiras de madeira se encontra dentro dos valores 

limite de exposição (VLE) definidos na legislação e concluir se os trabalhadores portugueses 

estão expostos a concentrações de poeiras prejudiciais à sua saúde, podendo assim estarem risco 

de desenvolver estas patologias, bem como enumerar quais as medidas preventivas e corretivas 

que deverão ser tomadas pelas empresas e trabalhadores, de modo a diminuir ao máximo esta 

possibilidade. 

Note-se, que a tomada destas medidas preventivas e corretivas vai ao encontro das Medidas 

Gerais de Prevenção de Segurança e Saúde no Trabalho, que se encontram descritas na Lei n.º 

3/2014 de 28 de Janeiro (Assembleia de República, 2014). Esta mesma legislação responsabiliza 

o empregador a assegurar as condições de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) salubres, isto é, 

que não coloquem em causa a saúde e bem-estar dos trabalhadores, assegurando a diminuição da 

possibilidade de desenvolvimento de doenças profissionais, bem como a ocorrência de acidentes 

de trabalho. 

Relativamente à indústria da madeira e do mobiliário em Portugal, é possível apurar que a 

distribuição deste sector é mais incidente no norte do país, com aproximadamente 50%, seguida 

pela zona centro com 22% de empresas total, de acordo com a classificação NUTS II em 2005 

(Eurisko - Estudos, Projectos e Consultoria, 2007).  

Esta indústria transformadora é caracterizada pelas suas dimensões reduzidas, uma vez que as 

maiorias das empresas existentes são de pequena-média dimensão, visto serem maioritariamente 

de gestão familiar. No entanto, a nível nacional representa cerca de 5% do volume de negócios 

nas indústrias transformadoras (EGP, 2007) (Eurisko - Estudos, Projectos e Consultoria, 2007), 

empregando milhares de trabalhadores, aproximadamente 55 000, distribuídos pelas diferentes 
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áreas da indústria da madeira e mobiliário (ex.: serração, Carpintaria, mobiliário, …), num total 

de 6 mil empresas (Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, 2006) 

(Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, 2019), podendo afirmar-se que 

em 2004, 10.2% dos ativos empregados em Portugal encontrava-se a trabalhar neste sector 

(Eurisko - Estudos, Projectos e Consultoria, 2007). 

Uma análise SWOT realizada a este sector, publicada pelo ICEP em novembro de 2001, 

apresenta como pontos fortes – competitividade, produtividade e dimensão das empresas de 

painéis e de um número reduzido de empresas de outros sectores, o domínio de fatores de 

engenharia da produção e a reduzida dimensão das empresas e a sua capacidade de adaptação da 

mão-de-obra potenciam flexibilidade de resposta aos pedidos do mercados. No entanto, são 

enunciados como pontos fracos, a limitada capacidade de gestão e estratégia, os baixos níveis de 

produtividade, a pouca cooperação entre empresas e estas e os fornecedores de equipamentos e 

componentes, a baixa qualificação profissional, os baixos níveis de relacionamento entre clientes 

e fornecedores, o baixo valor acrescentado e a reduzida dimensão das empresas (Eurisko - 

Estudos, Projectos e Consultoria, 2007). 

Relativamente à caracterização deste sector tendo em conta a Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, pode ser afirmado que os trabalhadores deste tipo de indústria encontram-se expostos a 

diversos riscos, destacando-se os riscos físicos (ruído, vibrações, iluminação e ambiente 

térmico), riscos químicos (vapores de tintas e solventes e poeiras resultantes do processo 

produtivo) e riscos ergonómicos (adoção de posturas incorretas, sobre esforços, movimentos 

repetitivos, entre outros). 

Da exposição a poeiras de madeira os trabalhadores poderão desenvolver patologias oncológicas, 

podendo ser afirmado que em Portugal, cerca de 44% dos tumores da cavidade nasal e seios 

perinasais, estão associados a esta exposição ocupacional (Barata, 2018), e que cerca de 7% dos 

cancros da cabeça e pescoço, a Norte de Portugal, são nasofaríngeos (Estêvão et al., 2016). 

Ainda como caracterização deste sector industrial, podemos afirmar, que segundo dados 

estatísticos consultados, do ano de 2015 e comparando colaboradores de nacionalidade 

portuguesa com trabalhadores de outras nacionalidades, na indústria transformadora da madeira 

ocorreram no total 3.656 acidentes de trabalho, sendo que destes 3.577 ocorreram em 

trabalhadores portugueses e nenhum foi acidente de trabalho mortal. Caso consideremos uma 

outra indústria, dentro da área da madeira, a indústria do mobiliário, podemos afirmar que 

ocorreram 2.990 acidentes de trabalho, sendo que 2.944 com trabalhadores de nacionalidade 

portuguesa, sendo que nenhum deles foi mortal (Gabinete de Estratégia e Planeamento, 2018). 

Por fim, e tal como já mencionado anteriormente, o objetivo principal deste projeto é quantificar 

a exposição a poeiras de madeira, em indústria transformadora da madeira e comparando com 
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estudos já existentes, bem como os valores estipulados pela legislação vigente, de modo a 

perceber se estes valores serão alarmantes, com a possibilidade do aumento da taxa de incidência 

de doenças profissionais – oncológicas. Caso seja, ainda possível, como segundo objetivo será 

realizar um levantamento estatístico sobre as doenças profissionais, neste sector, e identificar 

qual a mais frequente, de modo a ser possível fazer a ligação, ou não, à exposição de poeiras de 

madeira, ao longo da jornada de trabalho. Para ambos os objetivos, serão propostas medidas 

preventivas que possam ser implementadas de modo a proteger os trabalhadores. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

2.1 Apresentação dos Locais de Amostragem 

A realização desta dissertação pressupõe que seja realizado um procedimento experimental 

prático, que consiste na recolha de amostras e consequente análise laboratorial, de modo a ser 

possível quantificar a exposição ocupacional a poeiras de madeira. 

Assim sendo, foram estabelecidos três protocolos, com três empresas distintas, A, B e C, com o 

CAE 31091 ―Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins‖ e CAE 16230 ―Fabricação 

de outras obras de Carpintaria para construção‖. Salienta-se que nos Anexos I a III são 

apresentados os Layouts das Carpintarias em estudo. 

A Carpintaria A localiza-se em Guilhufe – Penafiel e é parte integrante de uma empresa de 

construção civil, sendo responsável pela fabricação de todo o mobiliário de cozinha utilizado 

para equipar os edifícios habitacionais que constroem, bem como pela produção de peças / 

estruturas de madeira necessárias durante a realização das obras de construção civil.  

No Anexo I, encontra-se o Layout da Carpintaria com os respetivos postos de trabalho 

assinalados.  

 

 

Figura 1 – Localização da empresa A. 

 

A Carpintaria B, por sua vez, localiza-se em Avanca, distrito de Aveiro, sendo que o seu grande 

foco de trabalho é na construção de mobiliário hospitalar, com produção do mobiliário em série, 

de modo a poder dar resposta a dois dos seus grandes clientes. No entanto, importa salientar que 
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esta empresa tem também a capacidade de responder ao cliente de menores dimensões, podendo 

fabricar e montar mobiliário habitacional, como quartos, cozinhas e salas. No Anexo II, 

encontra-se o Layout da Carpintaria com os respetivos postos de trabalho assinalados.  

 

Figura 2 – Localização da empresa B. 

 

A Carpintaria C localiza-se em Grijó - Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, sendo que o seu 

grande foco de trabalho é na produção de estruturas de madeira e mobiliário que serão utilizados 

na construção e remodelação de obras habitacionais. No Anexo III, encontra-se o Layout da 

Carpintaria com os respetivos postos de trabalho assinalados.  

 

 

 

Figura 3 – Localização da empresa C. 

Por último pode-se afirmar, que as empresas acima descritas de forma sucinta são consideradas 

de dimensão pequena a média empresa. 
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Assim sendo podemos classificar as empresas A e B como pequenas, visto possuírem menos de 

50 funcionários, incluindo os funcionários que executam as instalações do mobiliário nos 

clientes, enquanto a Carpintaria C é classificada como média empresa, visto possuir nos quadros 

cerca de 54 funcionários, desde os operários da Carpintaria aos responsáveis pelas obras.  

No entanto, relativamente aos funcionários da Carpintaria, podemos afirmar que em todas elas, 

todos os funcionários têm conhecimento / formação para desempenhar funções em quaisquer 

postos de trabalho / máquina.  

2.2 Conceitos básicos de ordem tecnológica 

Quando se menciona Segurança e Saúde no Trabalho (SST), a maioria das pessoas considera 

sempre que a missão deste sector (SST) é apenas evitar a ocorrência de Acidentes de Trabalho 

(AT) (Segurança) e evitar o desenvolvimento de doenças (Saúde). No entanto a Segurança no 

Trabalho é um pouco mais do que evitar a ocorrência de AT, uma vez que no decorrer dos anos 

verificou-se uma evolução crescente, englobando, atualmente, um maior número de fatores e 

atividades, desde as primeiras ações de reparação dos danos até a um conceito mais amplo em 

que o objetivo é a prevenção de todas as situações que possam levar a efeitos indesejados para o 

trabalho e o trabalhador. (Miguel, 2014). 

De acordo com a Diretiva-Quadro – Regulamento do regime jurídico da promoção da segurança 

e saúde no trabalho, a entidade empregadora é obrigada a assegurar a segurança e a saúde dos 

trabalhadores em todos os aspetos, relacionados com o seu trabalho. De modo a que consiga 

atingir este objetivo é imprescindível que tome as medidas necessárias, tendo em conta os 

Princípios Gerais de Prevenção que são os seguintes (Assembleia de República, 2014): 

a) Evitar os riscos; 

b) Avaliar os riscos que não possam ser evitados; 

c) Combater os riscos na origem 

d) Adaptar o trabalho ao Homem; 

e) Ter em conta o estádio de evolução da técnica; 

f) Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

g) Planificar a prevenção com um sistema coerente; 

h) Dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção 

individual; 

i) Elaboração e divulgação de instruções. 

 

Posto isto, torna-se fundamental referir que os riscos profissionais são intrínsecos ao ambiente e 

processos de trabalho, das diferentes atividades, sendo sinónimo das condições inseguras do 

trabalho, capazes de afetar a saúde e segurança e o bem – estar dos trabalhadores que 
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desempenham as suas funções naquele local. As condições inseguras, numa indústria 

transformadora, poderão ser referentes a equipamentos de trabalho não protegidos, pisos 

escorregadios, zonas de circulação obstruídas, correspondendo aos riscos de operação. No 

entanto podemos referir os riscos de ambiente que consistem nos riscos que estão presentes no 

ambiente de trabalho, como gases, vapores, entre outros. 

Salienta-se que os riscos de ambiente que podem afetar a saúde dos trabalhadores, podem ser 

agrupados em quatro grupos (Miguel, 2014) (Barbosa, Fernando; Matos, Luísa; Santos, 2010): 

 Químicos: poeiras, fumos, neblinas, aerossóis, gases e vapores 

 Físicos: ruído, vibrações, ambiente térmico, radiações ionizantes / não ionizantes… 

 Biológicos: bactérias, fungos, parasitas… 

 Ergonómicos: sobre esforços, más posturas, movimentos repetitivos… 

Nesta dissertação, cujo tema é a ―Exposição Ocupacional a poeiras de madeira‖, podemos referir 

que os riscos que serão alvo de análise serão os riscos químicos – partículas em suspensão no ar 

do local de trabalho / poeiras. 

Relativamente às partículas, como agentes contaminantes, podemos distingui-las tendo em conta 

as lesões que provocam (Miguel, 2014): 

 Partículas inertes – não provocam alterações fisiológicas significativas, embora possam 

ser retidas nos pulmões. Somente apresentam problemas quando em concentrações muito 

elevadas. Ex.: carbonatos, celuloses, caulino. 

 Partículas fibrogénicas ou pneumoconióticas – são partículas sucétiveis de provocar 

reações químicas ao nível dos alvéolos pulmonares, dando origem a doenças graves 

(pneumoconioses). Ex.: sílica livre, cristalina (silicose), amianto (asbestose). 

 Partículas sensibilizantes – podem atuar sobre a pele (sensibilizantes por penetração 

cutânea) ou sobre o aparelho respiratório (sensibilizantes por inalação). Ex.: madeiras 

tropicais, cromatos, resina. 

 Partículas tóxicas (sistémicas) – podem causar lesões em um ou mais órgãos viscerais, de 

uma forma rápida e em concentrações elevadas (intoxicações agudas) ou lentamente em 

concentrações relativamente baixas (intoxicações crónicas). A maioria das poeiras 

metálicas é tóxica. Destacam-se entre outas, as de chumbo, cádmio, manganês, berílio, 

crómio… Estas partículas podem ainda originar cancro e alterações no sistema nervoso 

central. 

 

Note-se ainda, que o efeito das partículas sobre a saúde está relacionado, não apenas com a sua 

composição química, mas também com a concentração e tempo de exposição e com o tamanho 

das mesmas. Este tamanho irá caracterizar as consequências para o aparelho respiratório 

(Miguel, 2014), que de acordo com a NP 1796:2014, (Instituto Português da Qualidade, 2014)  

podem ser caracterizadas da seguinte forma: 
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 Fração inalável – partículas potencialmente perigosas que atingem qualquer região do 

aparelho respiratório; 

 Fração torácica - partículas potencialmente perigosas quando atingem a região pulmonar 

e a região alveolar; 

 Fração alveolar ou respirável - partículas potencialmente perigosas quando atingem a 

região alveolar; 

Tal como já referido anteriormente, as partículas / poeiras de madeira foram consideradas pela 

IARC como cancerígenas em 1995, assim sendo, torna-se ainda importante que os valores 

obtidos nas amostragens in loco sejam não apenas comparados com os valores limite de 

exposição (VLE) das partículas, mas também com os valores limite de exposição ao agente 

cancerígeno. (Siew et al., 2017) (Vallières, Pintos, Parent, & Siemiatycki, 2015). Salienta-se 

ainda, que a Scientific Committee on Occupational Exposure Limit (SCOEL) da União Europeia, 

afirma que a exposição a poeiras de madeira com concentrações acima de 0,5 mg.m
3
 causa 

sintomas pulmonares, como doenças respiratórias, asma ocupacional e diminuição da função 

pulmonar (P. et al., 2017). 

Note-se, que de acordo com estudos realizados, a segunda principal causa de morte na União 

Europeia (UE), é o cancro, uma vez que 1 em cada 4 mortes são causadas por esta patologia, o 

que representa cerca de 8.8 milhões de mortes devido a cancro em 2015, sendo que entre 4-8% 

destas mortes é por cancro ocupacional. Salienta-se que o cancro ocupacional vitimou, em 2014, 

666.000 pessoas e em 2017, 742.000 pessoas. Verifica-se assim, um aumento do número de 

mortos associados a este tipo de patologia ocupacional, embora se considere que entre 30 a 50% 

dos cancros possam ser prevenidos (Barata, 2018). 

Ainda referente a valores da União Europeia, pode-se afirmar que existem cerca de 3.6 milhões 

de trabalhadores empregados no sector da madeira e mobiliário, sendo que 1.5 milhões de 

trabalhadores se encontram expostos a baixos níveis (< 0.5mg/m
3
) e cerca de 0.2 milhões de 

trabalhadores estão expostos a altas concentrações (> 5mg/m
3
) (Siew et al., 2017). 

Salienta-se ainda, que diversos estudos correlacionam a exposição a poeiras de madeira, em 

diversas concentrações, com o surgimento de doenças oncológicas, nomeadamente cancros 

nasais e dos pulmões. Verifica-se esta relação, uma vez que as poeiras produzidas durante o 

processo produtivo, com tamanhos até 5 µm, denominadas por partículas respiráveis, são 

transportadas pelo ar, podendo penetrar até aos pulmões, depositando-se nos brônquios e 

alvéolos (Marková, Mračková, Očkajová, & Ladomerský, 2016), (Alonso-Sardón et al., 2015), 

enquanto as partículas de maiores dimensões (10 a 20 µm) depositam-se nas paredes do nariz e 

da faringe (Staffolani et al., 2015). 

Esta exposição ocupacional a poeiras de madeira, para além de doenças oncológicas está também 

associada à diminuição da capacidade pulmonar (P. et al., 2017) e danos oxidativos no ADN dos 

trabalhadores expostos (Staffolani et al., 2015), (Bruschweiler et al., 2016). 
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Relativamente ao desenvolvimento de patologias oncológicas torna-se importante referir que, de 

acordo com estudos de anamnese clinica, que 99% dos pacientes diagnosticados com 

adenocarcinoma da cavidade nasal foram expostos a poeiras de madeira, com um tempo de 

exposição que variou entre 2 a 65 anos, sendo que por vezes a patologia surgiu muito tempo após 

o término da exposição e que 18% dos utentes ainda se encontravam expostos no momento do 

diagnóstico (Gallet et al., 2018).  

Evidencia-se ainda, que a exposição cumulativa a poeiras de madeira aumenta fortemente o risco 

de desenvolvimento de adenocarcinoma nasal, principalmente quando em conjunto com a 

exposição a formaldeído (Siew et al., 2017). 

Por fim, torna-se fundamental referir que a exposição a agentes carcinogénicos, situação em 

estudo, deverá ser reduzida ao mínimo. Os trabalhadores que estejam expostos a estes agentes, 

devem estar devidamente protegidos por forma a eliminar, em toda a sua extensão, toda e 

qualquer exposição ao agente carcinogénico. Como existem VLE estipulados, a exposição dos 

trabalhadores a estes agentes deverá ser reduzidos para níveis mais baixos quanto possível. 

(Miguel, 2014). Esta redução poderá ser conseguida com a substituição de processos e/ou 

métodos de trabalho, com a utilização a substituição de substâncias e agentes utilizados por 

outros menos nocivos, com a redução do número de trabalhadores expostos, implementação de 

medidas de proteção coletiva eficaz, formação e informação tanto da entidade patronal como de 

todos os colaboradores expostos (Barata, 2018). 
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2.3 Enquadramento Legal e Normativo 

Apresenta-se de seguida, toda a legislação relacionada com a temática em estudo. 

 Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, Aprova o Código do Trabalho; 

 Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, Aprova o Regime Jurídico da Promoção da 

Segurança e Saúde no Trabalho – (regulamenta o Regime jurídico da promoção e 

prevenção da segurança e saúde no trabalho, de acordo com o previsto no art.º 284º da 

Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro), com as devidas alterações impostas pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de Janeiro; 

 Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, Regulamenta o regime de reparação de acidentes de 

trabalho e de doenças profissionais; 

 Decreto-lei n.º 2/82 de 5 de janeiro, Determina a obrigatoriedade da participação de todos 

os casos de doença profissional à Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais; 

 Decreto regulamentar n.º 6/2001 de 5 de maio, alterado pelo Decreto Regulamentar nº 

76/2007 de 17 de Julho, Índice Codificado das Doenças Profissionais; 

 Decreto-lei n.º 347/93 de 1 de outubro, Prescrições mínimas de segurança e saúde para os 

locais de trabalho; 

 Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro, Regulamentação das normas técnicas respeitantes às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde para os locais de trabalho; 

 Decreto-lei n.º 479/85 de 13 de novembro e Decreto-Retificativo DR n.º 86/86 de 31 de 

Janeiro, Fixa as substâncias, os agentes e os processos industriais que comportam risco 

cancerígeno, efetivo ou potencial, para os trabalhadores profissionalmente expostos); 

 Decreto-lei n.º 301/2000 de 18 de Novembro, Regula a proteção dos trabalhadores contra 

os riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho; 

 Decreto-lei n.º 24/2012 de 6 de Fevereiro, Consolida as prescrições mínimas em matéria 

de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à 

exposição a agentes químicos no trabalho;´ 

 Decreto-lei n.º 88/2015 de 28 de Maio, Procede à alteração do Decreto-lei n.º 24/2012 de 

6 de Fevereiro, que consolida as prescrições mínimas em matéria de proteção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes 

químicos no trabalho e transpõe a Diretiva n.º 2009/161/UE, da Comissão de 17 de 

Dezembro de 2009, e altera o Decreto-lei n.º 301/2000 de 18 de Novembro que regula a 
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proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou 

mutagénicos durante o trabalho; 

 Decreto-lei n.º 236/2003 de 30 de Setembro, estabelece as prescrições mínimas 

destinadas a promover a melhoria da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores 

sucétiveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas; 

 Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 702/80 de 22 de Setembro, 

aprova o regulamento geral de segurança e higiene do trabalho nos estabelecimentos 

industriais;  

 Diretiva (UE) 2017/2398 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 

2017. 

Apresenta-se de seguida, toda a normalização nacional e internacional relacionada com a 

temática em estudo. 

 

 Norma Portuguesa NP 1796:2014 estabelece os valores limite e índices biológicos de 

exposição profissional a agentes químicos; 

 NIOSH0500: Particulates not otherwise regulated, total de 15 de agosto de 1994. 

2.4 Conhecimento Científico 

A revisão bibliográfica foi realizada tendo por base a metodologia de revisão PRISMA 

Statement
1
.  

Para esta revisão foram selecionadas duas palavras-chaves, a primeira mais generalista ―Dust 

Wood”, sendo que a segunda, um conjunto de palavras-chaves, um pouco mais especifica tendo 

em conta o tema selecionado para este projeto. Assim sendo, a segunda foi ―Occupational 

exposure to wood dust‖, a terceira "sampling of wood dust" e a quarta "wood dust measurement 

in carpentry". Ambas as palavras-chaves foram pesquisadas em três plataformas, o Scopus, a 

Science Direct e a Web Science, seguindo as seguintes regras: 

 Pesquisas onde apenas foram considerados anos de publicação 2019-2014, contudo, após 

ter a folha de Excel completa, não serão considerados artigos do presente ano; 

 Apenas foram considerados artigos, publicados em jornais científicos;  

 Língua inglesa; 

                                                 
1
 http://www.prisma-statement.org/ (acedido em 28/08/2014) 

http://www.prisma-statement.org/
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Desta análise pode-se afirmar que foram apenas selecionados os artigos que se relacionam de 

alguma forma com o tema desta dissertação, sendo no total 22 artigos, que foram analisados, 

sendo que apenas 8 artigos é que foram efetivamente considerados nesta dissertação. 

2.4.1 Resultados da pesquisa bibliográfica 

Seguidamente é apresentada na Figura 4, o Fluxograma com o resumo dos resultados obtidos 

através da pesquisa baseada, tal como referido anteriormente no Método Prisma. 

 

Figura 4 – Resultados da aplicação do Método PRISMA. 

 

Na Tabela 1, apresenta-se de um modo resumido as principais conclusões retiradas dos artigos 

selecionados e que cumpriam com todos os requisitos definidos. A Tabela 1 apresenta o Título 

do Artigo, os autores e data do mesmo e as conclusões mais importantes que servirão de apoio 

científico para o desenvolvimento da dissertação, permitindo verificar semelhanças e diferenças 

entra a metodologia de amostragem aplicada e as utilizadas pelos diferentes autores.  
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Artigo – título Autor 
Ano de 

publicação 
Principais conclusões 

The effect of wood 

dust aerossol and 

bioaerosols on the 

respiratory systems os 

wood manufacturing 

industry workers in 

Golestan Province 

Badirdast, P.,  

Rezazadeh M. A.,  

Salehpour,S.,  

Ghadjari, A.,  

Khodakarim, S.,  

Panahi, D., Fadaei, 

M., Rahimi, A. 

2017 
- A International Agency for Research on Cancer 

(IARC) classificou a poeira de madeira como agente 

carcinogénico; 

- O Scientific Committee on Occupational Exposure 

Limit (SCOEL) da União Europeia afirma que uma 

exposição superior a 0,5 mg.m
-3

 provoca patologias 

dos pulmões, como doenças respiratórias crónicas, 

asma ocupacional, depressão das funções respiratórias. 

- A exposição a poeiras de madeira monitorizada de 

acordo com a NIOSH0500. 

Os níveis elevados de exposição a poeiras de madeira 

podem ser justificados pelo processamento primitivo, 

condições inadequadas de armazenamento e falta de 

controlo de engenharia para a exposição de poeiras. 

 

Early detection of lung 

câncer potential among 

Egyptian wood 

workers 

Gaballah, I. F., 

Farouk Helal, S.,  

Mourad, B. H. 

2017 
- As poeiras de madeira são um potencial problema de 

saúde quando são inaladas durante os diferentes 

processos produtivos. 

- As partículas inaláveis podem causar sintomas 

respiratórios de origem alérgica, irritações da pele e 

olhos, como contribuem para a indução de diversos 

cancros, devido à deposição das partículas na mucosa 

nasal e paranasal. 

- Os valores de exposição a poeiras de madeira foram 

distintos, tendo em conta o sector onde foram 

realizadas medições. 

- O sector com maior exposição a poeiras de madeira 

foi a serragem. 

- As poeiras de madeira respiráveis, com diâmetro 

menor que 5µm podem depositar nas vias aéreas 

inferiores, aumentando, assim a possibilidade de 

desenvolver problemas de saúde. 

 

Intestinal and non-

intestinal nasal cavity 

adenocarcinoma: 

Impact of wood dust 

exposure 

Gallet P., Nguyen, D. 

T., Russel, A.,  

Jankowski, R., 

Vigouroux, C., 

Rumeau, C. 

2018 
 

- Os trabalhadores da madeira estão mais expostos a 

tumores na fenda olfativa. 

- Relação da exposição a poeiras de madeira com 

desenvolvimento de cancros. 

Association between 

Occupational Exposure 

to wood dust and 

cancer: a systematic 

review and meta-

analysis 

Sardón, M. A., 

Chamorro, A. J., 

García, I. H., Iglesias-

de-Sena, H., Rodero, 

H. M., Herrera, C., 

Marcos, M., Canelo, 

J. A. M. 

2015 
 

- Em 1995, a IARC definiu que as poeiras de madeira 

são substâncias carcinogénicas do gupo I. 

- A exposição a poeiras de madeira tem um grande 

impacto da saúde ocupacional. 

- Estudos clínicos referentes a diferentes patológicas. 
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Artigo – título Autor 
Ano de 

publicação 
Principais conclusões 

DNA damage among 

wood workers assessed 

with the comet assay 

Bruschweiler, E. D., 

Wild, P., Huynh, C. 

K., Biachi, D. S., 

Danuser, B.,  

Hopf, N. B. 

2016 
- Em 1995, a IARC definiu que as poeiras de madeira 

são substâncias carcinogénicas do gupo I. 

- Os trabalhadores estão expostos a diferentes poeiras, 

dependendo do processo. 

- Estudos indicam que a exposição a poeiras de 

madeira causam danos ao nível do DNA. 

- Elevados níveis de erros no DNA são observados em 

trabalhadores expostos a poeiras de compósitos de 

madeiras e a madeira natural. 

- Não existe relação entre os danos causados e a 

concentração ou duração de exposição. 

Occupational exposure 

to wood dust and risk 

of lung câncer in two 

population-based case-

control studies in 

Montreal, Canada 

Eric Vallières, Javier 

Pintos, Marie-Elise 

Parent and Jack 

Siemiatycki 

2015 
- Em 1995, a IARC definiu que as poeiras de madeira 

são substâncias carcinogénicas do gupo I. 

- Alguns estudos indicam o aumento do cancro de 

pulmão em ocupações específicas e industriais, como 

carpintarias. 

- Este estudo indica que o risco do desenvolvimento do 

cancro do pulmão aumenta substancialmente com uma 

exposição cumulativa a poeiras de madeira. 

Occupational exposure 

to wood dust and risk 

of nasal and 

nasopharyngeal 

cancer: a case-control 

study among men in 

four Nordic countries – 

With an emphasis on 

nasal adenocarcinoma 

Sie Sie Siew, Jan Ivar 

Martinsen, Kristina 

Kjaerheim, Par 

Sparén, Laufey 

Tryggvadottir, 

Elisabete Weiderpass 

and Eero Pukkala 

2017 
- Na União Europeia, cerca de 3.6 milhões de 

trabalhadores estão expostos a poeiras de madeira, 

sendo que 1.5 milhões, desses trabalhadores, são 

expostos a baixos níveis (<0.5 mg.m
-3

) e 0.2 milhões 

são expostos a elevados níveis (>0.5 mg.m
-3

), 

principalmente em indústria de mobiliário. 

- Em 1995, a IARC definiu que as poeiras de madeira 

são substâncias carcinogénicas do gupo I. 

- As poeiras de madeira são definidas como exposição 

ocupacional a poeiras de madeira inaláveis. 

Wood dust exposure 

induces cell 

transformation through 

EGFR-mediated 

OGG1 inhibition 

Staffolani, S., 

Mazella, N., Strafella, 

E., Nocchi, L.,Bracci, 

M., Ciarapica, V., 

Amati, M.,Rubini, C., 

Re, M.,Pugnaloni, A., 

Pasquini, E., 

Tarchini,E.,Valentino, 

M., Tomasetti, M., 

Santarelli, L. 

2015 
- As poeiras de madeira são uma mistura de agentes 

físicos, químicos e biológicos. 

- As poeiras de madeira estão associadas ao cancro 

coloretal, adenocarcinoma do nariz e paranasal. 

- A exposição ocupacional a poeiras de madeira induz 

uma acumulação de bases oxidadas no DNA, associado 

à perda de capacidade de reparação de erros no DNA. 

Granulometry of 

selected wood dust 

species of dust from 

orbital sanders 

Marková, I., 

Mracková, E., 

Ockajová, A., 

Ladomersky, J. 

2016 
- Poeiras com granulometria de 5 µm são consideradas 

inaláveis e as inferiores a esta granulometria são 

consideradas respiráveis e tendem a permanecer no ar, 

no entanto em caso de inalação elas penetram nos 

pulmões. 

Tabela 1- Resumo de artigos selecionados.  
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2.5 Objetivos da Dissertação 

2.5.1 Objetivo geral 

O objetivo principal desta tese é avaliar a exposição a poeiras de madeira, na indústria 

transformadora da madeira, quantificando a sua concentração, de modo a que esta possa ser 

comparada com estudos encontrados durante a pesquisa bibliográfica, assim como, com os 

valores estipulados pela legislação e normalização vigente. 

2.5.2 Objetivos específicos 

Um dos objetivos específicos, pretende, com base nos valores de concentração obtidos, 

relacionar estes com a possibilidade do aumento da taxa de incidência de doenças profissionais – 

oncológicas. Um segundo objetivo específico, será concretizado através da realização de um 

levantamento estatístico sobre as doenças profissionais neste sector industrial. Permitirá 

identificar qual a mais frequente, evidenciando a ligação dessa doença profissional, com a 

exposição a poeiras de madeira. Como objetivo especifico final, será efetuada uma listagem de 

medidas preventivas a implementar de modo a proteger os trabalhadores. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

A realização deste estudo, tal como já referido anteriormente, pressupõe a realização de uma 

amostragem de poeiras totais, cujos equipamentos de amostragem devem simular, do modo mais 

real possível, a função respiratória dos colaboradores, uma vez que as poeiras recolhidas, devem 

ser as mesmas que teriam a possibilidade de invadir e se acumular no aparelho respiratório. 

(Barbosa, Fernando; Matos, Luísa; Santos, 2010). 

Com base na legislação, normalização e Diretiva aplicada a esta temática, foram selecionados os 

materiais e métodos de amostragem. Também, resultado da pesquisa bibliográfica efetuada, 

somos encaminhados para a utilização de uma metodologia NIOSH. 

Relativamente à amostragem, esta foi realizada com o auxílio de bombas de amostragem, que 

são calibradas antes e após cada recolha de amostra, utilizando um calibrador devidamente 

calibrado por entidade competente, de modo a assegurar a qualidade e reprodutibilidade dos 

resultados obtidos. Para além das bombas e calibrador, são também, acopladas às bombas, 

através de um tudo de plástico, cassetes dotadas de filtros em PVC de 37 mm de diâmetro, onde 

serão retidas as poeiras totais. 
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Figura 5 – Bombas de sucção e cassetes utilizadas na amostragem. 

3.2 Métodos 

O método de amostragem utilizado e por que se tratava de amostragem de Poeiras Totais, foi  o 

A seleção do método de amostragem teve em linha de conta a indicação dada na NP 1796:2014 e 

da Diretiva 2017/2398 de 12 de Dezembro de 2017, que considera que as partículas de poeiras de 

madeira são inaláveis.  

O método de amostragem utilizado e por que se tratava de amostragem de Poeiras Totais, foi  o 

Método da NIOH0500 – Particulates not otherwise regulated, total. 

 

 Poeiras Totais 

Tipo de filtro 37 mm de diâmetro, 5µm 

Caudal (l.m-1) 1 a 2 L/min 

Volume mínimo (l) 7 L 

Volume máximo (l) 133 L 

Método analítico Gravimetria 

Tabela 2- Dados para aplicação da NIOSH0500. 
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 Para a concretização da amostragem, tendo em conta as informações descritas na Tabela 1, 

foram realizados os seguintes cálculos, de modo a definir o tempo de amostragem a cumprir. 

Vamostra = Tamostragem * Qamostragem 

 

Tamostragem = V amostra / Qamostragem 

 

Tamostragem mínimo = 7 / 1 = 7 minutos 

 

Tamostragem máximo = 133/2 = 66.5 = ± 67 minutos 

 

Atendendo aos cálculos acima demonstrados, foi definido um caudal de amostragem de 2 L.min 
-

1
 e um tempo de amostragem de 60 minutos, seguindo-se as seguintes etapas: 

1. Pesar os filtros (massa inicial);  

2. Colocar os filtros nas cassetes, logo após a aplicação da película de celulose; 

3. Selar a cassete com parafilme, de modo a evitar entradas de ar pelas fendas da cassete; 

4.  Ligar a cassete às bombas de sucção e ao tubo; 

5. Calibrar a bomba de amostragem; 

6. Colocar os equipamentos o mais próximo das vias respiratórias do trabalhador e iniciar a 

amostragem (ligar a bomba de sucção); 

7. Efetuar no mínimo três amostragens por posto de trabalho pré-definido; 

8. Pesar a massa final dos filtros, visto que a concentração de poeiras totais após a 

amostragem será calculada com a massa da amostra (massa final do filtro menos a massa 

inicial do filtro) a dividir pelo Caudal da amostra; 

9. Efetuar os cálculos da concentração de poeiras totais em cada amostra. 

 

A As amostragens, tal como já referido anteriormente neste trabalho, foram realizadas em três 

empresas distintas, em postos de trabalho semelhantes, que se descreve na Tabela 3. 
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Posto de 

trabalho 
Empresa A Empresa B Empresa C 

Polimento 

manual 

  
 

Garlopa 

n.a. 

 

n.a. 

Orladora 

n.a. 

  

Esquadrejadora / 

Serra de mesa 

n.a. 

  

Tabela 3- Postos de trabalho avaliados por empresa 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização dos postos de trabalho 

As medições, tal como indicado anteriormente foram realizadas em três empresas distintas, com 

recolhas em quatro postos de trabalho, sendo que os mesmos se encontram indicados nos Layout 

apresentados nos Anexos I a III. Seguidamente, será apresentado a função principal de cada 

posto de trabalho, bem como algumas considerações a ter em conta, para a análise dos resultados 

obtidos. 

 Polimento manual 

 

Os trabalhadores que se encontram no polimento manual têm como função lixar toda a peça de 

madeira, recorrendo a máquinas portáteis de lixamento, de modo a prepararem a superfície das 

peças para a fase seguinte, que por norma é a fase de pintura ou envernizamento. 

Na empresa A, o polimento manual encontrava-se num canto da fábrica, junto da cabine de 

pintura. Neste local não existia qualquer tipo de ventilação natural, ao não ser um portão que se 

encontrava aberto, no lado oposto à bancada de polimento manual. De salientar que esta possui 

incorporada um sistema de aspiração de poeiras, que se encontrava em funcionamento no 

momento de amostragem. 

Na empresa B, o polimento manual é constituído por algumas bancadas de madeira, não 

existindo qualquer sistema de aspiração de poeiras que sejam formadas durante o processo. No 

entanto, nesta empresa existem dois portões, em lados opostos, que permite a renovação do ar, 

constituindo uma fonte de ventilação natural. 

A empresa C, possui várias bancadas de trabalho, junto da cabine de pintura. Contudo as 

bancadas de trabalho estão colocadas num local específico, uma espécie de coberto, no interior 

das instalações, onde uma das suas paredes é constituída por sistemas de aspiração de poeiras. 

 

 Garlopa 

A Garlopa é um equipamento que serve para alisar ou planar uma peça de madeira, de modo a 

que seja preparada para a fase seguinte do processo. 

Visto que as medições foram realizadas em contexto real de trabalho, apenas foi possível realizar 

amostragens na empresa B. Este posto de trabalho encontra-se à entrada do estabelecimento, 

junto ao portão de acesso, que se encontra sempre aberto. Salienta-se que esta máquina possui 

um sistema de aspiração localizado, que de acordo com as indicações do responsável da empresa 

se encontrava a funcionar no momento da medição. 
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 Orladora 

As Orladoras são equipamentos que permitem colar as folhas de madeira em placas. Note-se que 

as Orladoras das empresas B e C são diferentes, uma vez que a função da B é a colagem destas 

folhas em cantos, enquanto a C apenas cola as folhas de madeira em placas retas. 

Na empresa B, a Orladora está colocada junto a um portão, que se encontrava aberto no 

momento das medições. 

A Orladora C, encontra-se a meio da produção, possui um sistema de aspiração integrado, que se 

encontrava a funcionar no momento das medições. Importa salientar, que durante as medições, 

um dos postos de trabalho sofreu intervenção de limpeza, com recurso a ar comprimido, o que 

fez com que os postos de trabalho e trabalhadores das redondezas fossem expostos a poeiras de 

madeira. 

 

 Esquadrejadora 

As Esquadrejadoras ou, também conhecidas como serras de mesa, têm como função o corte de 

placas de madeira, com diferentes dimensões, de modo a que possam ser utilizadas durante o 

resto de processo produtivo. 

A Esquadrejadora da empresa B, localiza-se à entrada das instalações, junto do portão aberto, 

possuindo um sistema de aspiração localizado. 

Na empresa C, a Esquadrejadora, também possui um sistema de aspiração, mas o tubo encontra-

se por baixo da mesa, e não por cima junto à lâmina de corte, como seria espectável. Esta 

Esquadrejadora, encontra-se perto da entrada e ligeiramente afastada de outras máquinas. 
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4.2 Apresentação dos resultados da concentração de poeiras totais 

Com os dados de amostragem recolhidos nos diferentes postos de trabalho e nas diferentes 

empresas, obtivemos os dados transcritos nas Tabela 4 e Tabela 5. 

 

Posto de 

Trabalho 
Empresa Data 

N.º 

Filtro 

Massa 

amostra (mg) 

Tamostragem 

(min) 

Qamostragem 

(l.min
-1

) 

Vamostragem 

(l) 

Polimento 

manual 
A 31/05/19 

01/19 0,08 61 2,0512 

133 02/19 0,13 61 2,0109 

03/19 0,16 60 2,0172 

Polimento 

manual 
B 05/06/19 

07/19 0,04 61 2,0225 

133 09/19 0,10 61 2,0071 

10/19 0,08 60 2,0048 

Garlopa B 05/06/19 

11/19 0,92 

60 

2,1865 

133 13/19 1,17 2,0225 

14/19 1,26 2,0432 

Orladora B 05/06/19 

16/19 0,01 60 2,0311 

133 17/19 0,03 61 2,0120 

18/19 0,04 61 2,0124 

Esquadrejadora B 

06/06/19 25/19 0,04 62 2,0445 

133 06/06/19 34/19 0,06 60 1,9450 

06/06/19 37/19 0,06 60 1,9833 

Polimento 

manual  
C 

05/09/19 46/19 0,14 

75 

1,9250 

133 05/09/19 20/19 0,04 2,0633 

05/09/19 42/19 0,19 1,9717 

Esquadrejadora C 

07/09/19 30/19 0,09 

60 

2,0683 

133 07/09/19 43/19 0,10 2,0350 

07/09/19 17/19 0,03 2,0400 

Orladora 

 
C 

07/09/19 18/19 0,04 
60 

2,0000 

133 07/09/19 39/19 0,04 2,0167 

10/09/19 35/19 0,04 61 2,0017 

Tabela 4 – Resultados iniciais das medições por posto de trabalho e empresa. 
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Posto de 

Trabalho 
Empresa Data 

N.º 

Filtro 

Massa 

amostra (mg) 

Concentração 

(mg.m
-3

) 

Concentração média 

(mg.m
-3

) 

Polimento 

manual 
A 31/05/19 

01/19 0,08 0,639 

1,007 02/19 0,13 1,060 

03/19 0,16 1,322 

Polimento 

manual 
B 05/06/19 

07/19 0,04 0,324 

0,602 09/19 0,10 0,817 

10/19 0,08 0,665 

Garlopa B 05/06/19 

11/19 0,920 7,013 

8,9773 13/19 1,170 9,641 

14/19 1,260 10,278 

Orladora B 05/06/19 

16/19 0,01 0,082 

0,2173 17/19 0,03 0,244 

18/19 0,04 0,326 

Esquadrejadora B 

06/06/19 25/19 0,04 0,316 

0,4467 06/06/19 34/19 0,06 0,514 

06/06/19 37/19 0,06 0,504 

Polimento 

manual  
C 

05/09/19 46/19 0,14 0,970 

0,8377 05/09/19 20/19 0,04 0,258 

05/09/19 42/19 0,19 1,285 

Esquadrejadora C 

07/09/19 30/19 0,09 0,725 

0,5963 07/09/19 43/19 0,10 0,819 

07/09/19 17/19 0,03 0,245 

Orladora C 

07/09/19 18/19 0,04 0,333 

0,331 07/09/19 39/19 0,04 0,332 

10/09/19 35/19 0,04 0,328 

Tabela 5 - Resultados finais com concentração de poeiras totais por posto de trabalho. 
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5 DISCUSSÃO  

5.1 Comparação dos resultados com valores legais e normalizados 

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados obtidos por posto de trabalho avaliado e em cada uma 

das empresas e os valores limite de exposição legais e normativos em vigor. 

Posto de 

Trabalho 
Empresa 

Concentração 

média  

(mg.m
-3

) 

NP 

1796:2014 

Decreto-

Lei n.º 

301/2000 

Diretiva 

2017/2398 de 

12 de 

Dezembro de 

2017 

SCOEL 

Polimento 

manual 
A 1,0 

0,5 mg.m
-3

 

(cedro 

vermelho) 

1 mg.m
-3

 

(restantes) 

5 mg.m
-3

 

3 mg.m
-3

 

(2020-2023) 

 

2 mg.m
-3

 

(a partir de 

2023) 

 

0,5 mg.m
-3

 

Polimento 

manual 
B 0,6 

Polimento 

manual 
C 0,8 

Garlopa  B 9,0 

Orladora B 0,2 

Orladora  C 0,3 

Esquadrejadora B 0,4 

Esquadrejadora C 0,6 

Tabela 6 - Comparação de resultados obtidos com os VLE. 

 

Nas Figuras 6, 7, 8 e 9 apresentam-se os gráficos referentes à distribuição dos valores obtidos 

por posto de trabalho e empresa, relacionando-os com os valores limite de exposição (VLE), 

podendo deste modo verificar mais facilmente em que postos de trabalho estes foram atingidos. 
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Figura 6 – Distribuição da concentração de poeiras no PT Polimento Manual. 

 

 

 

Figura 7 – Distribuição da concentração de poeiras no PT Garlopa. 
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Figura 8 – Distribuição da concentração de poeiras no PT Esquadrejadora. 

 

 

 

 

Figura 9 – Distribuição da concentração de poeiras no PT Orladora. 

  

0,4447 0,5963 

0

1

2

3

4

5

6

Esquadrejadora - B Esquadrejadora - C

[Poeiras total] - Esquadrejadora 

[Poeiras totais]

VLE (NP 1796)

VLE (Decreto-lei)

VLE (Diretiva)

VLE (SCOEL)

0,2173 0,331 

0

1

2

3

4

5

6

Orladora - B Orladora - C

[Poeiras Totais] - Orladora 

[Poeiras totais]

VLE (NP 1796)

VLE (Decreto-lei)

VLE (Diretiva)

VLE (SCOEL)



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

 

 

32 Discussão  

5.2 Comparação de resultados  

Seguidamente será realizada uma comparação de resultados entre os postos de trabalho, de modo 

a justificar e interpretar os resultados obtidos. 

 

 Polimento manual 

Este posto de trabalho, só na Carpintaria A é que atinge o VLE da NP 1796:2014 (1 mg.m
-3

), 

podendo ser justificada pelo fato de o local de trabalho ser num canto da fábrica, junto da cabine 

de pintura e afastado de um ponto de ventilação natural. Salienta-se que a mesa onde se 

desenvolve o polimento manual tem um sistema de aspiração incorporado, que se encontrava a 

funcionar no momento da recolha de amostras, no entanto pode-se afirmar que este não é 

suficiente e está mal dimensionado. 

Seguidamente, o valor mais elevado obtido neste posto de trabalho, é o da Carpintaria C, no 

entanto esta foi a fábrica onde se encontravam mais trabalhadores a desempenhar esta função – 

quatro, enquanto nas restantes apenas um trabalhador se encontra a desenvolver esta função. O 

valor não atinge nenhum dos VLE, pois a catividade é desenvolvida no interior de uma cabine 

que possui um sistema de aspiração integrado.  

Note-se que a Carpintaria B é a que possui o valor de concentração obtido mais baixo, no entanto 

merece uma especial atenção, visto que a catividade apenas estava a ser desempenhada por um 

trabalhador, o local apenas possui ventilação natural, fornecida por dois portões que no momento 

das amostragens se encontravam abertos. É um posto de trabalho a ter em atenção, pois o valor 

de concentração obtido já não se encontra muito longe do VLE imposto pela NP 1796:2014, 

podendo este ser atingido se mais que um trabalhador desempenhar esta atividade em 

simultâneo. 

No entanto, verifica-se que se nas três empresas o VLE estipulado pela SCOEL foi ultrapassado. 

 

 Garlopa 

Por indisponibilidade das restantes Carpintarias, apenas foi possível realizar amostragem neste 

posto de trabalho na Carpintaria B.  

Com esta medição é possível observar que todos os VLE são ultrapassados, mesmo sendo este 

posto de trabalho localizado junto a uma entrada, onde o portão se encontrava aberto, bem como 

existindo um sistema de aspiração localizado. 
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 Esquadrejadora 

Em ambas as empresas onde foi possível realizar as amostragens, pode verificar-se que os VLE 

da NP 1796:2014 não foram atingidos, podendo ser justificado pelo fato de ambas as 

Esquadrejadora possuírem sistema de aspiração localizado. 

No entanto, observa-se que na Carpintaria C se obteve um valor de concentração de poeiras 

totais um pouco superiores ao valor obtido na Esquadrejadora da Carpintaria B, ultrapassando o 

VLE recomendados pela SCOEL, o que poderá ser justificado pelo fato de o sistema de 

aspiração não se encontrar junto à lâmina de corte, como na Carpintaria B, mas sim por baixo da 

Esquadrejadora.  

 

 

 Orladora 

Em ambas as Carpintarias onde foi possível realizar as amostragens (B e C) verifica-se que as 

concentrações obtidas são muito semelhantes, não atingindo nenhum VLE. Salienta-se que os 

valores encontrados neste posto de trabalho da Carpintaria C, são um pouco mais elevados, visto 

que durante o processo de amostragem um outro colaborador teve necessidade de limpar com 

recurso a ar comprimido, uma calibradora, que se encontrava próxima da Orladora, podendo 

deste modo ter contribuído para o pequeno aumento de concentração. 

Estes valores, abaixo dos VLE, seria de esperar visto que a função da Orladora é apenas de colar 

às placas de madeira uma fita, exercendo alguma pressão e no final cortar de acordo com a 

dimensão da placa. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

6.1 Conclusões 

Dos postos de trabalho avaliados, só a Garlopa está em incumprimento legal, o posto de trabalho 

Polimento manual, numa das empresas obteve valores da ordem de grandeza do VLE da NP e os 

restantes postos de trabalho, Orladora e Esquadrejadora, encontram-se em cumprimento legal. 

Note-se que os valores obtidos para as concentrações de poeiras totais, obtidas em cada posto de 

trabalho e empresa, não são passíveis de comparação com outros estudos, visto que na revisão 

bibliográfica desenvolvida para esta tese, não foram contemplados estudos, onde tivessem sido 

descriminados os postos de trabalho das empresas em estudo. 

Salienta-se ainda que o primeiro objetivo específico proposto, inicialmente com esta dissertação, 

não foi alcançado, na sua totalidade, uma vez que todas as empresas possuem serviços externos 

de medicina do trabalho, não sendo portanto, possível entrar em contacto com esses serviços, de 

modo a perceber se algum dos colaboradores já possui alguma patologia e/ou sintomatologia 

associada à exposição a poeiras de madeira. No entanto, podemos afirmar, que, tal como já 

referido, a SCOEL afirma que a exposição a valores acima de 0,5 mg.m
3
 já afeta negativamente 

a saúde dos trabalhadores, e neste estudo pode-se afirmar que apenas o posto de trabalho 

Orladora, em ambas as empresas, e a Esquadrejadora da empresa B não atingem este valor. 

Assim sendo, todos os restantes postos de trabalho e trabalhadores a eles associados, poderão 

demonstrar ou vir a demonstrar patologia associada ao sistema respiratório. 

Relativamente ao segundo objetivo específico, relacionar as estatísticas de doenças profissionais 

comprovadas em Portugal com a exposição a poeiras de madeira, foi grande a dificuldade em o 

concretizar, uma vez que não existe disponível nenhuma base de dados sobre este tema, tendo 

para este efeito recorrido a alguns artigos da pesquisa bibliográfica. 

 

6.2 Perspetivas Futuras 

Serão apresentadas algumas perspetivas futuras para este trabalho, podendo já referir-se a 

intenção de publicar este trabalho em revistas da área da Segurança e Saúde no Trabalho, bem 

como enviar um artigo completo para a organização do SHO 2020. Note-se que uma parte desta 

dissertação, a revisão bibliográfica, foi aceite como artigo de revisão e apresentação em formato 

de poster (Anexo IV) no International Congress Environmental Health, ICEH 2019, que decorre 

entre 25 a 27 de setembro, em Lisboa.   
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6.3 Proposta de Medidas Preventivas 

Apresentam-se nas Tabelas 7 e 8 propostas de medidas preventivas que as empresas poderão 

implementar nos postos de trabalho avaliados, de modo a diminuir a exposição ocupacional a 

poeiras de madeira, pelos trabalhadores. 

 

Posto de 

Trabalho 
Empresa Propostas de medidas preventivas 

Polimento 

manual 
A 

Alterar Layout da produção, podendo colocar-se o posto de trabalho, numa zona 

mais ventilada naturalmente e mais afastada de postos de trabalho que possam 

também ser um ponto de exposição a poeiras de madeira. 

Dotar o posto de trabalho com um sistema de aspiração de melhor qualidade, 

podendo complementar-se a mesa de trabalho, com sistema de aspiração, com um 

outro que seja colocado junto das vias respiratórias (ex.: tipo chaminé). 

Disponibilizar aos colaboradores Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) 

mais adequados, nomeadamente máscaras de proteção contra poeiras. 

Sensibilizar e informar os colaboradores para a importância de utilização efetiva 

dos EPI´s. 

Vigilância médica da saúde dos trabalhadores, recomendando-se a realização de 

exames complementares como a espirometria. 

Polimento 

manual 
B 

Dotar o posto de trabalho com sistema de aspiração. 

Sensibilizar e informar os colaboradores para a importância da utilização efetiva 

dos EPI´s já fornecidos. 

Vigilância médica da saúde dos trabalhadores, recomendando-se a realização de 

exames complementares como a espirometria. 

Polimento 

manual 
C 

Efetuar uma avaliação / controlo da eficácia do sistema de aspiração já existente 

no posto de trabalho. Se necessário este deverá ser alvo de melhoria / 

intervenção. 

Disponibilizar aos colaboradores Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) 

mais adequados, nomeadamente máscaras de proteção contra poeiras. 

Sensibilizar e informar os colaboradores para a importância de utilização efetiva 

dos EPI´s. Vigilância médica da saúde dos trabalhadores, recomendando-se a 

realização de exames complementares como a espirometria. 

Tabela 7- Sugestão de propostas de melhoria por empresa e posto de trabalho. 
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Posto de 

Trabalho 
Empresa Propostas de medidas preventivas 

Garlopa  B 

Efetuar uma avaliação / controlo da eficácia do sistema de aspiração já existente 

no posto de trabalho. Se necessário este deverá ser alvo de melhoria / 

intervenção. 

Se possível, dar preferência à utilização de outros equipamentos de trabalho, que 

desempenhem a mesma função, exemplo para algumas tarefas a Molduradora é 

utilizada em prol da garlopa.  

Sensibilizar e informar os colaboradores para a importância da utilização efetiva 

dos EPI´s já fornecidos. 

Vigilância médica da saúde dos trabalhadores, recomendando-se a realização de 

exames complementares como a espirometria. 

Orladora B Vigilância médica da saúde dos trabalhadores, recomendando-se a realização de 

exames complementares como a espirometria. 

Orladora  C Vigilância médica da saúde dos trabalhadores, recomendando-se a realização de 

exames complementares como a espirometria. 

Esquadrejadora B 

Sensibilizar e informar os colaboradores para a importância da utilização efetiva 

dos EPI´s já fornecidos. 

Vigilância médica da saúde dos trabalhadores, recomendando-se a realização de 

exames complementares como a espirometria. 

Esquadrejadora C 

Efetuar uma avaliação / controlo da eficácia do sistema de aspiração já existente 

no posto de trabalho. Se necessário este deverá ser alvo de melhoria / 

intervenção. 

Sensibilizar e informar os colaboradores para a importância da utilização efetiva 

dos EPI´s já fornecidos. 

Vigilância médica da saúde dos trabalhadores, recomendando-se a realização de 

exames complementares como a espirometria. 

Tabela 8- Sugestão de propostas de melhoria por empresa e posto de trabalho.
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8 ANEXOS 
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8.1 Anexo I – Layout da Carpintaria A. 
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8.2 Anexo II – Layout da Carpintaria B. 
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8.3 Anexo III – Layout da Carpintaria C. 
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8.4 Anexo IV – Poster apresentado no ICEH 2019, em Lisboa, em setembro 

de 2019 
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8.5 Anexo V – Folhas de Campo para Amostragem 

Nota: este anexo é enviado num ficheiro pdf separado. 

 

 

 

 

 


