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RESUMO 

Famílias inseridas no arranjo produtivo informal da produção de joias e bijuterias de 
Limeira, SP: a exposição ocupacional a contaminantes químicos em ambiente domiciliar. 

Introdução: A informalidade no mercado de trabalho assola muitas economias em 
desenvolvimento e é uma característica notável da produção de joias e bijuterias em Limeira, 
São Paulo, um dos maiores polos de produção de joias e bijuterias do Brasil. A produção de 
joias e bijuterias envolve o manuseio de produtos que podem ter em sua composição elementos 
com potencial tóxico à saúde humana. Em Limeira, a atividade de produção ocorre dentro dos 
domicílios, o que significa que o trabalhador e seus familiares podem estar expostos a elementos 
potencialmente tóxicos (EPT) oriundos da atividade ocupacional. Objetivos: Este estudo 
investigou a exposição ocupacional aos EPTs Cromo (Cr), Manganês (Mn), Níquel (Ni), Cobre 
(Cu), Zinco (Zn), Arsênio (As) Cádmio (Cd), Antimônio (Sb), Estanho (Sn), Mercúrio (Hg) e 
Chumbo (Pb), dos trabalhadores domiciliares e de seus familiares inseridos no arranjo 
produtivo de joias e bijuterias na cidade de Limeira – SP e discutiu os riscos identificados no 
ambiente de trabalho domiciliar versus a legislação ocupacional vigente.  Métodos: Este estudo 
incluiu 52 famílias (n=165 indivíduos), divididas em grupo Exposto (n=112) e grupo Controle 
(n=53). Foram coletadas amostras de sangue (n=165) dos trabalhadores e seus familiares, e 
amostras de ar da zona de respiração de soldadores (n=9). As concentrações de EPTs foram 
determinadas por espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). 
Questionários foram aplicados para obter informações sociodemográficas, detalhes das 
condições do local de trabalho e dos materiais utilizados. As informações relevantes para 
compor a avaliação do ambiente de trabalho frente aos requisitos legais vigentes foram obtidas 
a partir destes questionários. Além disso, a análise de componentes principais (PCA), formação 
de clusters e regressão logística foram realizadas. Resultados: Os elementos Cd, Ni e Cu 
apresentaram concentração no ar maiores do que as diretrizes ocupacionais americanas. Foi 
encontrada diferença estatisticamente significativa para a concentração de Pb entre os grupos 
Exposto e Controle e entre os sexos (p <0,05), já para o Cu e Sb foram encontradas diferenças 
apenas entre os sexos (p <0,05). Conclusões: As concentrações de EPTs encontradas no ar são 
preocupantes, uma vez que os familiares dos trabalhadores, incluindo as crianças, estão no 
mesmo cenário de exposição. Condições inadequadas de trabalho foram observadas nas 
residências, revelando a necessidade de implementar ações públicas urgentes para proteger 
essas famílias de trabalhadores.  A avaliação do cenário de exposição revelou que os 
trabalhadores e familiares estão sob os mesmos riscos de exposição, uma vez que a produção 
de joias é realizada sem nenhuma proteção do trabalhador e em ambiente geralmente 
compartilhado dentro das casas. Ações públicas e remodelagem do fluxo produtivo são 
necessárias para proteção social e de saúde destes trabalhadores e seus familiares com foco em 
melhoria das condições de trabalho e regularização profissional. 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Exposição Ocupacional, Metais 

 

 



ABSTRACT 

Families inserted in Local Productive Arrangement of the productive chain of jewelry and 
fashion jewelry from Limeira, SP: the occupational exposure to chemical contaminants in 
a home setting. 

Introduction: Informality in the occupational segment devastated many developing economies 
and is a notable feature of the production of jewelry and fashion jewelry in Limeira city, São 
Paulo, one of the largest poles of jewelry and fashion jewelry production in Brazil. The 
production of jewelry and fashion jewelry involves the manipulation of chemical products that 
may have in their composition potentially toxic elements (PTE) to human health. In Limeira, 
the production activity occurs inside the households, which means that worker and family 
members could be exposed to PTE from the occupational activity. Objective: This study 
investigated occupational exposure to PTE Chromium (Cr), Manganese (Mn), Nickel (Ni), 
Copper (Cu), and Zinc (Zn), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Antimony (Sb), Tin (Sn), Mercury 
(Hg), and Lead (Pb), household workers and their families included in the production of jewelry 
and fashion jewelry in Limeira, and discussed the risks identified in the households’ 
occupational environment assessment versus the current occupational legislation. Methods: 
This study included 52 families (n = 165 individuals), divided into Exposed group (n = 112) 
and Control group (n = 53). Blood samples (n = 165) were collected from the workers and their 
relatives, and air samples from the breathing zone of welders (n = 9). Concentrations of EPTs 
were determined by ICP-MS. Questionnaires were applied to collect sociodemographic 
information, details of the workplace conditions and the materials used. The relevant 
information to compose the occupational environment assessment against the current legal 
requirements were obtained from these questionnaires. In addition, the principal component 
analysis (PCA), clusters formation and logistic regression were performed. Results: Cd, Ni, 
and Cu elements presented higher air concentration than the American occupational guidelines 
limits. A statistically significant difference was found for the Pb concentration between the 
exposed and control groups and between the sexes (p <0.05), whereas for Cu and Sb only 
differences between the sexes were found (p <0.05). Conclusions: Concentrations of EPT 
found in the air raise concern, since workers' relatives, including children, are in the same 
exposure scenario. Inadequate working conditions were observed in the houses, revealing the 
need to implement urgent public actions to protect these families and the workers. The exposure 
assessment revealed that workers and family members are at the same risk of exposure as the 
production of jewelry is carried out without any individual protection and, generally, is 
performed in the shared environment inside the houses. Public actions and remodeling the 
productive flow are necessary for the social and health protection of these workers and the 
families with a focus on improving working conditions and professional regularization. 

Keywords: Occupational health, Occupational Exposure, Metals 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

Sou bacharela em Química pela Universidade do Grande ABC e especialista em Gestão 

de Projetos pela Faculdade SENAI de Tecnologia Ambiental. Iniciei o Mestrado em Saúde 

Pública na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo com a intenção de aplicar 

meus conhecimentos de avaliação do atendimento regulatório, construídos durante quase uma 

década de atuação na indústria farmacêutica, e ampliar seus conhecimentos abarcando novos 

setores de produção. Executar um projeto de pesquisa cientifica estava entre meus principais 

objetivos profissionais. Ao conhecer a problemática envolvida no arranjo produtivo informal 

de joias e bijuterias da cidade de Limeira, surgiu o interesse em aplicar uma ferramenta bastante 

conhecida na indústria chamada “avaliação das lacunas” para identificar as lacunas regulatórias 

existentes entre a atuação dos trabalhadores do arranjo produtivo informal e a proteção 

ocupacional estipulada em lei. Minha orientadora então apresentou-me seu projeto financiado 

pela FAPESP (Processo nº 2016/11087-8) intitulado “Do expossoma à toxicologia regulatória: 

um estudo temático sobre a exposição a elementos potencialmente tóxicos (EPT) das famílias 

inseridas no arranjo produtivo informal da produção de joias e bijuterias de Limeria, SP” que 

tem o objetivo de avaliar a exposição dos trabalhadores informais e domiciliares aos EPTs 

durante a jornada de trabalho e o impacto ambiental de tais atividades através da determinação 

dos EPTs nos efluentes líquidos e no lodo de esgoto da cidade; estudar as possíveis rotas 

metabólicas alteradas por esta exposição em comparação à população não ocupacionalmente 

exposta; avaliar as condições de trabalho e seu impacto na qualidade de vida, trabalho e estudo 

das crianças e adolescentes da família do trabalhador; e discutir questões regulatórias do setor 

com o intuito de contribuir para a proteção da saúde do trabalhador informal. Desta forma, foi 

construído um projeto propondo a avaliação dos requisitos regulatórios não atendidos frente ao 

cenário de exposição encontrado dentro do domicílio e a avalição da exposição dos 

trabalhadores e familiares através da determinação dos EPTs no sangue e no ar da zona de 

respiração do trabalhador.  

O contato com alguns atores públicos da cidade já havia sido iniciado através da 

realização do estudo que avaliou o impacto ambiental. Comecei a acompanhar as reuniões 

mensais da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil de Limeira (COMETIL), 

oportunidade na qual pode conhecer representantes da Secretaria da Saúde que, posteriormente, 

viriam a apoiar a execução deste estudo, ajudando na seleção dos bairros e autorizando a 

participação dos agentes comunitários da saúde na identificação das famílias.  



Foi submetida uma solicitação de bolsa de Mestrado à Fundação de Amparo à Pesquisa 

do estado de São Paulo (FAPESP), aprovada em outubro de 2016. Após o meu exame de 

qualificação, em fevereiro de 2017, iniciei as visitas às famílias selecionadas, sempre na 

companhia do Agente Comunitário de Saúde (ACS) da área. Os convites foram realizados e a 

obtidos os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Todas as famílias receberam 

o convite com bastante entusiasmo e foram bem receptivos. Foram esclarecidas as dúvidas e 

estabelecido um canal de comunicação. Poucas famílias não quiseram participar do estudo. As 

famílias que fizeram parte do grupo controle foram mais complicadas de convidar, muitas não 

tinham interesse em fazer parte do estudo. 

 Após a fase de convite, os questionários foram aplicados em todas as famílias. Muitas 

reuniões foram realizadas com a minha orientadora para desenhar a coleta das amostras 

biológicas e das amostras ambientais (ar). Foi estabelecido uma equipe de coleta que contou 

com 5 estudantes de mestrado, um enfermeiro que só atuou no início da coleta e um motorista. 

Tínhamos sempre 4 estudantes, sendo um enfermeiro e um biomédico. Havia um rodízio de 

dois estudantes por dia. O dia de coleta era iniciado às 6:30 na Faculdade de Saúde Pública, 

onde os materiais eram preparados e terminava por volta das 21:00 na faculdade, onde as 

amostras eram armazenadas. Participei de todos os dias de coleta, que totalizaram 22 dias. A 

enfermeira do grupo assumiu a coleta de sangue na segunda semana e a biomédica deu apoio 

quando a enfermeira não pode participar. Realizei todas as coletas de ar, no qual houve o 

acompanhamento do trabalho por 4 horas seguidas de 9 soldadores. Na mesma campanha de 

coleta, outras amostras biológicas foram coletadas, tais como: unha, saliva e urina. As amostras 

de sangue foram coletadas em dois tubos diferentes, um dos tubos era heparinizado e livre de 

traços de metais e outra continha gel separador para separação de plasma e conseguinte análise 

de metabólitos. Um fator bastante desafiador foi garantir que as amostras chegassem 

rapidamente para serem armazenadas em temperatura adequada (-80º) e que todos os 

procedimentos de preparação para que estas amostras seguissem para o armazenamento 

(separação e fracionamento do plasma, fracionamento da urina e saliva). Nesse estudo foi 

utilizado o sangue total, entretanto, estudos que estão sendo desenvolvidos pelo grupo e que 

fazem parte do estudo de abordagem temática tiveram a coleta realizada no mesmo período. 

Outro ponto crítico foi estabelecer uma agenda de coleta que fosse realizada ao fim da jornada 

de trabalho das famílias. Devido à dinâmica complexa do trabalho das famílias o agendamento 

das coletas foi um ponto crítico para garantir que todos os trabalhadores tivessem amostras 

coletadas após a jornada de trabalho. 



Realizei um estágio no exterior financiado pela FAPESP (Processo nº 2017/15797-2), 

por dois meses, no laboratório Environmental Engineering Laboratory (Enve-Lab) do 

Department of Chemical Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki, em Salonica, 

Grécia. O laboratório Enve-Lab é coordenado pelo Professor Dimosthenis A. Sarigiannis, 

coordenador do principal projeto de estudo do expossoma na Europa, Health and Environment-

wide Associations based on Large population Surveys (HEALS). O estágio teve como objetivo 

conhecer e acompanhar durante o período do estágio a coorte europeia que aplica a abordagem 

do expossoma, no Projeto HEALS, para que o saber acumulado nesta área pudesse ser 

incorporado pelo nosso grupo de pesquisa e aplicado em estudos brasileiros e ainda, consolidar 

a colaboração internacional com o grupo de pesquisa europeu que estuda o expossoma. Com 

fortalecimento da colaboração, um dos pesquisadores do grupo da Grécia teve participação em 

um dos artigos resultante deste estudo de mestrado, tendo contribuído fortemente durante a 

análise estatística e interpretação dos resultados. Atualmente, este pesquisador trabalha no 

Departamento de Medicina, do Imperial College London que fica situado em Londres, Reino 

Unido. 

Esta dissertação está estruturada como segue: Introdução, Metodologia, Resultados, 

Discussão e Conclusão. Nos capítulos referentes à Resultados e Discussões são apresentados 

dois manuscritos. Os artigos são fruto dos dois anos de trabalho da autora. O primeiro 

manuscrito, intitulado “Home-based and informal work exposes the families to potentially toxic 

elements” foi submetido a um periódico cientifico internacional (Environmental Pollution – 

Qualis A1 CAPES), tendo sido, por este motivo, redigido em inglês. Já o segundo manuscrito, 

intitulado “Avaliação das lacunas entre a regulação e a proteção do trabalhador informal que 

atua em ambiente domiciliar” será submetido a um periódico nacional, a Revista Brasileira de 

Saúde Ocupacional (Qualis B1 CAPES), tendo sido redigido em português. O formato de 

apresentação da dissertação de Mestrado, em forma de artigos, segue as normas da deliberação 

da Comissão de Pós-Graduação em sua 9º sessão de 05 de junho de 2008 (ANEXO 1). 

A redação desta apresentação teve como objetivo descrever as motivações que 

desencadearam a realização deste estudo e contar um pouco da construção necessária para sua 

viabilização dentro de um período de dois anos. Esperamos com este estudo, contribuir para a 

compreensão de como o arranjo produtivo informal atua e apresentar pontos importantes 

relacionados à exposição destas famílias a elementos potencialmente tóxicos para que políticas 

públicas, empresariais e setoriais atuem na proteção e diminuição da vulnerabilidade destes 

trabalhadores e suas famílias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação de políticas públicas e a promulgação da base regulatória adequada é essencial 

para o desenvolvimento de uma sociedade segura e sustentável, todavia, esse processo pode ser 

complexo e lento (Carvalho et al., 2010). O Brasil possui legislação complexa e aprimorada, 

entretanto, a aplicabilidade desta legislação nem sempre é eficaz (Lacorte et al., 2013).  

A definição e o entendimento do papel das políticas públicas são essenciais para sua 

correta aplicação e desenvolvimento. Diferentes definições são apresentadas por autores que 

descrevem e abordam o assunto. De acordo com Teixeira (1997), as políticas públicas são 

conjuntos de diretrizes e referências ético-legais empregadas pelo país em resposta às demandas 

da sociedade. Dentre muitos assuntos e pontos críticos, a decisão de trabalhar nas prioridades e 

mesmo elencá-las é uma tarefa árdua.  

Um dos grandes desafios da sociedade brasileira é frear a expansão do trabalho informal 

que sofre com processo de precarização e degradação das condições, direitos e garantias do 

trabalhador (Aquino et al., 2016). 

Entre 2008 e 2010, ocorreu uma redução de cerca de 6,5% no trabalho informal no 

Brasil, com respectiva diminuição de aproximadamente 280.000 empregados sem contrato de 

trabalho nas seis principais regiões metropolitanas (OIT, 2011). Por outro lado, deve-se 

mencionar que em períodos de crise econômica, os trabalhadores tendem a buscar alternativas 

para compensar a perda de rendimento financeiro, quadro que se torna difícil de ser revertido 

após longos períodos de crise (OIT, 2012) e o ambiente favorável ao crescimento do trabalho 

informal facilita o aumento da exposição a acidentes, doenças ocupacionais e do trabalho 

infantil (OIT, 2013). 

Com o intuito de reduzir custos, aumentar a rentabilidade e a competitividade, algumas 

empresas lançam mão da terceirização (Antunes, 2007), uma ferramenta administrativa onde 

atividades que inicialmente eram realizadas internamente passam a ser realizadas por outros 

entes contratados (Araújo, 2005). A terceirização proporciona um ambiente de maior 

vulnerabilidade ao trabalhador que pode refletir em diversos âmbitos (Aquino et al., 2016), 

sendo que, além da transferência de riscos, pode ocorrer a precarização das condições de 

trabalho (Druck, 2016; Aquino et al., 2016).  A prática busca um processo de descentralização, 
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que pode ser realizado de diferentes formas, tais como: força de trabalho para a própria empresa 

contratante, empresas que forneçam componentes, prestadores de serviços e o trabalho 

domiciliar (Marcelino, 2008).   

A precária condição social de famílias brasileiras favorece o desenvolvimento de 

atividades manufatureiras em ambiente domiciliares e inadequados, trazendo riscos à saúde, 

pois tais atividades demandam estrutura para minimizar riscos aos trabalhadores e ao meio 

ambiente (Lacorte, 2012).  

De acordo com Lavinas e colaboradores (2000), os estudos relacionados ao trabalho 

domiciliar concentram-se especialmente nas atividades consideradas tradicionais, como por 

exemplo, confecção têxtil e calçados. A realização de novos estudos de caso relacionados a 

trabalhos domiciliares e informais contribui para esclarecer e obter novos entendimentos desta 

relação de trabalho. Cerca de 40% da população brasileira economicamente ativa atua na 

informalidade (IBGE, 2018). Esta situação pode ser observada no município de Limeira situado 

no interior do estado de São Paulo, onde há um número grande de indivíduos atuando em 

trabalhos informais (Vilela e Ferreira, 2008). 

 

1.1 ARRANJO PRODUTIVO DE JOIAS E BIJUTERIAS DE LIMEIRA – SP 

O município de Limeira fica localizado à cerca de 150 Km a noroeste da capital do 

estado de São Paulo. Possui cerca de 276.022 residentes, sendo 50,9% mulheres, com população 

predominantemente urbana (267.785 pessoas) (IBGE, 2010). A cidade de Limeira possui o 

maior polo de produção de joias e bijuterias do Brasil, representando 60% da produção do país 

(Lacorte et al., 2013). A maioria da população da cidade atua nesta cadeia em trabalhos formais 

e informais. De acordo com Figueiredo e Trapé (2007), levantamentos locais indicam que um 

terço da população economicamente ativa possa estar relacionado direta ou indiretamente ao 

setor de produção de joias e bijuterias. Algumas famílias realizam atividades ocupacionais em 

suas residências (Vilela e Ferreira, 2008), todavia o processo de fabricação de joias e bijuterias 

exige cuidados devido à necessidade de manipulação de materiais que podem trazer risco à 

saúde do trabalhador. 

O processo de fabricação de joias e bijuterias engloba várias etapas as quais utilizam 

produtos constituídos por elementos químicos de potencial tóxico. Dentre estas etapas, temos o 

processo de soldagem que consiste na união de metais (Lacorte, 2012). Neste processo, podem 



24 
 

ser usados dois tipos de solda: a solda a quente que utiliza uma solda em pó ou solda palha, 

com o auxílio de um maçarico, e a solda a frio ou de fluxo (Vilela e Ferreira, 2008). Os 

chamados fluxos são aplicados em quase todos os processos de solda branda e no processo de 

brasagem. Este consiste na união de metais por meio do aquecimento, abaixo da temperatura 

de fusão. De acordo com a literatura (Lacorte, 2012), os constituintes básicos dos fluxos são o 

flúor (F) o boro (B), na forma de ácido bórico (H3BO3), boratos (BO3
-3) e fluoretos (F-). Esses 

componentes que constituem os fluxos podem causar irritação das vias respiratórias pela 

fumaça e pelos vapores desprendidos. A solda a quente, a qual consiste em soldar com um ferro 

elétrico, torna necessária a utilização do ácido clorídrico (HCl) nas concentrações que variam 

entre 5% a 10% (v/v), para o desengraxe do material a ser soldado (Brastak, 2012). 

O tratamento de superfície também é uma etapa do processamento da joia ou bijuteria. 

Nesta etapa, são utilizados compostos tais como cobre (Cu) em meio alcalino ou ácido, níquel 

(Ni), ouro (Au), prata (Ag) e ródio (Rd). As empresas que fazem o tratamento de superfície 

banham as peças em tanques, onde são usados tais compostos químicos, sendo nítidos os riscos 

existentes na exposição a névoas ácidas e vapores contendo contaminantes metálicos e cianetos 

(Silva, 1998). Em várias etapas do tratamento de superfície, são usados os cianetos de potássio, 

de sódio, de cobre e/ou de prata, os quais podem ser rapidamente absorvidos pelo corpo por 

meio da inalação e da pele (ATSDR, 2006). 

 

1.2 ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS E SEUS EFEITOS NA SAÚDE 

HUMANA 

Os elementos químicos, em quase sua totalidade, e suas substâncias podem apresentar 

um potencial tóxico. Somado aos metais, existem outros elementos, que não são metais, mas 

estão envolvidos em estudos de toxicidade; portanto o termo EPT (Elementos Potencialmente 

Tóxicos) é utilizado para se referir a esse conjunto de elementos (Bacon e Davidson, 2008; Hill, 

2010). No presente estudo, os EPTs serão representados pelos elementos: Arsênio (As), Cádmio 

(Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Manganês (Mn) Níquel (Ni), Mercúrio (Mg), Chumbo (Pb), 

Estanho (Sn), Antimônio (Sb) e Zinco (Zn) (Baysal et al., 2013; Hill, 2010; Bacon e Davidson, 

2008).  

A contaminação pelos EPTs pode causar vários danos à saúde e ao meio ambiente.  O 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) pela da Norma Reguladora nº 7 regulamenta os 

limites de exposição ocupacional para alguns elementos e substâncias tóxicas por meio do 
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Índice Biológico Máximo Permitido (IBMP).  Ao avaliar as propriedades de cada elemento, 

como mostrado a seguir, estas afirmações se tornarão mais evidentes. 

Dentre os elementos potencialmente tóxicos, podemos destacar o As. De maneira geral, 

suas espécies orgânicas são significativamente menos tóxicas em comparação com as 

inorgânicas que, conforme a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer (IARC), são 

classificadas como carcinogênicas para humanos (IARC, 2012a). O As-III é absorvido mais 

rapidamente em sistemas biológicos do que o As-V. Os compostos de As-III têm uma elevada 

afinidade pelos grupos sulfídricos em proteínas e pode provocar a desativação das enzimas. O 

As-V compete com fosfato em reações celulares e pode desacoplar a fosforilação oxidativa de 

modo que as ligações de alta energia da adenosina trifosfato não são conservadas (Bissen e 

Frimmel, 2003; Todorov et al., 2005). A exposição crônica ao As pode resultar em 

hiperqueratose, hiperpigmentação, doenças cardiovasculares, distúrbios dos sistemas 

periféricos vasculares e nervosos, distúrbios circulatórios, unhas quebradiças e eczema (Bissen 

e Frimmel, 2003), bem como elevar o risco de desenvolver alguns tipos de câncer, tais como, 

fígado, pulmão e bexiga (CHSR, 2009; IARC, 2012a). A formação de espécies reativas de 

oxigênio (ERO), danos subsequentes a macromoléculas celulares, estresse oxidativo e interação 

do As reativo ou seus metabólitos com macromoléculas são alguns tipos gerais de mecanismos 

que podem estar envolvidos na toxicidade induzida por As (ATSDR, 2016). A exposição 

crônica ao As foi associada a danos não específicos e oxidativos ao DNA (Mendez-Gomez et 

al., 2008, Pei et al., 2013), diminuição do reparo do DNA (Mendez-Gomez et al., 2008) e danos 

nos cromossomos (Paiva et al., 2006). 

O elemento Cd é conhecido por ter um processo de absorção dependente de vários 

fatores, tais como espécies do elemento, idade e dieta do indivíduo, entre outros (Verougstraete, 

2005; Satarug et.al., 2010). Classificado como carcinogênico (IARC, 2012), o Cd, em seres 

humanos, acumula-se principalmente nos rins (meia-vida biológica 10-35 anos), órgão-alvo, 

podendo levar a disfunção renal tubular resultando no aumento da excreção de proteínas de 

baixo peso molecular na urina, distúrbios no metabolismo do cálcio (Ca) e a formação de 

cálculos renais em casos de ingestão elevada. A exposição ocupacional a longo prazo está 

associada a alterações pulmonares, caracterizadas principalmente por doença obstrutiva crônica 

das vias aéreas a exposição elevada por inalação à fumaça de óxido de cádmio resulta em 

pneumonite aguda com edema pulmonar (WHO, 2010). Quando o Cd é absorvido pelo 

organismo, tende a se associar a metalotioneína (MT) uma proteína de baixa massa molecular 

capaz de se ligar com até sete átomos de Cd. Os íons de Cd2+ não associados à MT podem 
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causar danos severos nos rins e substituir o Ca2+ em vários sítios de ligações celulares, levando 

a perturbações que podem culminar em diversos efeitos tais como a carcinogênese, diabetes, 

hipertensão, doença arterial periférica, infarto do miocárdio, diminuição das funções 

pulmonares, degeneração muscular, entre outros (Verougstraete, 2005; Nordberg, 2009; 

Satarug et al., 2010). 

Já o Cr é um metal que ocorre predominantemente nos estados de oxidação Cr-III e Cr-

VI e sua principal aplicação é na produção de aços (Nriagu, 1988). O Cr-III é conhecido como 

um elemento essencial para o funcionamento adequado do metabolismo de lipídios, glicose e 

proteínas em mamíferos, já o Cr-VI é considerado carcinogênico por inalação (IARC, 2012b) 

e pode causar efeitos mutagênicos e genotóxicos (Hoet, 2005; Guthrie, 1982). A absorção do 

Cr-VI oral, dérmica ou pelas vias aéreas é significantemente maior em relação à absorção do 

Cr-III. Uma vez absorvido, o Cr(VI) apresenta instabilidade no meio fisiológico e isso acarreta 

rápidas transformações desta espécie sendo reduzida por agentes como ascorbato e glutationa à 

Cr(V), Cr(IV) e finalmente ao Cr(III) cujo destino final é a excreção urinária.  

A exposição ocupacional a compostos de Cr(VI), em industrias de solda de aço 

inoxidável e produção de liga de ferro-cromo, está associada ao aumento do risco de cânceres 

do sistema respiratório (ATSDR, 2012). 

O elemento Cu é reconhecidamente essencial a animais e humanos, e desempenha 

diversas funções no organismo. O Cu não é um elemento de alta toxicidade para humanos, 

porém pode ter um efeito tóxico quando absorvido em grandes quantidades (Censi et al., 2006; 

Fernandes et al., 2008). Estudos de exposição ocupacional à poeira de Cu observaram efeitos 

como náuseas, diminuição dos níveis de hemoglobina e eritrócitos, irritação respiratória e 

efeitos gastrointestinais leves que foram atribuídos à deglutição de pó de cobre no ar. (ATSDR, 

2004). 

A ingestão do elemento Mn, em baixas concentrações, também é essencial para saúde 

humana. Já as exposições a altos níveis de manganês por via inalatória são tóxicas. (ATSDR, 

2012a). Valores sanguíneos elevados de Mn foram encontrados em estudos realizados em 

soldadores (Wang et al., 2006; Pesch et al., 2012; Lee et al., 2016). Ao inalar, o Mn pode ser 

diretamente transportado para o cérebro e pode resultar em distúrbio neurológico permanente e 

a exposição a altos níveis pode resultar em inflamação pulmonar (ATSDR, 2012a). 

O Hg é um elemento encontrado naturalmente nas emissões vulcânicas e evaporação 

natural da crosta terrestre. Muitas atividades ocupacionais estão associadas à exposição 
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potencial aos compostos de mercúrio, tais como aquelas envolvidas na produção de tintas, 

baterias e joias (IARC, 1993). O Hg não é considerado como carcinogênico para humanos 

conforme a classificação do IARC (1993), todavia, ele está na lista da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como um dos dez compostos químicos de maior preocupação em saúde pública 

(WHO, 2010a).  Os alvos primários dos compostos de mercúrio são: o sistema nervoso central, 

os rins e o feto em desenvolvimento. Outros sistemas que podem ser afetados incluem o 

respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, hematológico, imunológico, e sistemas 

reprodutivos (IARC, 1993; ATSDR, 1999). 

O Ni tem diversas aplicações, desde ligas metálicas para aços inoxidáveis e 

galvanoplastia, fundição, catalisadores e soldagem. A principal via de absorção do Ni pela 

população geral é a ingestão (IARC, 2017). Uma vez absorvido, o níquel pode ser encontrado 

em diversos órgãos onde pode se associar a albumina, α-2 macroglobulina e a histidina 

(Schaumloffel, 2005). Além da associação a biomoléculas que pode acarretar na perda de suas 

funções, o níquel pode formar EROs com efeitos, tais como, lesões celulares, incluindo danos 

ao DNA ou inibição da reparação do DNA (Cavallo et al., 2003; Chiou et al., 2014). Além 

desses efeitos, o Ni pode provocar muitos danos no sistema respiratório, incluindo bronquite 

crônica, enfisema, fibrose pulmonar e função pulmonar prejudicada. Estes efeitos têm sido 

observados em estudos que envolveram trabalhadores de fundição e soldadores (ATSDR, 

2005a), sendo o Ni e seus compostos classificados como carcinogênicos pela IARC (IARC, 

2017). 

O Pb é amplamente distribuído no meio ambiente e, conforme classificação da IARC 

(2006) seus compostos inorgânicos são considerados como provavelmente carcinogênicos para 

humanos. Estimou-se que a exposição ao Pb é responsável por 1% da quantidade global de 

doenças (Fewtrell et al. 2004), e cerca de 99% de todas as crianças afetadas pela exposição ao 

chumbo vivem em países de baixa e média renda (Suk et al. 2003). A exposição humana ao 

chumbo pode ocorrer, principalmente, via ingestão e inalação. Com relação a exposição 

ocupacional, a inalação pode ocorrer a partir de fumos de óxido de Pb, que são gerados pelo 

corte e solda de ligas de Pb ou de outros metais, os quais são revestidos com tinta à base de Pb. 

Uma vez dentro do organismo, o chumbo estará associado aos ossos, tecidos e ao sangue. A 

ação do Pb está relacionada ao fato do íon Pb2+ ter afinidade por proteínas, comprometendo o 

funcionamento de estruturas as quais elas pertencem, além deste íon ser similar a íons essenciais 

bivalentes como Ca2+ e Zn2+. Estas características fazem com que a exposição crônica ao 

chumbo leve o indivíduo a ter sérios problemas na produção de hemoglobina, danos ao sistema 
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nervoso central e periférico, problemas vasculares, nefropatia, entre outros males (Hoet, 2005a; 

Olympio et al., 2009; Olympio et al., 2010). 

O Sn é um metal prateado, maleável, que é sólido nas condições ambientais. A 

exposição humana ao Sn pode ocorrer por ingestão, inalação ou absorção dérmica, sendo essa 

última via significativa de exposição ocupacional para determinados compostos 

organoestânicos (ATSDR, 2005b). Muitos dos compostos orgânicos de estanho podem afetar a 

fosforilação oxidativa mitocondrial e alterar as membranas (Kimbrough, 1976; Winship, 1988). 

Estudos de exposição ocupacional à forma inorgânica deste elemento encontraram efeitos 

negativos no sistema respiratório (ATSDR, 2005b). O Sb é um constituinte natural do solo e 

está naturalmente presente na crosta terrestre em níveis de cerca de 0,2 – 0,3 µg g-1. A população 

em geral está exposta a baixos níveis de Sb que podem estar presentes no ar e na comida. Já 

trabalhadores expostos ocupacionalmente terão maiores níveis de exposição ao Sb (ATSDR, 

2017). 

O Zn atua como cofator em mais de 200 enzimas, particularmente nas que atuam na 

síntese proteica. Este elemento também está associado à síntese de DNA, reprodução, formação 

dos ossos, crescimento e sistema imunológico (Barceloux e Barceloux,1999; Walsh et al., 

1994). Não há evidências da ação carcinogênica do Zn em situações de exposição crônica, 

entretanto, em situações de exposição aguda deste elemento, pode haver danos nos rins, 

corrosão do trato gastrointestinal e até mesmo leucocitose (Barceloux e Barceloux, 1999). 

Trabalhadores que realizam atividade de fundição e soldagem podem estar expostos a partículas 

de óxido de Zn ultrafinas (0,2-1,0 μm) que se originam do aquecimento do Zn e, se inaladas, 

essas pequenas partículas (<1 μm) atingem os alvéolos e causam inflamação e lesão tecidual na 

periferia do pulmão (ATSDR, 2005). 

 

1.3 BIOMONITORAMENTO HUMANO 

A avaliação da exposição humana aos EPTs, presentes no ambiente externo ou de 

trabalho, vem sendo estimada pela medida periódica desses contaminantes em amostras 

ambientais tais como ar, água e solo, denominado monitoramento ambiental (Bashkin, 2006). 

No entanto, as medidas periódicas de determinada substância química ou seu metabólito na 

população exposta (biomonitoramento humano - BH), podem melhorar a qualidade das 

avaliações de risco, pois fornecem uma relação direta entre exposição à substância química e a 



29 
 

dose interna, e possíveis efeitos à saúde (WHO, 1995). Adicionalmente, o uso de biomarcadores 

de exposição pode auxiliar o diagnóstico clínico (WHO, 2000).    

Desta maneira, o BH vem sendo utilizado nas áreas de Saúde Ocupacional e Ambiental 

para verificar a adequação com os padrões legais definidos para cada substância. Assim, o 

monitoramento da exposição de trabalhadores ou da população geral aos EPTs é um 

procedimento que consiste de avaliação e interpretação de parâmetros biológicos e/ou 

ambientais, com a finalidade de detectar os possíveis riscos à saúde comparando-se com 

referências apropriadas (Apostoli, 1999). 

Muitos estudos de biomonitoramento das populações para avaliação da exposição a 

contaminantes químicos estão disponíveis na literatura. Os principais estudos, cuja abrangência 

demográfica faz com que tenham maior representatividade, são o National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES), realizado pelo Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) nos EUA, o German Environmental Survey (GeES) da Alemanha e o Environmental 

Health Monitoring System in the Czech Republic, estudo nacional da República Checa (Pirkle 

et al., 1994; CDC, 1997). 

O desenvolvimento da química analítica colocou definitivamente os indicadores 

biológicos, geralmente definidos como biomarcadores, como instrumentos valiosos na 

avaliação da exposição ambiental da população geral. Esse importante fato possibilitou a 

determinação de compostos em concentrações muito baixas nas diversas matrizes biológicas, 

já que os níveis de exposição da população geral, usualmente são mais baixos do que os níveis 

aos quais os trabalhadores estão submetidos (Mutti, 1999). 

Os biomarcadores constituem uma abordagem eficiente nos estudos de avaliação de 

risco e impacto ambiental, pois detectam de forma precoce os efeitos reais que estão ocorrendo 

nos seres vivos em situações de exposição a ambientes poluídos e contaminados. O uso de 

biomarcadores de exposição é fundamental para que possam ser tomadas medidas mitigadoras 

e de proteção a estes ambientes e aos seres humanos. 

São escassos os dados no Brasil sobre a extensão da contaminação por EPT da 

população geral e, principalmente, da população mais vulnerável composta por crianças. Uma 

revisão recentemente publicada revelou que os estudos realizados em países da América Latina 

e Caribe que avaliam a exposição de crianças ao elemento Pb, são escassos, pontuais (“hot 

spots”) e possuem um número pequeno de indivíduos avaliados (Olympio et al., 2017). 
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Como visto acima, ainda que em baixas doses, a exposição aos EPTs está associada a 

diferentes desfechos negativos à saúde humana.  Um estudo de coorte encontrou associação 

positiva entre a exposição ao Pb durante o pré-natal (14,3 µg L-1) e hiperatividade em crianças 

de 7-8 anos de idade na Bélgica (Sioen et al., 2013). Em um outro estudo com trabalhadores da 

indústria de joias, realizado na Índia, foi identificado que a exposição ao Cd contribui para o 

estresse oxidativo e aumento da fragilidade e anormalidades morfológicas dos eritrócitos 

(Moitra et al., 2014). Trabalhadores de uma empresa de fundição expostos às concentrações no 

ar de As 2 vezes maiores que o valor limite estabelecido (Valor limite: 0,01 mg m-3) 

apresentaram maiores concentrações de As urinário (58,9 μg L-1), com efeitos nefrotóxicos 

manifestados por níveis mais altos de proteínas de baixa massa molecular na urina e níveis 

elevados no soro (Halatek et al., 2009). 

Um estudo envolvendo trabalho domiciliar realizado no estado do Novo México, EUA, 

determinou a concentração de alguns EPTs em amostras de poeira retiradas de casas de 

trabalhadores que fabricavam joias em seus domicílios e comparou com a poeira de casas onde 

tais atividades não eram realizadas, chamadas de controle. Os elementos: Ag, Cu, Ni, Hg e Sb 

foram significativamente maiores nas áreas das casas onde as joias eram fabricadas em 

comparação com as casas controle (p ≤ 0.02) (Gonzalez et al., 2004).  

São notórias as contribuições que os estudos científicos podem proporcionar, ainda mais 

quando se trata de cenários complexos, como, por exemplo, o da cidade de Limeira. Tais 

estudos podem subsidiar informações para elaboração de ações e políticas públicas. A pesquisa 

desenvolvida por Vilela e Ferreira (2008) na cidade de Limeira, lançou luz a um problema 

complexo e de caráter urgente de Saúde Pública pelas atividades realizadas envolverem, dentre 

outros problemas, o trabalho infantil e informal de produção de joias e bijuterias e a exposição 

ocupacional a EPTs em ambiente domiciliar. Com a contribuição deste trabalho, algumas ações 

de vigilância foram criadas em Limeira, após a organização de uma comissão intersetorial para 

discutir os problemas relacionados com o trabalho infantil e informal existentes no município. 

A criação desta comissão ocorreu após a publicação de uma matéria no jornal O Estado de São 

Paulo, em dezembro de 2006, com base em uma pesquisa do mesmo grupo, a qual abordou o 

envolvimento de crianças e adolescentes na produção de joias e bijuterias no município de 

Limeira (Lacorte et al., 2013). 

Conforme levantamento comparativo feito por Lacorte e colaboradores (2013), alguns 

avanços foram observados após a criação da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho 

Infantil de Limeira (COMETIL) que ocorreu por meio da Portaria 1026 de 3 de julho de 2007 
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e, em 22 de dezembro de 2016 teve sua instituição decretada. Ações de vigilância, que não 

existiam antes da COMETIL, foram criadas, tais como: criação do Programa de Saúde do 

Trabalhador; levantamento da situação de trabalho infantil entre os usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS), em 2010; registros de acidente de trabalho no Sistema de informação de 

agravos de notificação (SINAN) e a implementação do Sistema de informação e vigilância de 

acidentes do trabalho (SIVAT) (Lacorte et al., 2013). 

São muitos os objetivos a serem alcançados com a implementação de sistemas de 

vigilância. Dentre alguns destes objetivos citados por Waldman (1998), podemos salientar a 

identificação de fatores de risco associados com a ocorrência de doenças, recomendação, com 

bases objetivas e científicas, de medidas necessárias para prevenir ou controlar a ocorrência de 

agravos à saúde e a avaliação do impacto de medidas de intervenção por meio de coleta e análise 

sistemática de informações relativas ao específico agravo, objeto dessas medidas. 

São escassos os estudos que apresentem dados com relação a saúde de trabalhadores 

que atuem em atividades informais e domiciliares. Esta população pode estar exposta a muitos 

riscos. Em um estudo envolvendo 383 trabalhadoras formais da cadeia de joias e bijuterias de 

Limeira, sendo destas 191 atuando e 192 não atuando com galvanoplastia, foi encontrada maior 

prevalência de disfunções tireoidianas e hipotireoidismo no grupo de trabalhadoras expostas ao 

cianeto, substância que pode estar presente nos vapores liberados do processo galvânico 

(Figueiredo, 2011).  

Frente ao cenário apresentado, espera-se que, nesse estudo, possamos fornecer subsídios 

às autoridades locais para formulação de políticas públicas de saúde e ambientais com vistas a 

mitigação dos riscos à saúde aos quais crianças e adultos possam estar expostos.  

O expossoma humano é o somatório de todas as exposições que um ser humano possa 

ter durante toda a sua vida, seja endógena (ex.: inflamação, infecção, etc.) ou exógena (ex.: 

poluição, radiação, dieta, medicamentos, produtos químicos, etc.) (Rappaport et al., 2014), e 

sua determinação tem como objetivo avaliar se a exposição a fatores exógenos e endógenos 

foram os responsáveis pelo desenvolvimento de determinadas doenças, além de comparar os 

expossomas entre indivíduos saudáveis e doentes para auxiliar no desenvolvimento da 

epidemiologia molecular, ao longo das diferentes fases da vida. Sua abordagem exige uma visão 

holística, integrando o ambiente interno do corpo humano com o ambiente externo e a porção 

individual de exposição aos diferentes tipos de xenobióticos, considerando os fatores 

ecológicos, sociais e culturais de cada indivíduo (Pino et al., 2017).  



32 
 

Desta forma, os resultados do presente estudo, em conjunto com os resultados dos 

trabalhos do grupo ligados a este projeto, podem resultar em dados científicos pioneiros e 

relevantes, os quais possibilitarão discutir apropriadamente o impacto das atividades 

ocupacionais realizadas em ambiente domiciliar à saúde humana e ambiental, não só 

localmente, mas também com vistas à saúde do trabalhador e do expossoma humano. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Geral 

Investigar as possíveis associações entre a exposição ocupacional aos EPTs e o ambiente 

de trabalho informal dos trabalhadores domiciliares inseridos no arranjo produtivo de joias e 

bijuterias na cidade de Limeira – SP 

2.2 Específicos 

i) realizar um estudo descritivo sobre o processo produtivo de bijuterias de Limeira, SP, 

considerando o APL informal e domiciliar;  

ii) determinar as concentrações de EPTs no sangue (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Hg, Ni, Pb, Sn, Sb e 

Zn);  

iii) determinar as concentrações de ambientes internos (indoor) de EPTs na zona de respiração 

dos trabalhadores;  

iv) investigar possíveis associações entre a) níveis de concentração dos EPTs encontrados no 

ambiente de trabalho e atividade desenvolvida e; b) níveis de EPTs encontrados no ambiente 

de trabalho e concentrações dos respectivos EPTs no sangue; 

v) discutir os riscos identificados versus a legislação aplicável, por meio do método de avaliação 

das lacunas.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (Parecer N⁰ 1.053.983). Trata-se de estudo transversal que faz parte 

de um projeto mais amplo (Processo FAPESP 2016/11087-8), coordenado pela orientadora 

deste estudo, Profa. Dra. Kelly Polido Kaneshiro Olympio, que inclui os trabalhadores 

informais envolvidos no Arranjo Produtivo Local (APL) da indústria de joias e bijuterias de 

Limeira, SP. Abaixo estão detalhados os métodos e materiais utilizados e ao final desse 

capítulo, no Quadro 1 são apresentados, resumidamente, os métodos utilizados, forma de 

análise e produto obtido para cada objetivo especifico do presente estudo. 

 

3.1. SELEÇÃO DO GRUPO EXPOSTO 

 

Para seleção dos participantes a metodologia utilizada foi a de amostra de conveniência e o 

critério de inclusão foi que ao menos um membro da família trabalhasse em casa em alguma 

etapa da produção de joias e bijuterias, esse grupo de famílias foi chamado de Exposto. Pelo 

acordo de colaboração e apoio firmado pela secretaria da saúde de Limeira representada pelo 

secretário da saúde Alexandre Ferrari Augusto (ANEXO 2), recebemos apoio dos Centros de 

Saúde da Família (CSF), no qual os coordenadores foram informados da pesquisa e indicaram 

agentes comunitários de saúde (ACS) para auxiliar na seleção dos participantes. As famílias 

indicadas pelos ACS foram visitadas e, convidadas a receber o pesquisador para apresentação 

e convite da pesquisa. As visitas e convites foram feitos nos meses de fevereiro, março e abril 

de 2017. No momento do convite, foi explicado oralmente o objetivo, motivação, metodologia, 

benefícios e riscos da pesquisa. Para as famílias que aceitaram, foi entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para leitura e posterior assinatura. Todas as dúvidas 

apresentadas no momento do convite foram esclarecidas e foi indicado um número de telefone 

para contato em caso de dúvidas. Foram convidadas 46 famílias que possuíam ao menos um 

morador que trabalhava em alguma etapa da produção de joias e bijuterias em casa, a serem 

consideradas do grupo Exposto. Obtivemos 38 aceites, entretanto durante a etapa de 

agendamento da coleta, 4 famílias desistiram de participar e 3 famílias não estavam mais 

trabalhando com joias em casa. Duas famílias desistiram de participar no dia da coleta. 

Finalmente, participaram da coleta 29 famílias do grupo Exposto totalizando 112 participantes. 
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3.2.   SELEÇÃO DO GRUPO CONTROLE 

 

A partir do grupo Exposto foram selecionadas famílias, que morassem próximas, porém, 

que não fossem vizinhas e que deveriam atender o critério de que não tinham nenhum morador 

que trabalhasse com joias e bijuterias no domicilio ou em uma empresa privada. Para selecionar 

estas famílias, a partir das famílias trabalhadoras, a pesquisadora caminhava, no sentido horário 

sempre virada para a rua, dentre uma sequência de 4 casas a 4ª era selecionada, inicialmente 

verificar se havia alguém trabalhando na produção de joias e bijuterias. Em caso negativo, este 

indivíduo era convidado para participar do projeto. Foram convidadas 33 famílias que moravam 

próximas as famílias do grupo Exposto e que atendiam o critério de inclusão. Obtivemos 30 

aceites das famílias, porém tivemos 4 desistências durante o agendamento da coleta e 3 famílias 

desistiram de participar no dia da coleta. Participaram 23 famílias do grupo Controle, 

totalizando 53 participantes. 

 

 

3.3. COLETA E MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE EPTs NO SANGUE 

VENOSO 

 

As coletas de sangue foram realizadas nos meses de julho e agosto de 2017 por enfermeiros 

treinados e com experiência em realizar este procedimento, tanto em crianças quanto em 

adultos. Amostras de sangue venoso (6 mL) foram coletadas, para a determinação de EPTs, de 

todos os participantes do estudo, em tubos Vacutainer®, heparinizados e livres de metais. Logo 

após a coleta, os tubos foram armazenados em caixa térmica com material frio para manter a 

temperatura baixa durante o transporte. Ao chegar no Laboratório de Análises da Exposição 

Humana à Contaminantes Ambientais (LEHCA), localizado na Faculdade de Saúde Pública 

(FSP) da Universidade de São Paulo (USP), os tubos foram estocados a -80°C por 

aproximadamente 2 semanas antes da determinação dos EPTs. O preparo das amostras de 

sangue foi realizado na FSP-USP e amostras analisadas por espectrometria de massas com 

plasma acoplado indutivamente (ICP-MS Agilent 7900, Hachioji, Japan) na Universidade 

Federal do ABC (UFABC). Uma alíquota de 200 µL de cada amostra de sangue foi diluída 1:50 

em um tubo de polipropileno de 15 mL FALCON® com uma solução contendo 0,01% (v / v) 

de Triton X- 100, ácido nítrico 0,5% (v / v). Uma solução padrão de Y 10 µg L-1 foi utilizada 

como padrão interno. Cada amostra de sangue foi preparada em triplicata. Para preparação de 
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todas as soluções foi utilizada água ultrapura (resistividade 18,2 MΩ) e todos os reagentes 

utilizados de grau analítico (Batista et al., 2009). O controle dos resultados analíticos foi 

realizado com o uso de material de referência certificado de sangue total humano liofilizado 

(Seronorm® TE Whole Blood Level II - Stasjonsveien). As condições e parâmetros 

operacionais estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Condições e parâmetros operacionais de análise utilizados no ICP-MS 

Isotopos Monitorados  

Modo Hélio (DL - µg L-1) 55Mn (0,04),60Ni (0,16), 63Cu (0,53), 66Zn (1,06), 118Sn (0,02) e 

 121Sb (0,005) 

No gas (DL - µg L-1)  111Cd (0,001), 202Hg (0,15) e 208Pb (0,002) 

HEHe (DL - µg L-1) 75As (0,10), 52Cr (0,16) 

Potência da radiofrequência 1550W 

Padrão interno 89Y 10 µg L-1 

Taxa de fluxo do gás argônio 15 L min-1 

Fluxo He 5 L min-1 

HEHe 10 L min-1 

Fluxo de transporte do gás nebulizador 1.05 L min-1 

Câmara de nebulização Scott (double pass) 

Interface Cones de Níquel 

Cone de amostragem 1,0 mm 

Skimmer 0,9 mm 

Célula de colisão Hélio > 99,9999 % 

 

 

3.4. COLETA E MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE EPTs NO AR 

 

Para determinar a exposição do trabalhador aos fumos de solda, foi realizada amostragem 

utilizando filtros de éster de celulose mista (MCE) de 0,8 mícrons com o auxílio de bomba de 

coleta e amostragem de ar individual, marca SKC AirChek XR5000®, contendo Kit de coleta. 

A bomba foi calibrada antes e depois de cada coleta para verificação da vazão utilizando um 

calibrador (Gilian – Gilibrator 2). Durante a amostragem, o filtro foi colocado próximo à zona 

de respiração do trabalhador, pelo período de cerca de 4 horas com volume de vazão de 2 litros 

por minuto (OSHA, 2002). Durante toda a coleta a pesquisadora acompanhou o participante, 

observou e registrou as atividades realizadas pelo participante da pesquisa e preencheu o 
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questionário de exposição ocupacional (ANEXO 3). Na etapa de preparação da amostra para 

seguir para determinação dos EPTs, os filtros foram pesados, colocados em tubos de plástico 

tipo FALCON® e passaram por digestão pela da adição de 1mL de HNO3 65%, sendo mantidos 

em temperatura ambiente por 24 horas. Após a digestão, foram diluídos para 15mL com água 

ultrapura (resistividade 18.2 MΩ).  A determinação dos EPTs foi realizada por ICP-MS. O 

preparo das amostras de filtro e as análises químicas foram realizados na UFABC. 

 

3.5. ESTUDO DESCRITIVO E AVALIAÇÃO DAS LACUNAS 

 

Para caracterização do cenário de exposição e realização do estudo descritivo foi utilizado 

um questionário estruturado baseado na Avaliação de Exposição proposta pela Associação 

Americana de Higiene Industrial (AIHA) onde itens como caracterização do ambiente de 

trabalho, identificação das etapas realizadas e materiais e produtos químicos utilizados, 

controles e condição das exposições são registrados (AIHA, 2015). Esse questionário foi 

aplicado pela pesquisadora durante a coleta de ar. A partir deste questionário foram destacadas 

as informações relevantes para compor a avaliação das lacunas. Outros dois questionários foram 

aplicados para obter as características demográficas dos participantes, tais como: sexo, idade, 

se fumante e nível de escolaridade (ANEXO 3). Foram verificadas as normas regulamentadoras 

(NR), relativas à segurança e medicina do trabalho (Brasil, 2018). Tais normas são de 

observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, 

que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Brasil, 

1978). Também foram verificadas a Constituição da República Federativa do Brasil (Brasil, 

1988) e a CLT para identificar se haviam evidências observadas em desacordo (Brasil, 1943). 

 

3.6. PROCESSAMENTO DOS DADOS E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados dos questionários foram inseridos em um banco de dados por meio do software 

Epidata e conferidos por meio de dupla verificação. O banco foi convertido para planilha de 

excel para ser utilizada nos softwares estatísticos. A análise estatística foi realizada utilizando 

a linguagem de programação Pyton e o software STATA 13.1 (STATA Corporation, TX, 

EUA). Para os elementos cujas concentrações no sangue ficaram abaixo do limite de 

quantificação (LQ) foram atribuídos um valor de LQ/2. A estatística descritiva dos dados 

relativos a 165 participantes incluiu a média geométrica (GM), o intervalo de confiança de 95% 
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(IC 95%) correspondente e os percentis 95. As diferenças de EPT no sangue entre os subgrupos 

com base nas diferentes variáveis foram testadas pelo teste U de Mann-Whitney. A análise de 

componentes principais (PCA) foi aplicada para descrever as relações em dados, reduzindo as 

dimensões dos dados e avaliando as principais fontes de variação. É mencionado que, 

primeiramente, antes de aplicar o PCA, o conjunto de dados foi padronizado, removendo a 

média e o escalonamento para a variância unitária. O nível de significância foi estabelecido em 

5%. Além disso, uma análise de cluster foi realizada para identificar a ligação entre os dados. 

Finalmente, foi realizada uma análise de regressão logística para obter mais informações sobre 

um grupo de observações. Para as amostras de ar, foram calculadas as GM e o intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%), bem como a concentração mínima e máxima dos elementos. 

Os participantes também foram estratificados por algumas características, incluindo idade 

(Faixas etárias: 1 - 5, 6 - 11, 12 - 19 e ≥20 anos), sexo (masculino ou feminino), fumante ou 

não fumante (sim ou não) e por grupo (Exposto e Controle). O grupo Exposto também foi 

estratificado por etapa da produção de joias e bijuterias que realiza (solda e montagem). 
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Quadro 1. Objetivos específicos, métodos, forma de análise e produtos apresentados nesse 

estudo 

Objetivos específicos Métodos Forma de análise Produtos 

Realizar um estudo 
descritivo do arranjo 

produtivo 

- Observação 
- Aplicação de 
questionários 
estruturados 

- Triangulação dos 
dados 

- Artigo 1 
- Artigo 2 

Determinar as 
concentrações de 
EPTs no sangue 

- Coleta do sangue 
 - Determinação da 
concentração dos 

elementos por ICP-
MS 

- Comparação dos 
níveis sanguíneos dos 

elementos com dados de 
outras populações 

(nacional e 
internacional) 

- Artigo 1 

Determinar as 
concentrações indoor 
de EPTs na zona de 

respiração dos 
trabalhadores 

- Coleta das amostras 
de ar da zona de 

respiração de 
soldadores 

- Determinação da 
concentração dos 

elementos por ICP-
MS 

- Comparação com os 
limites estabelecidos 

pela legislação 
disponível (nacional e 

internacional) 

- Artigo 1 

Investigar possíveis 
associações 

- Análise estatística 
- Interpretação dos 

resultados 
- Artigo 1 

Discutir os riscos 
identificados versus a 
legislação aplicável 

- Levantamento da 
base regulatória 

aplicável 
- Coleta de dados pela 

aplicação de 
questionário 
estruturado 

- Comparação das 
lacunas levantadas com 

a base legal vigente 
- Artigo 2 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussão elaborados a partir dos dados coletados nesse estudo estão 

apresentados em dois artigos científicos, conforme detalhado no Quadro 1 no capítulo de 

materiais e métodos dessa dissertação. Os artigos, na íntegra, estão apresentados neste capítulo.  

 

4.1. Home-based and informal work exposes the families to high levels of potentially 

toxic elements 
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Abstract 

The city of Limeira presents a relevant productive chain of jewelry and fashion jewelry, 

including a scenario of outsourcing informal home practices. It is highly complex to understand 

the potentially toxic elements (PTE: Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn, Sb, Hg and Pb) exposures 

of the workers because this productive chain encompasses households. This study aimed to 

investigate the associations between blood PTE levels and informal work in the home 

environment. Fifty-two families divided into exposed group (n=112) and control group (n=53) 

were included. Blood (n=165) and welder’s breathing zone air samples (n=9) were collected 

and PTEs concentrations were determined by ICP-MS. Three questionnaires were applied to 

collect sociodemographic information and details of the workplace. Principal component 

analysis and Mann-Whitney test were performed. A cluster and a logistic regression analysis 

based on environment-wide association studies (EWAS) were carried out. Ni, Cu, Zn, Cd and 

Pb concentration in the air samples were higher than American occupational guidelines. A 

significant statistical difference was found for Pb concentration between the exposed and 

control groups and between sexes. For Cu and Sb, differences were found between the sexes. 

The receiver operating characteristic of the EWAS was 0.80, providing evidence of a potential 

model to associate exposure levels and occupational factors. PTEs concentrations found in the 

air samples raised concerns, particularly for children, who were in the same exposure scenario. 

Inadequate work conditions were observed in the houses, revealing the need to implement 

public actions to protect the workers and their families.  

Keywords: occupational exposure, air pollution indoor, metals. 
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4.2 Trabalho precário na produção domiciliar de joias e bijuterias: lacunas entre a regulação e 
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Resumo 

A informalidade assola as economias em desenvolvimento e é característica de um dos 

maiores polos de produção de joias e bijuterias do Brasil localizado em Limeira, São Paulo. O 

objetivo deste estudo foi descrever o processo produtivo domiciliar e informal de bijuterias de 

Limeira, SP; discutir os riscos identificados versus a legislação aplicável, além de buscar 

possíveis contribuições para a organização do processo produtivo atual. Adicionalmente, foram 

coletadas peças produzidas pelas famílias para avaliação de sua composição.  Este estudo 

incluiu 29 famílias onde 57 participantes eram trabalhadores informais. Foram coletadas 19 

peças e 1 amostra do pó utilizado para soldagem das peças para avaliação da composição por 

Raio X e determinação da concentração de elementos potencialmente tóxicos por 

espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES) e por 

espectrometria de absorção atômica com chama (F AAS). Um questionário estruturado 

comtemplando itens como caracterização do ambiente de trabalho, identificação das etapas 

realizadas e materiais e produtos químicos utilizados, controles e condição das exposições foi 

aplicado. A partir deste questionário, foram destacadas as informações relevantes para compor 

a avaliação das lacunas frente aos requisitos legais aplicáveis. Oitenta porcento dos 

trabalhadores eram mulheres (n=46), com média geométrica de idade de 35 anos. Apenas 26% 

das mulheres e 37% dos homens concluíram o ensino fundamental. Onze evidências foram 

registradas e discutidas. Cinquenta e oito porcento das joias ultrapassaram a concentração 

permitida no Brasil para cádmio e 26% para chumbo, enquanto que pelo método de XRF, todas 

as joias ultrapassaram os limites para cádmio e 12,5% para chumbo. Os trabalhadores e 

familiares estão sob os mesmos riscos de exposição, inclusive crianças, uma vez que a produção 

de joias é realizada sem nenhuma proteção do trabalhador e em ambiente geralmente 

compartilhado dentro das casas. Ações públicas e setoriais são necessárias para proteção social 

e de saúde deste trabalhador e seus familiares com foco em melhoria das condições de trabalho 

e regularização profissional.  

 

Palavras-chave: Setor informal, Exposição Ocupacional, Metais. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados encontrados na avaliação do ar da zona de respiração do trabalhador causam 

preocupação. As médias das concentrações de cinco dos nove elementos avaliados estavam 

acima dos limites toleráveis. Para os elementos Ni e Cd, todas as concentrações no ar estavam 

acima dos limites. Todos os trabalhadores atuavam em condições inadequadas de trabalho nas 

residências. 

Os trabalhadores atuam sem equipamentos de proteção individual, em jornadas que 

geralmente excedem os limites legais nacionais e em ambiente compartilhado aumentando os 

riscos de exposição e acidente de seus familiares que também estão sob os mesmos riscos de 

exposição, inclusive crianças. Muitos trabalhadores alegam ter na produção de joias sua 

principal fonte de renda, fato que agrava a situação de vulnerabilidade destes trabalhadores 

diante da atuação sem nenhuma garantia e proteção. 

 A maioria dos trabalhadores são mulheres e muitas delas são responsáveis pela principal 

renda da casa, o que traz à tona principalmente a preocupação com a exposição química de 

mulheres em idade fértil, gestantes e seus filhos pequenos, grupos de maior vulnerabilidade à 

exposição química. Tais evidências contribuem para elaboração de novos estudos que ampliem 

a compreensão deste cenário complexo, elucidando o expossoma desta população. 

 É importante lembrar que esse estudo tem delineamento transversal, fornecendo uma 

visão instantânea da exposição, não sendo observada, portanto, a variação temporal. Os 

materiais utilizados na produção de joias e bijuterias possuem uma composição que varia de 

acordo com a pureza do material bruto e a presença de elementos considerados contaminantes. 

A determinação da concentração dos elementos nas joias e bijuterias doadas pelos trabalhadores 

somada a determinação da concentração dos elementos no ar na zona de respiração dos 

trabalhadores possibilitou a visualização desta variação e pode contribuir com o delineamento 

de estudos futuros. A microscopia das partículas por Raio-X e especiação elementar são 

métodos analíticos que podem ser aplicados em investigações futuras para melhor compreensão 

deste cenário de exposição. A determinação da concentração dos elementos em outros 

compartimentos ambientais e outras matrizes biológicas também podem auxiliar. 

  Ações públicas e setoriais são necessárias para proteção deste trabalhador e seus 

familiares com foco em melhoria das condições de trabalho e regularização profissional. O 

presente estudo pode contribuir para iniciar a discussão urgente sobre a necessidade de proteção 

e diminuição da vulnerabilidade destas famílias trabalhadoras. 
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Anexo I – Normas da deliberação da Comissão de Pós-Graduação em sua 

9º sessão de 05 de junho de 2008. 
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Anexo II – Colaboração e apoio firmado pela secretaria da saúde de 
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Anexo III – Questionários  
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