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RESUMO 

 

 

A saúde e segurança do trabalhador em um empreendimento mineiro necessitam de 

atenções redobradas. O constante monitoramento dos agentes físicos e químicos, 

possivelmente danosos, deve ser feito para que seja demonstrada eficiência nas 

medidas preventivas e até mesmo para que novas situações de risco sejam 

detectadas. Este monitoramento deve ser feito por profissionais preparados, que 

podem ser os próprios funcionários da empresa, desde que devidamente 

capacitados. As informações necessárias para o treinamento desses profissionais 

encontram-se dispersas em diferentes literaturas. O objetivo deste trabalho é 

elaborar um guia unificado de procedimentos de amostragem e tratamento de dados 

por meio de descrição dos agentes, instrumentação utilizada e exemplos de medição 

de campo, com metodologias específicas. Os resultados obtidos foram tratados, 

analisados e comparados com a respectiva norma brasileira vigente. Foram 

considerados os principais agentes nocivos de uma pedreira: ruído, iluminação, 

sílica, vibração e calor que foram analisados com alguns dos diversos instrumentos 

disponíveis no mercado. Este guia, com as sugestões de monitoramento, pode ser 

aplicado a outros ambientes de mineração. Os resultados são parâmetros na 

elaboração de melhorias para a saúde e a segurança dos trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Instrumentação. Segurança no Trabalho. Higiene Ocupacional. 

Engenharia de Minas.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Health and safety of mining workers require extra attention. The continuous 

monitoring of physical and chemical agents, possibly harmful, is essential to verify 

the efficiency of preventive actions and to identify new risks situations. This job has 

to be carried out by qualified professionals that can even be the company's 

employees, since well trained. However, the required information for guidance is not 

easily found at the specific bibliographies. Thus, the goal of this work is to prepare a 

comprehensive guide of field measurements with some sampling tips, including the 

description of the physical and chemical agents, equipments examples, and the 

associated methodology. The results were analyzed and compared with the current 

Brazilian standards. This study considered the most harmful agents in a quarry: 

noise, illuminance, silica dust, human vibration and heat stress which were measured 

with some of the several equipments available in the market. This guide, with 

suggested monitoring practices, can be extended to other mining environments. The 

results were helpful in proposing enhancements to safety and health of miners. 

 

Keywords: Instrumentation. Work Safety. Occupational Hygiene. Mining Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com a saúde e a segurança do trabalhador não é algo 

recente. A mineração sempre foi considerada uma atividade perigosa e o 

conhecimento sobre doenças e acidentes neste ramo de atividade nunca foi 

novidade. Muitos homens sempre estiveram expostos a situações desumanas de 

trabalho, com empregadores interessados somente no aumento do capital, sem a 

preocupação com o bem-estar do trabalhador. Acidentes eram reportados, sem 

maiores importâncias. Quando estes números alcançaram um valor elevado e 

tornaram-se alvos de críticas e preocupações, medidas começaram a ser tomadas. 

Mas foi após a Revolução Industrial, do século XIX, quando houve um crescimento 

quase fora de controle, que o assunto tornou-se evidência e as maiores evoluções 

aconteceram (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2008b). 

Nesse sentido, no século XXI já se percebe uma grande movimentação em 

direção ao prevencionismo, com a criação de programas e de Sistemas de Gestão 

de Saúde e Segurança no Trabalho (SGSST). Significa que, com isso, o mero 

“cumprimento da lei” está sendo deixado para trás, e a real preocupação com o 

trabalhador está sendo vista como um investimento, já que, em um ambiente 

saudável e seguro, há ganho de produtividade, bem-estar e menos casos de 

afastamento por doenças ou acidentes. 

Contudo, muitas empresas do setor mineral, principalmente de pequeno 

porte, ainda tendem a criar soluções simples, fáceis, e de baixo custo, sem análises 

e projetos prévios. Basicamente, fornecem Equipamentos de Proteção Individuais 

(EPIs) diante da simples visualização do agente danoso. Programas de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRAs) são feitos apenas para constar como documento 

legal, enquanto a real análise, com o uso de instrumentação correta e adequada e 

estratégias de amostragem, são deixadas de lado. 

O Quadro 1 apresenta o número de acidentes de trabalho registrados no setor 

de extração de pedra, areia e argila entre os anos 2000 e 2006, segundo dados da 

Previdência Social. No Brasil, esta quantidade está em fase crescente, justificada 

não só pela aparente piora na situação, como também pela maior fiscalização e 

registros oficiais de acidentes antes não relatados.   
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Ano Total 

Motivo 

 Típico Trajeto Doença do Trabalho 
B

ra
s
il

 

2000 944 853 52 39 

2001 960 872 56 32 

2002 904 825 45 34 

2003 666 600 44 22 

2004 1009 901 76 32 

2005 1.160 1.012 82 66 

2006 1.273 1.102 101 70 

E
s
ta

d
o

 d
e
 S

P
 

2000 299 268 11 20 

2001 270 251 13  6 

2002 231 217 8 6 

2003 179 161 15 3 

2004 194 174 10 10 

2005 246 216 17 13 

2006 268 235 22 11 

Quadro 1 – Número de acidentes de trabalho registrados no setor de extração de pedra, areia e 

argila (BRASIL, 2009) 

 

É notório que nesse sentido há também a necessidade de empenho por parte 

de todos da empresa, para que as medidas tomadas sejam realmente efetivas. Lima 

(2002) destaca que o estabelecimento oficial de uma política de Saúde e Segurança 

do Trabalho (SST) promove um maior comprometimento e envolvimento do corpo 

gerencial, para que as mudanças solicitadas para melhoria da qualidade do 

ambiente de trabalho sejam de fato colocadas em prática. 

A avaliação e o monitoramento dos riscos devem ser realizados 

periodicamente para que ações corretivas sejam tomadas ou para que se verifique a 

eficiência das medidas adotadas. As inspeções feitas pela própria empresa podem 

ser eficientes e, para isso há a necessidade de treinamento de seus funcionários 

para a apresentação dos equipamentos e como os mesmos devem ser operados. 

Para a avaliação da toxicologia de substâncias químicas, deve-se levar em 

consideração o efeito combinado nos casos de exposição a mais de uma 

substância. Fatores como ruído e calor podem exercer um papel importante na 

resposta do organismo sob exposição a agentes químicos. Assim, estes agentes 

físicos devem ser controlados, pois isoladamente podem não causar danos, mas em 

conjunto com agentes químicos, há possibilidade de gerarem efeitos adversos à 

saúde (ROBINSON, MACDONELL, 2004). 



16 

 

Em 1999, com a reformulação na Norma Regulamentadora 22 do Ministério 

do Trabalho e Emprego (Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração), 

determinou-se a elaboração de um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). 

De acordo com o PGR, as empresas do setor de mineração têm a obrigação de agir 

de modo preventivo, identificando e controlando os riscos e fazer monitoramentos 

constantes de forma a garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores. Assim, 

juntamente com um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, as 

empresas têm ferramentas para agir de forma pró-ativa, evitando os acidentes 

(BARREIROS, 2002). 

No Brasil, apesar de uma legislação em muitos pontos defasada, as leis têm 

proporcionado inúmeras formas de punição a empresários negligentes. No entanto, 

a fiscalização deficiente acaba por incentivar a falta de investimentos na área de 

prevenção, o que amplia os riscos para a saúde e a segurança dos trabalhadores. 

Segundo Pereira (2004), o número de representações enviadas ao Ministério 

Público relacionadas ao descumprimento de normas relativas à Higiene Ocupacional 

ainda é pouco expressivo quando comparado a outros órgãos como os de 

fiscalização tributária. Uma maior cooperação entre o Ministério do Trabalho e o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderia melhorar esse panorama com a 

viabilização de troca de informações e avaliação da origem das doenças 

trabalhistas.  

1.1 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

O conhecimento sobre os riscos presentes em um empreendimento mineiro 

deve estar claro aos envolvidos em determinado trabalho. O monitoramento de 

agentes físicos e químicos pode ser feito pelos próprios funcionários da empresa, 

que necessitam ter conhecimentos básicos sobre os agentes e, também, de 

instrumentação. 

No Brasil a Constituição Federal determina o pagamento de adicionais de 

insalubridade em casos de exposições acima dos limites de tolerância 

estabelecidos. A comprovação, por meio de avaliação quantitativa, da exposição do 
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trabalhador a um determinado agente deve ser realizada com instrumentos 

específicos para cada caso.  

As informações sobre a instrumentação e os procedimentos de medição de 

agentes possivelmente danosos à saúde humana, presentes na mineração, 

encontram-se dispersas, dificultando o aprendizado prático.  

A literatura disponível aborda em profundidade agentes específicos. Dessa 

forma, os aspectos relacionados à instrumentação e medições em campo não são 

tratados objetivamente, dificultando o entendimento e aplicação prática.  

Diante desse cenário, verificou-se a necessidade de unificar as informações 

relacionadas diretamente à instrumentação, para fornecer ao leitor conhecimentos 

mais objetivos para a medida dos agentes danosos e a manipulação adequada dos 

equipamentos.  

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é elaborar uma proposta de metodologia para 

medições de campo e tratamento de dados coletados dos principais agentes 

danosos de uma pedreira da região metropolitana de São Paulo. Os agentes 

estudados são: iluminação, ruído, sílica, vibração e calor. 

Serão apresentados procedimentos de aplicação prática, com a utilização de 

técnicas de instrumentação dos agentes descritos. Em seguida, com os dados 

coletados, será possível comparar os resultados com as normas brasileiras vigentes, 

obtendo indicativos que mostram as condições de trabalho no ambiente de uma 

pedreira. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ILUMINAÇÃO 

A partir da hipótese de que uma melhor iluminação pode proporcionar um 

ambiente industrial mais seguro e confortável, tecnologias foram desenvolvidas para 

a aplicação de fontes artificiais de luz nestes ambientes. Posteriormente, pesquisas 

comprovaram esta hipótese, mostrando a importância de uma iluminação eficiente 

nos postos de trabalho, de acordo com cada atividade a ser exercida (ESTON, 

1992). 

A percepção de profundidade, por exemplo, depende de fatores como 

contrastes e sombras que podem ser percebidos apenas com uma boa iluminação. 

Assim, caso haja deficiência, há maior risco de acidentes, por exemplo, quando 

houver falhas na visualização de profundidades de escada ou movimentação de 

máquinas (KAISER, 2004) 

A deficiência de luz em um posto de trabalho pode causar também dores de 

cabeça, fadiga, náuseas e outros problemas neurológicos menos freqüentes. O 

humor também pode ser afetado. O índice de reclamações dos trabalhadores foi 

observado ao longo do ano e verificou-se que aqueles que trabalham sob a luz 

natural, apresentaram mais queixas no inverno (menor luminosidade); já em 

ambientes com iluminação artificial constante, não houve diferença nas queixas ao 

longo do período considerado (JAGLBAUER, 2007). 

Novas tecnologias de melhoria do sistema de iluminação vêm sendo 

implantadas para maior eficiência energética e luminosa. Um bom projeto deve 

considerar aspectos de iluminação natural, refletância das paredes, quantidade e 

posicionamento correto de lâmpadas, tipo de luminárias e qual a atividade realizada 

no local, conforme mostram parâmetros analisados na ABNT (1992). 

Bertolotti (2007) mostra que metodologias para o uso de iluminação natural 

podem ser aplicadas para economia de energia elétrica e maior conforto visual. Seu 

estudo baseou-se em experimentos feitos em escolas e comprovou que, ao utilizar a 

luz do Sol, um projeto adequado evita ofuscamentos e também aquecimento 

excessivo do ambiente em climas quentes. 
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Para evitar ofuscamentos causados pelas lâmpadas, pode-se utilizar controle 

do fluxo luminoso com o uso de materiais que causem espalhamento da luz ou 

mesmo a aplicação de um revestimento para diminuir a percepção de brilho por 

unidade de área. Neste segundo caso, a eficiência da instalação luminosa é menor 

e, apesar do maior conforto visual, é necessária a utilização de um número maior de 

lâmpadas para se obter o mesmo nível de iluminamento (ESTON, 1992). 

Um projeto mal feito pode causar uma iluminação não uniforme do ambiente 

e, devido ao tempo de adaptação do olho humano, pode causar ofuscamentos, 

desconfortos e estresse visual, o que deve levar a possíveis desvios ou acidentes. 

A iluminância pode ser definida como o fluxo luminoso (lúmens – lm) incidente 

em uma superfície, por unidade de área (m2); sua unidade de medida é o lux. Assim, 

1 lux corresponde a um fluxo luminoso de 1 lm que incide sobre uma superfície 

plana de 1m2. 

A concentração nas tarefas de trabalho é outro fator influenciado pela 

iluminação. Assim, uma iluminação reduzida pode acarretar em desatenção e 

conseqüente acidentes de trabalho (BERTOLLINI, 2007). 

Segundo Barghini (2008), os tipos de lâmpadas hoje comercializadas podem 

ser divididos em dois grupos:  

 Lâmpadas incandescentes: a corrente elétrica passa por um filamento 

que se aquece e se torna incandescente. São subdivididas em lâmpadas 

a tungstênio tradicionais e lâmpadas a halogênio; 

 Lâmpadas de descarga: um gás ionizado recebe energia passando do 

estado fundamental para um estado energizado. Ao retornar para o 

estado fundamental, emitem radiação com comprimento de onda na faixa 

de luz visível. Podem ser subdivididas em lâmpadas de descarga simples 

(vapor de mercúrio, sódio e metálicos) e lâmpadas fluorescentes. 

Segundo Eston (1992), para a elaboração de um projeto de iluminação devem 

ser observados alguns fatores importantes relacionados ao tipo de lâmpadas. Dentre 

eles cita-se:  

 Vida útil: quanto maior, menor o número de trocas necessárias e, portanto, 

menor o tempo despendido para manutenção; 

 Eficiência luminosa: a relação entre potência consumida e fluxo total 

emitido indica qual tipo de lâmpada será mais eficiente no ambiente 

estudado; 
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 Nível de lúmens emitidos: parâmetro que indica a perda de luminosidade 

da lâmpada ao atingir 70% da vida útil. Comparando-se os lúmens 

emitidos pela lâmpada no inicio de seu uso, pode-se verificar a 

necessidade de troca de lâmpadas ou correção dos níveis de 

iluminamento; 

 Alteração de cor: as lâmpadas utilizadas não devem alterar as cores reais 

dos objetos; 

 Posicionamento: todo o sistema deve estar otimizado de forma que 

nenhum objeto ou pessoa atrapalhe o fluxo luminoso; 

 Resistência mecânica: resistência da lâmpada a choque e vibrações de 

determinados ambientes industriais; 

 Potencial térmico: temperaturas excessivas podem atrapalhar o conforto 

térmico local; 

 Segurança intrínseca: em minas subterrâneas, por exemplo, a lâmpada 

não deve transmitir energia suficiente para a ignição do metano e da 

poeira, o que poderia causar explosões e acidentes. 

A vida útil das lâmpadas pode variar muito de acordo com o ambiente em que 

se encontram. Se expostas a vibrações, choques mecânicos, voltagens 

inadequadas, temperaturas extremas, manuseio e transportes inadequados ou 

utilização incorreta dos reostatos, a vida útil poderá ser reduzida bruscamente. 

Observa-se então, a importância do bom posicionamento, da devida proteção e 

cuidado no manuseio e instalação, para que não sejam necessárias trocas e 

manutenções antes do tempo previsto (ESTON, 1992). 

A importância do conhecimento da refletância das paredes, pisos, tetos e 

equipamentos é maior do que normalmente considerada. Uma grande parcela da luz 

incidente é absorvida e uma pequena fração é refletida, no entanto, a alteração da 

cor ou o tipo de superfície pode compensar estas perdas e tornar o projeto mais 

eficiente (JAGLBAUER, 2007).  

Na Tabela 1 são apresentados os índices de refletância de diferentes cores e 

superfícies, que podem variar de zero (absorve toda a luz incidente) a cem (reflete 

toda a luz incidente). 
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Tabela 1 – Índice de refletância das superfícies 

Cor ou Material Refletância Cor ou Material Refletância 

Azul Claro 30-55 Azulejo Branco 60-75 

Azul Escuro 10-25 Cimento Claro 35-50 

Amarelo 65-75 Concreto Claro 30-40 

Branco 70-85 Concreto Escuro 15-25 

Cinza Claro 45-65 Esmalte Branco 65-75 

Cinza Escuro 10-20 Gesso 70-80 

Cinza Médio 25-40 Granito 15-25 

Laranja 25-35 Madeira Clara 30-50 

Marrom 10-25 Madeira Escura 10-25 

Preto 5 Mármore Claro 60-70 

Rosa 45-60 Rocha 60 

Verde Claro 30-55 Tijolo Claro 20-30 

Verde Escuro 10-25 Tijolo Escuro 10-15 

Vermelho Claro 25-35 Vidro Transparente 5-10 

Vermelho Escuro 10-20 Ocre 30-50 

Fonte: PHILIPS, 2004; MSPC, 2007 apud JAGLBAUER (2007) 

 

As cores são importantes também, pois influenciam no comportamento das 

pessoas, em seu humor. Existem cores que estimulam, atraem e outras que 

desanimam, confundem. As cores branca e cinza, por exemplo, podem induzir 

tensão e ansiedade, por serem monótonas. A percepção e as diferentes reações 

variam para cada indivíduo. (MONTERO, 2006) 

Como foi dito anteriormente, a falta de iluminação pode acarretar problemas 

na saúde humana. O relógio biológico, localizado no cérebro, controla as atividades 

cardíaca e cerebral, mantendo-nos em situações de alerta ou sonolência, 

dependendo da quantidade de luz percebida pelo olho humano.  

Os hormônios cortisol1 e melatonina2 têm um papel muito importante nesta 

tarefa. Os níveis de cortisol aumentam na parte da manhã e os níveis de melatonina 

aumentam na parte da noite, causando sonolência.  A dose correta de iluminação no 

ambiente faz com que o organismo entre em sincronia com o relógio externo e 

                                            
1
 Hormônio produzido pela glândula supra-renal ligado a resposta ao estresse. Aumenta a 

pressão arterial e o açúcar do sangue. 
2
 Hormônio produzido pela glândula pineal responsável por regular o sono. Em ambientes 

escuros, o nível de melatonina aumenta, causando sono. 
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interno, a fim de obter uma eficiência e atenção máxima do trabalhador. 

(JAGLBAUER, 2007). 

2.2 RUÍDO 

Define-se o som como uma variação da pressão sonora, detectável pelo 

ouvido humano, numa certa faixa de freqência. Freqência é o numero de vezes que 

essa pressão sonora varia por segundo, sendo audível pelo ouvido humano a faixa 

20 Hz e 20.000 Hz (SANTOS, 1998). 

O ruído pode ser definido como um som indesejável no ambiente de trabalho. 

Trata-se de uma definição subjetiva, já que até uma música que desagrade o ouvinte 

pode ser considerada um ruído, mesmo que em baixas intensidades 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2008a) 

O ouvido humano tem a sensibilidade para captar sons em uma ampla faixa 

de variações de pressão sonora, desde 20 µPa (limiar de audição) até 20  Pa (limiar 

da dor). Por conta da ampla variação desta grandeza, utiliza-se uma relação 

logarítmica denominada Decibel (dB) (SMITH; PETERS; OWEN, 2001). 

Através da eq. (1) a seguir podemos expressar a relação do Nível de Pressão 

Sonora em dB: 

𝑳𝒑 = 𝟐𝟎 × 𝒍𝒐𝒈
𝑷

𝑷𝟎

   (𝟏) 

 

Onde:  

 Lp é o nível de pressão sonora (dB) 

 P é a pressão sonora do ambiente (Pa) 

 P0 é a pressão sonora de referência (20 µPa) 

 

Segundo Schrage (2005), “a potência sonora irradiada por uma fonte sonora 

(energia acústica por unidade de tempo) resulta em pressão sonora”. Desta forma, a 

potência sonora da fonte é a “causa” do som, e a pressão sonora no ambiente é a 

“conseqência”.  
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Comumente, os ambientes possuem fontes com diferentes níveis de ruído. O 

nível total de pressão sonora do local é calculado pela eq. (2): 

𝑳𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 𝟏𝟎
𝑳𝒊

𝟏𝟎

𝑵

𝒊=𝟏

     (𝟐) 

Onde: 

 Ltotal é o nível de pressão sonora equivalente em dB(A) 

 N é o número total de fontes sonoras que se deseja somar 

 Li é nível de pressão sonora de cada fonte de ruído em dB(A) 

 

Exemplificando: se em determinado ambiente há dois equipamentos que, 

isoladamente, fornecem um nível de pressão sonora de 90 dB(A), o nível de pressão 

sonora resultante será de 93 dB(A). 

Os ruídos gerados atualmente não podem ser comparados ao de 200 anos 

atrás, quando não havia grande desenvolvimento urbano e volume de tecnologias 

disponíveis, como alta quantidade de veículos, aviões, rádios de alta potência e 

indústrias de grande porte ao lado de centros residenciais. Além do incômodo 

gerado, deve-se alertar para os danos à saúde que podem ser gerados, como perda 

auditiva, interferência na comunicação e distúrbios do sono. A incapacidade de 

compreender conversas em condições normais é considerada um dos principais 

problemas sociais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007) 

A exposição prolongada a ruídos elevados pode levar a perdas auditivas 

irreversíveis. Pode haver também distúrbios no organismo, como alteração nos 

níveis hormonais da tireóide, aumento dos batimentos cardíacos, produção de 

adrenalina, contrações do estômago e abdome, reações musculares e desgastes 

físicos e mentais (CREPALDI, 2003). 

A ocorrência da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) está relacionada à 

suscetibilidade individual e a outros fatores como idade, sexo, exposição ao ruído 

não ocupacional, hábitos de fumar e outros. Testes realizados na Universidade de 

São Paulo mostraram que trabalhadores expostos ao ruído ocupacional tiveram 

perdas auditivas, entre as frequências 3.000Hz e 6.000Hz (MARQUES, 2003) 

Silva (2002) cita em seu trabalho que não há influência da vibração de corpo 

inteiro em uma eventual Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), mas sugere 
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estudos mais aprofundados e com metodologias alternativas para confirmar suas 

conclusões. 

O uso de EPI deve ser uma medida posterior ao esgotamento de todas as 

soluções de controle da emissão de ruído. Entretanto, os protetores auriculares são 

amplamente usados pela facilidade de implantação e pelo baixo custo. Substituições 

de equipamentos podem ser soluções, ou seja, adquirir equipamentos modernos 

com cabines que isolem o trabalhador, evitando assim a exposição a diversos 

agentes prejudiciais à saúde. Para isso, os investimentos são, em muitos casos, 

inviáveis para a aplicação prática.  

Isso significa que a exposição do trabalhador ocorre de forma variada, ou 

seja, não há um ruído constante durante toda a jornada de trabalho. Por isso utiliza-

se o conceito de dose, para ponderar estas diferentes exposições em um único valor 

de forma cumulativa durante o turno de trabalho. A dose de ruído é calculada com a 

eq. (3): 

𝐷 =  
𝑇𝑒𝑖
𝑇𝑝𝑛

 

𝑁

𝑖=1

   (3) 

Onde: 

 D é a dose de ruído 

 N é o número de diferentes exposições durante a jornada 

 Te é o tempo de exposição a um determinado nível de pressão sonora 

 Tp é o tempo permitido de exposição para o determinado nível de pressão 

sonora 

O nível médio de ruído (Lavg)
3 pode ser calculado de acordo com parâmetros 

da NR-15, utilizando-se a eq. (4): 

 

𝐿𝑎𝑣𝑔 = 80 + 16,61 × log  0,16 ×
𝐶𝐷

𝑇𝑀
       (4)  

Onde: 

 TM é o tempo de amostragem (horas) 

 CD é a dose em porcentagem 

 

                                            
3
 Nível médio de ruído considerando-se o fator de troca (q) de cada norma. 
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O fator de troca (q), também conhecido como Exchange Rate (ER), indica 

qual o acréscimo no nível de pressão sonora médio, para que haja uma duplicação 

na dose. Um fator de troca q=3, utilizado na maior parte do mundo, por exemplo, 

indica que uma exposição a um nível de pressão sonora de 88 dBA resulta em uma 

dose duas vezes maior do que uma exposição a 85 dBA. Algumas organizações, 

como a Occupational Safety and Health Administration (OSHA) nos Estados Unidos, 

alegam que o ouvido humano compensa a mudança dos níveis de pressão sonora, e 

o fator de troca q=3 não é adequado. Assim, como a legislação brasileira, a OSHA 

usa fator de troca q=5 para se aproximar mais da resposta do ouvido humano 

(QUEST TECHNOLOGIES, 2006). 

Instituições como o Center of Disease Control and Prevention (1996) e a 

empresa 3M (2008) fazem algumas recomendações para a mudança dos critérios 

adotados pela OSHA. As principais são a atualização do fator de troca para três, 

adotado na maior parte do mundo, e também a diminuição do nível permitido de 

exposição por oito horas de 90 dB(A) para 85 dB(A). 

Normalmente, confunde-se o conceito de Lavg que é o nível de pressão sonora 

médio, com o Leq, que é o nível de pressão sonora equivalente. Quando se dobra a 

potência sonora de uma fonte, há um acréscimo de 3 dB no ruído resultante. Com 

um fator de troca q=3, o Lavg é igual ao Leq. Na legislação brasileira, segundo a  

NR-15, é utilizado fator de troca q=5, fazendo com que estes valores sejam 

diferentes. O valor utilizado para comparação com a norma neste caso é, então, o 

Lavg. 

2.3 SÍLICA 

Nos processos de mineração, como perfuração, transporte, cominuição, e 

beneficiamento mineral, materiais particulados são comumente encontrados, 

constituindo um problema de grande preocupação dos empregadores. Muitas 

medidas podem ser tomadas, porém a exposição dos trabalhadores à sílica ainda 

continua em grande escala. 

A silicose é considerada a principal doença ocupacional pulmonar pois há um 

grande número de trabalhadores expostos. No Brasil, a escassez de dados 
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estatísticos sobre o número de doentes devido à exposição à sílica dificulta a 

comprovação da real importância e gravidade da doença (FUNDACENTRO, 2007), 

complicando a implantação de medidas preventivas da silicose. 

O câncer é uma doença que se manifesta após um longo período de latência 

e por isso se torna difícil de ser diagnosticado. Assim, deve-se ter um histórico 

completo da vida profissional do trabalhador para que seja definida uma relação de 

causas e efeitos. 

O controle deve ser feito com a alteração do processo ou dos materiais 

usados, como recomenda a Norma Regulamentadora 9 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, entretanto na maioria dos casos essa alternativa é inviável. Diante da 

dificuldade são aplicadas medidas corretivas para proteção do trabalhados, tais 

como enclausuramento, umidificação dos processos, e até mesmo utilização de 

equipamentos de proteção individual. 

Os materiais particulados encontrados nas operações de mineração a céu 

aberto têm diâmetro médio acima de 2,5 µm. Considerando que os filtros utilizados 

em máscaras de proteção respiratória são testados para reter partículas de diâmetro 

acima de 0,4 µm, a eficiência em ambientes de mineração tende a ser muito boa. 

Concentrações superiores a 350 µg/m3 de material particulado com características 

oleosas, gerados pela combustão parcial de diesel, por exemplo, são perigosos à 

saúde do trabalhador e afetam a vida útil dos filtros. Em minas céu aberto, observa-

se melhores condições de ventilação natural e dispersão dos particulados, mas não 

se pode concluir que a situação seja suficiente para que o ambiente não seja 

considerado perigoso. (CAMARGO, 2007). 

A definição de poeira respirável foi recomendada inicialmente pelo British 

Medical Research Council (BRMC), em 1952, e depois adotada internacionalmente 

durante a Johannesburg Pneumoconiosis Conference e estabelece que são 

partículas cujos diâmetros aerodinâmicos menores que 10 µm. 

Diferente das poeiras inaláveis 4 , as poeiras respiráveis são capazes de 

penetrar até a região dos alvéolos pulmonares, o que em certas quantidades pode 

causar fibrose pulmonar nodular (GRUENZNER, 2003). 

A silicose é uma doença causada por um efeito crônico de substâncias 

tóxicas como a sílica livre. Ou seja, a sílica se acumula no organismo do indivíduo e 

                                            
4
 Partículas com tamanho entre 10 µm e 100 µm. 
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não causa danos nem apresenta sintomas negativos por um longo tempo, chegando 

a ficar anos aparentemente sem causar dano algum ao organismo. No entanto, o 

diagnóstico tardio faz com que o tratamento seja muito difícil e, nestes casos, pode-

se apenas retardar ou diminuir o sofrimento do paciente. Trata-se de uma doença 

incurável e irreversível, mas evitável (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2008b). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) lançaram, em 1995, um programa conjunto de eliminação global da 

silicose, tendo a intenção de diminuir significativamente os casos registrados da 

doença. Ao final do programa, pretende-se eliminar a silicose como um problema de 

saúde pública até o ano de 2030 (FUNDACENTRO, 2007). 

Os riscos de adquirir a silicose dependem de três fatores: 

 Porcentagem de sílica livre e cristalina presente na poeira; 

 Concentração da poeira respirável no ar; 

 Tempo de exposição. 

Segundo a Fundacentro (2007), as principais atividades, em que o risco de 

adquirir silicose são maiores, estão citadas abaixo: 

 Mineração (principalmente nas atividades de perfuração); 

 Indústrias, onde se usam moldes de areia (fundição de ferro, aço); 

 Fabricação de produtos que envolvam cerâmica; 

 Produção e uso de tijolos refratários; 

 Moagem de quartzo; 

 Jateamento de areia; 

 Atividades que envolvam trabalhos de cortes, moagem, perfuração de 

rochas, como granitos, ardósia; 

 Construção civil em geral. 

A prevenção, segundo a Fundacentro (2007), deve ser feita visando os 

seguintes elementos:  

 Evitar o uso de materiais que contenham sílica em sua composição; 

 Mudar procedimentos de produção, substituindo os materiais abrasivos 

por outros que não contenham sílica; 

 Reduzir a formação de poeira utilizando processos úmidos na medida do 

possível; 
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 Limpar e ventilar o local de trabalho adequadamente, de forma a evitar a 

disseminação da poeira; 

 Isolar as fontes geradoras de poeira; 

 Evitar que os trabalhadores inalem a poeira, utilizando EPIs adequados 

ao tipo, e tamanho e conforto do trabalhador.  

Na Tabela 2 é apresentada a proporção de categorias de exposição 

ocupacional à sílica (RIBEIRO, 2004). A classificação utilizada pelo autor segue a 

Tabela 3. 

Entre 1985 e 2001, o número de expostos à sílica aumentou 25% em 

números absolutos, como exposto na Tabela 4. Em 2001, 5,6% dos trabalhadores 

formais, ou seja, 2.065.935 pessoas, estavam expostos à sílica por mais de 30% da 

jornada semanal de trabalho.  

Para a proteção dos trabalhadores, deve ser realizado um projeto de proteção 

respiratória de acordo com os tipos de materiais particulados encontrados na 

atmosfera, considerando que alguns particulados oleosos reduzem o desempenho 

dos filtros presentes nos protetores, diminuindo sua eficiência. Os testes de 

laboratório devem, então, simular estas situações, para que os resultados obtidos 

sejam próximos da situação real a que os trabalhadores estão expostos 

(CAMARGO, 2007). 
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Tabela 2 – Proporção de categorias de exposição ocupacional à sílica 

Setor econômico Não expostos (%) 
Possivelmente 
expostos (%) 

Provavelmente 
expostos (%) 

Definitivamente 
expostos (%) 

Extração mineral 16,7 17,8 2,5 57,4 

Construção civil 13,1 1,8 2,1 56 

Metalurgia 35,2 1,7 0,3 26,9 

Administração de serviços de pessoal técnico 82,7 0,9 0,0 1,4 

Indústria têxtil 91,2 0,0 0,2 0,1 

Fonte: RIBEIRO (2004) 

 

Tabela 3 – Critérios para a classificação da exposição ocupacional à sílica 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Não expostos (NE) Exposição ocorre em tempo inferior a 1% da jornada semanal de trabalho 

Possivelmente expostos (PsE) A exposição ocorre em curtos períodos da jornada de trabalho, entre 1% a 5% da jornada 
semanal 

Provavelmente expostos (PrE) A exposição é intermitente, entre 5% e 30% da jornada semanal 

Definitivamente expostos (DE) Alta exposição, acima de 30% da jornada semanal de trabalho 

Fonte: RIBEIRO (2004) 
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Tabela 4 – Prevalência de trabalhadores considerados definitivamente expostos à sílica por sexo e setor econômico. Brasil, 1985 a 2001 

Setor econômico Anos 
Homens Mulheres 

Ocupados Expostos % Ocupadas Expostas % 

Administração de serviços técnicos e pessoal 
1985 1.732.757 101.468 5,9 560.728 505 0,1 

2001 2.978.415 70.522 2,4 1.318.303 1.505 0,1 

Agricultura 
1985 485.570 20.051 4,1 93.549 343 0,4 

2001 1.759.537 74.984 4,3 295.320 582 0,2 

Construção civil 
1985 1.261.469 858.121 68,0 56.783 4.632 8,2 

2001 2.103.613 1.432.309 68,1 124.246 15.589 12,6 

Indústria de borracha, fumo e couro 
1985 327.320 11.463 3,5 146.736 5.283 3,6 

2001 218.399 5.287 2,4 99.491 3.101 3,1 

Indústria de extração mineral 
1985 179.110 118.302 66,1 10.427 1.784 17,1 

2001 135.103 85.526 63,3 12.251 1.469 12,0 

Indústria de minerais não metálicos 
1985 343.456 179.001 52,1 48.588 26.041 53,6 

2001 330.666 186.954 56,5 40.239 17.373 43,2 

Metalurgia 
1985 666.018 168.590 25,3 78.077 16.919 21,7 

2001 583.703 143.553 24,6 70.296 13.324 19,0 

Outros setores 
1985 11.982.403 12.022 0,1 6.992.765 657 0,0 

2001 14.740.490 12.974 0,1 12.089.348 883 0,0 

Total 
1985 16.978.103 1.469.018 8,7 7.987.653 56.164 0,4 

2001 22.849.926 2.012.109 8,8 14.049.494 53.826 0,7 

Fonte: RIBEIRO (2004) 
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2.4 VIBRAÇÃO 

A vibração, seja ela de corpo inteiro (VCI) ou de mãos e braços (VMB), 

também chamada de localizada, está presente em diversas atividades da 

mineração. Podem-se destacar algumas como: perfuratrizes manuais, marteletes 

pneumáticos, veículos motorizados, peneiras, britadores e outros equipamentos da 

usina de beneficiamento. 

A forma mais eficaz de prevenção de doenças causadas pela exposição 

prolongada às vibrações é a substituição de equipamentos antigos por outros de 

tecnologia mais avançada. Um exemplo é a mudança dos marteletes pneumáticos 

por outros hidráulicos, em que não há contato humano direto. Um efeito colateral, no 

entanto, é a transferência da vibração de mãos e braços para o corpo inteiro 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2008a). 

A magnitude da vibração pode ser expressa em dB, em frações de aceleração 

da gravidade ou, mais usualmente, em m/s2. Apesar desta magnitude estar ligada 

aos danos causados ao corpo humano, há outros fatores como freqüência, direção 

ou duração desta exposição à vibração que podem agravar sintomas e doenças 

consequentes da exposição à vibração. (CUNHA, 2006) 

Segundo Lorenzen et al. (2008), para a caracterização da vibração são 

utilizados diversos parâmetros como amplitude, deslocamento pico a pico, 

frequência e aceleração. As definições e unidades nem sempre são padronizadas 

entre os diversos trabalhos publicados. Os métodos de determinação e medição 

destes parâmetros não são indicados, gerando dúvidas com relação aos dados 

coletados. O autor sugere então as seguintes definições: 

 Amplitude: máximo deslocamento da oscilação de um ponto desde a sua 

posição de equilíbrio; 

 Deslocamento pico a pico: deslocamento da oscilação de um ponto entre 

as extremidades positiva e negativa da vibração; 

 Freqüência: número de oscilações por segundo; 

 Aceleração máxima: calculado de acordo com a eq. (5) a seguir 
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𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 ∙  2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 2     (5) 

Onde: 

A = amplitude da vibração 

f = freqüência de oscilação da vibração 

 

Segundo Wasserman (1997), a faixa de freqüência entre 4 e 8 Hz no eixo Z 

(direção vertical) é uma das mais importantes, já que entra em ressonância com as 

freqüências da coluna vertebral. Exposição a pequenas magnitudes de vibração 

pode causar sérios danos à saúde do trabalhador. 

Ao efetuar medições da vibração de mãos e braços deve-se ter atenção 

àquelas de altas freqüências. Adewusi et al. (2008) mostrou que medidas em 

situações com freqüência superior a 500 Hz são influenciadas significativamente 

pela posição em que o sensor do equipamento utilizado está localizado e pela na 

força exercida pelo operador. 

Os possíveis efeitos gerados pela exposição à vibração de corpo inteiro, 

segundo Silva (2002), são: 

 Resposta subjetiva: desconforto e dor; 

 Perturbação da atividade: visão, controle dos movimentos das mãos, 

controle dos movimentos dos pés; 

 Efeitos patológicos: problemas da coluna; 

 Mal do transporte: náuseas, vômitos, redução do desempenho. 

Ainda segundo o mesmo autor, os principais efeitos patológicos se limitam ao 

problema da coluna e são focos de estudos da maioria dos trabalhos relacionados. 

Verificou-se, também, em seu estudo sobre motoristas de ônibus, que a vibração de 

corpo inteiro superou os limites estabelecidos pela International Organization for 

Standardization5 (ISO) através da ISO-2631 (1985) para jornada de oito horas, em 

todos os testes e modelos analisados. 

O efeito da vibração de corpo inteiro em mulheres jovens e saudáveis foi 

estudado por Maikala & Bhambhani (2008), concluindo que sob efeito de diferentes 

freqüências (3 Hz, 4,5 Hz e 6 Hz), as respostas cardiovasculares (nível de oxigênio e 

volume de sangue) são similares àquelas obtidas quando submetidas a uma 

atividade física leve. As maiores diferenças foram percebidas ao se comparar as 

                                            
5
Site: http://www.iso.org/iso/home.htm 
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situações com e sem apoio das costas e não foram evidentes com a mudança de 

freqüência. 

Tratores de pequeno porte, usados para transporte e outras atividades na 

agricultura, causam desconforto e dor devido à vibração transmitida para as mãos e 

braços, tendo como conseqüência uma fadiga acelerada do trabalhador. O 

rendimento deste trabalhador é reduzido dada a necessidade de descanso ou 

mesmo afastamento caso adquira alguma doença quando exposto a longos 

períodos a vibração (DEWANGAN & TEWARI, 2008). 

O esforço intra-espinal decorrente das vibrações pode ser obtido a partir da 

anatomia da pessoa analisada, postura adotada em seu posto de trabalho, e 

vibração a que está submetida. Para isso, são utilizados modelos complexos e 

cálculos extensos que podem ser facilitados com o uso de softwares específicos. 

Assim, é possível prever estes esforços para que sejam adotadas medidas de 

controle, evitando doenças futuras (SEIDEL et al., 2008). 

Mesmo em operações onde o trabalhador permanece de pé, sob efeito de 

vibrações de corpo inteiro, a postura é importante para amenizar os esforços 

submetidos ao corpo. Posição da coluna e disposição dos joelhos (curvado ou 

estendido) são fatores que, apesar de serem dificilmente controlados durante a 

rotina de trabalho, também devem ser considerados (SUBACHI et al., 2008). 

Para reduzir o risco de dores lombares em trabalhadores expostos a 

vibrações de corpo inteiro, como por exemplo, motoristas de caminhões ou ônibus, 

sugere-se que sejam estabelecidos períodos de descanso durante a jornada de 

trabalho. A exposição de pessoas durante vinte minutos a vibrações mostrou 

aumento de risco de eventuais problemas na lombar, comparadas com aquelas que 

apenas ficaram sentadas em seus assentos sem exposição à vibração (LI et al, 

2008). 

As lombadas utilizadas para redução de velocidade veicular, por exemplo, 

também podem causar danos na região lombar das pessoas. A geometria da 

lombada, o modelo do veiculo, a velocidade e a posição dos ocupantes é importante 

para a diminuição de possíveis problemas de saúde. O principal parâmetro que deve 

se observar é a altura da lombada, já que, mesmo o motorista respeitando o limite 

de velocidade de determinada via, pode estar sujeito a vibrações de corpo inteiro 

acima dos limites permitidos  (KHORSHID et al, 2007). 
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Na construção de túneis e mesmo nas proximidades de minerações que 

utilizam explosivos para desmonte, é comum que haja reclamações quanto a 

vibração.  Há preocupação com o conforto dos moradores, já que as detonações são 

constantes. Experimento feito por Kuzu e Guclu (2009) mostrou que as pessoas são 

mais tolerantes a vibrações de curta duração (300 a 500 ms), ainda que sejam de 

maior magnitude. O incômodo é muito grande quando há vibrações que duram de 

cinco a dez segundos, por exemplo. Em todos os testes, os limites de vibração para 

danos estruturais foram respeitados e foi analisada apenas a sensação de incômodo 

decorrente da vibração. 

Novos métodos para a medição da vibração dos corpos estão sendo 

desenvolvidos. Um exemplo é o uso de câmeras de alta velocidade que captam o 

movimento de marcadores colocados no corpo de um trabalhador. Para a coluna e 

região lombar são utilizados marcadores virtuais já que o encosto do banco não 

deixaria visível os marcadores físicos. A partir desta nova metodologia é possível ver 

em detalhes os movimentos das partes do corpo causados pela vibração de corpo 

inteiro, sendo possível a implementação de medidas de controle mais efetivas 

(RAHMATALLA, 2008). 

2.5 CALOR 

Ambientes próximos a fontes de calor como fornos de siderurgias e fundições, 

com intensa incidência dos raios solares ou mesmo ambientes com ventilação 

deficiente podem ser prejudiciais ao trabalhador que exerce as suas funções nestas 

áreas. A situação pode ser pior se não forem tomadas medidas de controle ou 

mudanças na rotina de trabalho. 

Minerações a céu aberto são ambientes típicos em que operadores de 

perfuratrizes, motoristas de caminhões fora de estrada e de carregadeiras, e outros 

trabalhadores estão expostos aos raios solares. Além do efeito das radiações 

ultravioletas, o estresse térmico a que estão sujeitos deve ser controlado e para isso 

deve ser medido e monitorado. 

O organismo humano reage ao aumento de temperatura do ambiente para 

que a temperatura interna do corpo permaneça constante. Segundo Universidade de 
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São Paulo (2008c), os principais mecanismos de defesa contra a sobrecarga térmica 

são: 

 Vasodilatação periférica: permite aumento da circulação de sangue na 

superfície do corpo, ajudando na troca com o ambiente; 

 Sudorese: permite a perda de calor através da evaporação do suor 

Os efeitos negativos causados pela exposição ao calor ou ambientes 

termicamente desfavoráveis podem ser significativos como sugere estudo realizado 

na Alemanha. Os custos decorrentes da hospitalização de pessoas e também da 

perda de produtividade por parte dos trabalhadores devem ser considerados. Até o 

final deste século estima-se um aumento de quase quatro vezes nos casos de 

doença causadas pelo calor (HÜBLER, KLEPPER, PETERSON, 2008). 

O aumento da temperatura global é uma preocupação para o governo, já que 

pode causar doenças e até mesmo a morte. As causas são múltiplas, mas a 

exposição ao calor traz danos à saúde que colaboram para o aumento de casos de 

doenças em hospitais. Verificou-se ainda um maior índice de doenças em regiões 

pobres, onde as moradias são desfavoráveis para a dispersão do calor, 

evidenciando os efeitos negativos da exposição a altas temperaturas (HARLAN et al, 

2006). 

Peters (1991) propõe que a avaliação da exposição ao calor seja feito em 

duas etapas. Na primeira, as medidas são feitas para obtenção do Índice de Bulbo 

Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) e da taxa de metabolismo da atividade 

exercida. A comparação, em seguida, deve ser feita subtraindo de 2 a 3°C do limite 

de tolerância admitido como margem de segurança. Estará em condições aceitáveis 

de trabalho aquele indivíduo que estiver abaixo deste limite corrigido. 

Estudos como os de Mehnert, Bröde, Griefahn (2002) indicam que as 

mulheres sofrem mais com a exposição ao calor e por isso propõem limites de 

tolerância diferenciados de acordo com o sexo da pessoa. Este estudo se baseou 

em um experimento em que 210 pessoas ficaram por duas horas dentro de um carro 

em um dia típico de verão e concluiu-se que a diferença na taxa de sudorese entre 

homens e mulheres se mostrou significativa. Segundo os mesmos autores, outros 

trabalhos analisados indicam os mesmos resultados. 

O uso de capacetes de segurança em ambientes quentes e úmidos também 

pode causar desconforto nos trabalhadores, fazendo com que eles retirem a 

proteção em certos momentos da jornada de trabalho, aumentando os riscos de 
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acidentes. Capacetes com ventilação ativa ou passiva (apenas aberturas na parte 

superior), peso menor e anatomicamente melhores mostraram-se eficazes no 

aumento do conforto. Esta é uma alternativa que pode ser considerada, já que o uso 

deste tipo de equipamento de proteção é essencial e obrigatório em muito casos 

(DAVIS et al, 2001). 

Em ambientes internos, como os escritórios, é necessário manter um conforto 

térmico aos trabalhadores. Para regular a temperatura do ar, condicionadores de ar 

são utilizados, mas demandam elevado consumo de energia elétrica. Uma 

quantidade maior de vegetação urbana e o uso de telhados refletores diminuem os 

efeitos físicos adversos do que é chamada de “ilha de calor urbana”, e assim 

proporcionar melhora na eficiência dos equipamentos condicionadores de ar e 

diminuição no consumo de energia (SOLECKI et al, 2005). 

A radiação ultravioleta também deve ser considerada em trabalhos a céu 

aberto, pois pode causar queimaduras e câncer de pele, entre outros efeitos. Deve-

se atentar que não houve relação entre a radiação ultravioleta e a temperatura 

ambiente e por isso deve haver preocupação mesmo em dias frios, sem a presença 

de nuvens (MORAN et al., 2004). 

2.6 NÍVEIS DE REFERÊNCIA 

Segundo a Norma Regulamentadora 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, 

define-se Limite de Tolerância (LT) “a concentração ou intensidade máxima ou 

mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não 

causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral”. Se a exposição 

do trabalhador estiver acima dos limites estabelecidos, a atividade é considerada 

insalubre, cabendo ao empregador o pagamento de adicionais no salário do 

trabalhador. 

A Occupational Safety & Health Administration (OSHA), departamento dos 

Estados Unidos, estabelece parâmetros chamados de Permissible Exposure Limits 

(PELs) para proteger os trabalhadores sob exposição a agentes que possam causar 

problemas a sua saúde. 
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A American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) usa o 

termo Threshold Limit Values (TLVs) para recomendar os limites máximos aceitáveis 

de exposição em que se acredita que não haja danos à saúde, para a maioria dos 

trabalhadores, durante toda a vida de trabalho. 

Deve ser ressaltado que todos esses limites são estabelecidos por meio de 

estudos e determinados de tal forma que a maioria dos indivíduos expostos abaixo 

destes limites não sofrerá problemas ou danos a sua saúde. Ou seja, pode haver 

pessoas de maior sensibilidade a determinados agentes que sofram danos à saúde 

mesmo que expostas a concentrações abaixo do limite de tolerância. 

A Norma Regulamentadora 9 (NR-9) estabelece o critério Nível de Ação (NA) 

como sendo a metade do LT para agentes químicos e 50% da dose em caso de 

ruído. A partir deste nível, ações devem ser tomadas para proteção do trabalhador. 

Para níveis de exposição abaixo do NA, desde que sejam comprovadas por uma 

estratégia de amostragem rigorosa, a probabilidade de danos à saúde do 

trabalhador é considerada baixa e aceitável. 

Segundo NIOSH (1977), existem algumas premissas para que o nível de ação 

seja 50% do LT. O desvio padrão geométrico da exposição dia-a-dia deve ser 1,22 e 

o coeficiente de variação total6 deve ser 0,1. Como nem sempre as exposições se 

comportam desta maneira, ou as amostras obtidas possuem um desvio padrão 

geométrico maior, devemos usar o gráfico que está no Manual de Estratégia de 

Amostragem da NIOSH
7
, em seu Apêndice L, para corrigir este valor. Assim, pode-

se estabelecer um novo nível de ação com segurança, para ser usado como 

parâmetro na adoção de medidas de controle. 

A amostragem deve ser feita em pelo menos um membro de cada grupo 

homogêneo de exposição, que segundo NIOSH (1977) é definido como um grupo 

onde seus membros têm riscos semelhantes de exposição a um determinado 

agente. 

  

                                            
6
 O coeficiente de variação total depende da precisão dos procedimentos e dos instrumentos 

utilizados. 
7
 Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/docs/77-173/ 
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2.7 ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM 

Segundo Gruenzner (2003), para que a amostragem da exposição de 

trabalhadores a determinado agente seja representativa, alguns fatores devem ser 

considerados: 

 Metodologia adotada nas medições: quais instrumentos serão utilizados, 

como será feita a análise dos dados ou do material obtido, quem será o 

responsável pela coleta de material, e quais serão os objetivos da 

amostragem; 

 Local onde será posicionado o instrumento para medição: o 

posicionamento do instrumento deve estar relacionado ao agente a ser 

medido. Para a detecção de ruídos, por exemplo, deve-se posicionar o 

dosímetro na região auricular do indivíduo. Já para avaliação de 

exposição à sílica livre, deve-se posicionar o amostrador na zona 

respiratória do trabalhador; 

 Tempo de amostragem: a duração das medições depende do agente 

estudado, do conhecimento que se tem do ambiente de trabalho 

(variações ao longo da jornada de trabalho, da época ou período do ano) 

e também da interferência do agente no corpo humano (se os danos são 

causados a longo ou a curto prazo); 

 Quantidade de amostras: cabe ao profissional definir o número de 

amostras. A decisão deve ser baseada na variabilidade da concentração 

do agente no ambiente, no método utilizado para amostragem e nos 

desvios das medidas realizadas. 

Ressalta-se a importância de se familiarizar com os processos produtivos, 

operações realizadas, equipamentos utilizados, riscos presentes e rotina de trabalho 

antes de iniciar a coleta das amostras. Conversas com os trabalhadores e coleta de 

mais informações, possivelmente úteis, não devem ser descartadas. 

O número de amostras que se deve fazer em um determinado Grupo 

Homogêneo de Exposição (GHE), apresentado neste trabalho, depende muito da 

variabilidade que se tem nas amostragens, mas também do nível de confiança que 

se deseja obte. Através da determinação da média, do desvio padrão e da 
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probabilidade de excedência do Limite de Exposição, têm-se parâmetros da 

confiabilidade dos dados coletados. 

Um conceito importante para otimização da estratégia de amostragem é o de 

“Exposto de Maior Risco” (EMR), que é o indivíduo que possui a maior exposição, no 

sentido qualitativo, dentro de um GHE. A determinação do EMR pode ser feito por 

observação e julgamento profissional ou por ferramentas estatísticas, como descrito 

no Manual de Estratégia de Amostragem da NIOSH. Assim, se o EMR estiver abaixo 

do Nível de Ação, há uma probabilidade de 95% de todo o GHE estar exposto a 

níveis abaixo do LT (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2008d). 

Para a avaliação de uma exposição de longo prazo, devem ser consideradas 

amostras ao longo do ano, para que as variabilidades sejam captadas. Considera-se 

então que o grau de certeza desejado, estatisticamente falando, para que uma 

exposição esteja abaixo do LT, seja de 95%. Se o empregador concluir que existe 

uma probabilidade superior a 5%, de que o LT possa ser ultrapassado, medidas de 

controle devem ser tomadas (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2008d). Para 

determinar esta probabilidade de excedência do LT, deve-se adotar o seguinte 

procedimento: 

 Calcular as exposições relativas (ER) ao LT: 

𝐸𝑅 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟â𝑛𝑐𝑖𝑎  

 Calcular os logaritmos decimais de ER: 𝑌𝑖 =  log (𝐸𝑅𝑖) 

 Calcular a média aritmética (𝑌 ) e o desvio padrão aritmético (σ) dos 

valores Yi. 

 Calcular a média geométrica (MG): 𝑀𝐺 = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 𝑌  × 𝐿𝑇 

 Calcular  o desvio padrão geométrico (DPG): 𝐷𝑃𝐺 = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 (𝜎) 

 Calcular Z da seguinte forma: 𝑍 =  
 𝑌  

𝜎
 

 Através da Tabela 5 e do valor Z, calculado acima, obter o valor de 

probabilidade Pn (caso 𝑌  >0, utilizar o valor direto)  

 Se 𝑌 < 0, P’
n = 1 – Pn 

 A probabilidade percentual da excedência do LT, nas condições 

amostradas, é dada por Pn ou P`n multiplicado por 100. 
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Tabela 5 - Percentagem da área total na cauda de uma distribuição normal 

Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 

0.1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 

0.2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 

0.3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 

0.4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 

0.5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 

0.6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 

0.7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 

0.8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 

0.9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 

1.0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 

1.1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830 

1.2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 

1.3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 

1.4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 

1.5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 

1.6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 

1.7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 

1.8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 

1.9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 

2.0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 

2.1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 

2.2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890 

2.3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916 

2.4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 

2.5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 

2.6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 

2.7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 

2.8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 

2.9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986 

3.0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990 

3.1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993 

3.2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 

3.3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 

3.4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998 

3.5 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 

3.6 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

3.7 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

3.8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

3.9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Fonte: Adaptado de Universidade Federal de Uberlândia, 2009 
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Os responsáveis pela segurança e saúde dos trabalhadores nas empresas, 

devem visualizar metas a longo prazo, para garantir que todos os trabalhadores 

estejam protegidos, e exposto a níveis abaixo do LT  ou mesmo do NA. Desta forma, 

o valor de Pn ou P`
n não deve ser superior a 5%. GHE que não atendem a este 

critério devem ter prioridade para a tomada de medidas de controle. Sempre que 

houver, por parte da gerência, uma ação de controle que eventualmente altere a 

exposição do GHE, um novo processo amostral deve ser feito, e toda avaliação deve 

ser reiniciada para verificação da eficácia desta ação (DUPONT8, 2008). 

2.8 ATIVIDADES E RISCOS ASSOCIADOS A UMA PEDREIRA 

No processo de produção de pedra britada existem atividades que envolvem 

riscos ao trabalhador, sendo as principais descritas a seguir: 

 Perfuração da bancada: consiste no uso de perfuratrizes para a 

preparação de furos na rocha que serão carregados com explosivos; 

 Desmonte de rocha: fragmentação da rocha por meio do uso de 

explosivos; 

 Carregamento e transporte: caminhões fora de estrada são carregados 

com o material fragmentado para transporte até o britador; 

 Beneficiamento: a usina de beneficiamento tem britadores e peneiras que 

fragmentam e classificam os produtos finais para venda; 

 Escritório: onde são realizadas as atividades administrativas, de 

planejamento da produção e manutenção. 

Na Figura 1 encontra-se um fluxograma simplificado das atividades da 

pedreira onde serão efetuadas as medições de campo dos agentes físicos e 

químicos estudados. Uma visão geral da pedreira em estudo pode ser visto na 

Figura 2.  

 

                                            
8

 Material fornecido no seminário DUPONT de estratégia de amostragem de agentes 
ambientais, realizado em 2008. 
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Figura 1 – Fluxograma do processo produtivo da pedreira em estudo (adaptado de Silva, 

Tachibana, Zecchini, 2006) 

 

 

Figura 2 – Vista das bancadas em produção da pedreira 

 

Os trabalhadores estão expostos a diversos riscos ocupacionais durante suas 

atividades. Para que os monitoramentos sejam realizados de forma adequada é 

necessário conhecer em detalhe os riscos presentes em cada atividade. São 

apresentados na Tabela 6, as atividades do processo produtivo de pedra britada e 

seus respectivos riscos. 

 

  

Rocha Perfuração Desmonte

Carregamento e 
Transporte

Usina de 
Beneficiamento

Produto Final
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Tabela 6 – Riscos envolvidos nas atividades de uma pedreira 

ATIVIDADE RISCOS OU PROBLEMAS ENVOLVIDOS 

Perfuração de rocha 

Material particulado, ruído, calor, vibração, queda de 

bancada, cortes, esmagamento, incêndio e problemas 

ergonômicos 

Desmonte de rocha 
Material particulado, calor, queda de bancada, Incêndio, 

explosão, intoxicação com produtos químicos utilizados 

Carregamento e 

transporte 

Ruído, vibração, material particulado, calor, problemas 

ergonômicos, acidentes com veículos, queda de fragmentos 

Beneficiamento 

Ruído, vibração, material particulado, calor, queda de 

fragmentos, trabalho em altura, cortes, esmagamento, 

incêndio 

Escritório Iluminação, problemas ergonômicos, conforto térmico 

Fonte: Silva, Tachibana, Zecchini (2006) 

2.9 DEFINIÇÕES 

Para um melhor entendimento do trabalho, alguns termos são definidos a 

seguir. Ter conhecimentos destes termos ajuda na escolha do melhor instrumento e 

na definição de uma boa estratégia de amostragem (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2008b). 

 Desvio Padrão: valor que indica a dispersão dos dados coletados em 

relação à média. Quanto maior o desvio padrão, maior é a variação dos 

valores. 

 Erros: podem ocorrer de diversas formas como instrumento mal ajustado, 

uso de fórmulas erradas, aplicação de metodologia imprópria, e erros 

aleatórios devido a flutuações do equipamento, variações na percepção ou 

interpretação do observador. Os erros podem ter menor impacto com a 

aplicação de técnicas cuidadosas e coleta de maior número de dados. 

 Exatidão: medida de conformidade entre o valor medido e valor exato (real 

e correto), que pode ser baseado em um padrão de referência ou primário 

aceito. 
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 Interferência: respostas que podem ocorrer, do sistema de medição, a algo 

que não seja a grandeza medida. Estas interferências podem ser medidas 

e corrigidas para uma maior exatidão. 

 Ajuste: procedimento pelo qual se estabelece uma correspondência entre 

o valor extraído de um sistema de medição e a grandeza que entra no 

sistema. Neste caso ocorre uma mudança física no equipamento. 

 Calibração: através do desempenho de um instrumento, e uma curva de 

calibração, compara-se o valor obtido com o valor “correto”, ou com um 

padrão de maior confiança. Os instrumentos devem ser calibrados antes e 

depois de cada medição, para confirmar a exatidão e precisão dos dados 

coletados. De acordo com recomendações do fabricante ou exigências de 

normas, os instrumentos também devem ser ajustados após determinado 

tempo e condições de uso.  

 Ruído: desvios falsos e espontâneos. São interferências que não estão 

ligados com a grandeza medida e sim com componentes dentro do 

sistema. 

 Precisão: medida que indica o grau de dispersão de um conjunto de dados 

em relação a sua média. Quantificada pelo desvio padrão. 

 Domínio: faixa de medição que um instrumento é capaz de quantificar. 

 Sensibilidade: menor valor detectável por um instrumento. 

  



45 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A partir de uma extensa revisão bibliográfica em livros, teses, dissertações, 

artigos científicos, legislações, apostilas de cursos e materiais relacionados ao 

assunto de instrumentação, segurança e saúde ocupacional, é possível 

compreender os conceitos, as definições e os efeitos de alguns dos principais 

agentes físicos e químicos, como ruído, iluminação, vibração, calor e exposição à 

sílica. A definição dos agentes de maior impacto foi baseada em experiências de 

campo, em conversas com o gerente e engenheiro de segurança da pedreira 

analisada, em atendimento às necessidades e reclamações dos trabalhadores e 

também em trabalhos relacionados aos riscos em uma pedreira. 

Gruenzner (2006) e Gabas (2008) consideram que um dos problemas mais 

freqüentes e graves em uma pedreira é a emissão e dispersão de material 

particulado na atmosfera. Cunha (2006) destaca a intensa utilização de ferramentas 

manuais motorizadas, que expõe o trabalhador a vibrações no corpo, causando 

danos a sua saúde. O problema do ruído ocupacional em minerações, e a 

importância no controle deste agente, são citados por Ganime (1997). Segundo 

Eston (1992), a deficiência na iluminação pode causar desconforto visual, problemas 

na saúde e acidentes. Apesar de ser um problema mais freqüente em minerações 

subterrâneas, deve ser considerado também em ambientes administrativos, oficinas 

e almoxarifados cujas tarefas exijam acuidade visual. Silva, Tachibana e Zecchini 

(2006) analisaram os riscos em uma pedreira da região metropolitana de São Paulo, 

sendo os problemas mais freqüentes neste tipo de mineração: ruído, sobrecarga 

térmica, quedas, problemas ergonômicos, exposição a poeiras, deficiência na 

iluminação, vibração de corpo humano e acidentes em geral como cortes, 

esmagamentos e atropelamentos. 

Estão disponíveis para comercialização diferentes marcas e modelos de 

equipamentos para instrumentação. Alguns deles serão detalhados para que o leitor 

conheça as alternativas e modelos disponíveis. Com base nestas informações, 

pode-se ter um conhecimento prévio, ainda que superficial, das funcionalidades e 

características dos instrumentos para a correta escolha mediante as necessidades 

específicas de um monitoramento.  
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Os instrumentos utilizados neste trabalho foram os disponíveis no Laboratório 

de Controle Ambiental, Higiene e Segurança na Mineração (LACASEMIN) da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. As informações sobre os instrumentos e 

suas especificações técnicas estão disponíveis no Anexo B (Universidade de São 

Paulo, 2008e). 

Em seguida, serão apresentadas rotinas de amostragem que podem ser 

utilizadas na coleta de dados de cada agente estudado. Ressalta-se que a 

metodologia apresentada é apenas uma das alternativas cabíveis e que isto 

depende muito do ambiente, do tipo de mineração, da quantidade de funcionários 

expostos, do tipo de agente, da observação do profissional, do conhecimento do 

trabalho cotidiano e de muitas outras informações, muitas vezes particulares em 

cada caso. 

Este trabalho dedica-se ao estudo dos procedimentos e instrumentos 

utilizados para amostragem dos principais agentes físicos e químicos presentes em 

um ambiente de trabalho. Não é parte do escopo aprofundar o conhecimento em 

relação à exposição ocupacional dos trabalhadores. 

Algumas empresas produtoras de brita da região metropolitana de São Paulo 

foram contatadas para solicitação de uma permissão para o desenvolvimento dos 

trabalhos de campo. Apesar das dificuldades encontradas, uma empresa aceitou a 

proposta e as medições foram feitas em condições reais de trabalho durante a 

jornada de trabalho dos funcionários. 

A quantidade de amostras depende muito da exatidão que se deseja obter e, 

também, do conhecimento da variabilidade que se tem do ambiente. Para este 

estudo, em particular, foi padronizado o número de cinco amostras para os agentes 

iluminação, ruído, vibração e calor. Este número não foi obtido em uma estratégia de 

amostragem rigorosa, porém foi considerado razoável para que se verificasse as 

variações entre diferentes dias, e também possibilitou o cálculo de médias para 

comparação com a norma. Para amostragem de sílica foi definido apenas uma 

amostra, devido à dificuldade da análise em laboratório para obtenção dos 

resultados.  

Para maior representatividade dos resultados a escolha dos dias de visita a 

pedreira devem ser aleatórios, para que qualquer dia tenha a mesma probabilidade 

de ser sorteada, ao longo de todo o ano, de forma a cobrir todas as estações. No 

entanto, a autorização para monitoramento da pedreira foi restrita a alguns dias 
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específicos, porém continuou abrangendo o período de um ano e as diferentes 

estações.  

3.1 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO DA ILUMINÂNCIA 

EM AMBIENTES INTERNOS 

O instrumento utilizado para medição de iluminância é o luxímetro. Ele possui 

uma célula fotossensível que pode ser acoplada ou não. No instrumento com célula 

acoplada (Figura 3 e Figura 4), muitas vezes pode haver interferências significativas 

do próprio operador que faz sombra ao efetuar a leitura. Com a célula desacoplada 

(Figura 5), este efeito pode ser minimizado, já que o operador tem mais liberdade 

para posicioná-lo estrategicamente de forma a não interferir na captação da 

iluminação real do local. 

 

  

Figura 3 – Luxímetro CENTER 337 

 

Figura 4 – Luxímetro HAGNER 
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Figura 5 – Luxímetro SPER SCIENTIFIC 840022 

 

Dos três modelos apresentados, apenas o SPER SCIENTIFIC (Figura 5) 

possui fotocélula desacoplada do instrumento, além de possuir funções mais 

avançadas, como escolha do tipo de luz incidente9, fundo de escala, possibilidade de 

se gravar dados e fornecimento de informações como média, medida máxima e 

mínima. 

A norma técnica NBR-5382 10  (ABNT, 1985) mostra os procedimentos de 

medição para que se possa obter um nível médio de iluminação do ambiente. O 

instrumento utilizado nas medições deve ter fotocélula com correção do cosseno e 

correção de cor, com temperatura ambiental entre 15oC e 50oC, sempre que 

possível. Isto siginifica que não é obrigatório, mas recomendável, que o luxímetro 

tenha estas características. 

Ainda de acordo com a NBR-5382, após a estabilização de cinco a dez 

minutos, deve-se posicionar a fotocélula do luxímetro a 80 cm do piso e anotar os 

valores encontrados. Para este trabalho, como o aparelho utilizado (Figura 5) 

permite medição dentro de um intervalo de tempo e obtenção da média, para cada 

ponto, mediu-se tomar as medidas por aproximadamente um minuto. Este 

procedimento não está descrito e especificado na norma, mas foi considerado 

                                            
9
 O tipo de luz incidente pode ser fluorescente, tungstênio, mercúrio ou solar. 

10
 NBR-5382 – verificação de iluminância de interiores. 
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importante, pois os valores em uma medição de campo flutuam e variam com 

bastante. A medição do valor médio em um minuto faz com que essa flutuação seja 

minimizada e um valor mais preciso seja considerado. Caso o aparelho utilizado não 

tenha esta capacidade, basta a medição pontual e instantânea. 

De acordo com a norma técnica NBR-5413:199211 (ABNT, 1992), quando 

houver tarefa específica e um posto de trabalho definido, a medição deve ser feita 

no campo de trabalho. Caso contrário, ela especifica medição a 75 cm do piso. 

O ideal seria dividir o ambiente em quadrantes de 50 cm, por exemplo, e 

efetuar medição em todos os pontos centrais. Como, muitas vezes, isto é inviável, 

devido às dimensões do local, segue-se recomendações da NBR-5382 de pontos de 

medição e fórmulas para cálculo de iluminância média. O método aplicado depende 

da posição das luminárias que vai indicar e especificar os pontos onde devem ser 

feitas as medições. 

Dependendo das condições climáticas, como céu nublado ou ensolarado, ou 

mesmo do horário, dia ou noite, os resultado serão diferentes, já que há uma grande 

influência da luz natural na maioria dos ambientes. 

É recomendável que sejam feitas verificações em dias e horários diferentes, 

para verificar estas variações. Três amostras ao dia, durante a manhã, a tarde e, se 

possível, a noite, são suficientes. Os resultados obtidos são válidos apenas para as 

condições ambientais e climáticas do momento da tomada da amostra. 

A planilha de campo utilizada para registro das medições de avaliação da 

iluminância está ilustrada no apêndice A. 

 

 

 

 

A norma técnica NBR-5413 apresenta tabelas com os valores mínimos de 

iluminância que um ambiente deve possuir. Na Tabela 7 estão exemplificados 

alguns destes valores divididos por classes de tarefas visuais. 

 

  

                                            
11

 NBR-5413 – iluminância de interiores. 

3.1.1 Valores mínimos de iluminância exigidos pela norma 
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Tabela 7 – Iluminâncias por classe de tarefas visuais 

Classe Iluminância mínima (lux) Tipo de atividade 

A 

Iluminação geral para áreas 
usadas interruptamente ou 
com tarefas visuais simples 

100 – 150 – 200 
Recintos não usados para 
trabalho contínuo; depósitos 

B 

Iluminação geral para área de 
trabalho 

500 – 750 – 1000 

Tarefas com requisitos 
visuais normais, trabalho 
médio de maquinaria, 
escritórios 

C 

Iluminação adicional para 
tarefas visuais difíceis 

5000 – 7500 – 10000 
Tarefas visuais muito exatas, 
montagem de microeletrônica 

Fonte: adaptado de ABNT (1992) 

 

Para cada classe e tipo de atividade há três valores de iluminância. A Tabela 

8 deve ser consultada para decidir qual destes valores considerar. De acordo com 

cada característica da tarefa e do observador, deve-se analisar os pesos e somá-los. 

Se esta soma for -2 ou -3, deve-se usar o valor de iluminância inferior, se for +2 ou 

+3 deve-se usar o valor superior, e o valor médio em todos os outros casos. 

 

Tabela 8 – Fatores determinantes da iluminação adequada 

Características da 
tarefa e do observador 

Peso 

-1 0 +1 

Idade Inferior a 40 anos 40 a 55 anos Superior a 55 anos 

Velocidade e precisão Sem importância Importante Crítica 

Refletância do fundo 
da tarefa 

Superior a 70% 30 a 70% Inferior a 30% 

Fonte: ABNT (1992) 

 

Ainda de acordo com a NBR-5413, os níveis recomendados podem ser 

consultados de acordo com outras tabelas, separados por tipo de local ou atividade, 

e mais específicos do que os mostrados na Tabela 7. Exemplos podem ser vistos na 

Tabela 9. 

. 
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Tabela 9 – Iluminâncias em lux por tipo de atividade 

LOCAL Atividade Iluminância (lux) 

Escritórios Registros, cartografia etc. 750 – 1000 – 1500 

 
Desenho, engenharia 
mecânica e arquitetura 

750 – 1000 – 1500 

 Desenho decorativo e esboço 300 – 500 – 750 

Locais de armazenamento 
Armazéns gerais (não usados 
frequentemente) 

75 – 100 – 150 

 
Armazéns de volumes 
grandes (usados 
frequentemente) 

150 – 200 – 300 

 
Armazéns de volumes 
pequenos (usados 
frequentemente) 

150 – 200 – 300 

 
Armazéns de volumes muito 
pequenos (usados 
frequentemente) 

200 – 300 – 500  

Fonte: adaptado de ABNT (1992) 

 

A escolha entre os três valores de cada atividade deve ser feita da seguinte 

maneira:  

 Valor superior: a tarefa apresenta refletância e contrastes muito baixos, 

erros são de difícil correção, o trabalho visual é crítico, alta produtividade 

ou precisão são de grande importância; a capacidade visual do 

observador está abaixo da média. 

 Valor inferior: refletâncias ou contrastes são relativamente altos, a 

velocidade ou precisão não são tão importantes, a tarefa é executada 

ocasionalmente. 

 Valor médio: para todos os outros casos. 

3.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

A medição da exposição ao ruído ocupacional deve ser feita utilizando-se 

medidores de dose de ruído, comumente chamados de dosímetros, 

preferencialmente cobrindo toda a jornada de trabalho, ou seja, as oito horas diárias. 

Muitos instrumentos têm a possibilidade de salvar os dados coletados na memória, 

podendo posteriormente ser vistos em um computador pessoal. A precisão dos 

microfones utilizados também deve ser considerada, para que seja feita uma 
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avaliação mais precisa e, apesar de a recomendação ser o uso de microfones classe 

I12, são permitidos os de classe II, muito mais comuns e de preço mais acessível. 

Alguns modelos são apresentados nas Figura 6, Figura 7 e Figura 8. 

 

  

Figura 6 – Medidor de Dose de Ruído TES 

1354 

Figura 7 – Medidor de Dose de Ruído 

INSTRUTHERM DOS-500 

 

Figura 8 – Medidor de Dose de Ruído QUEST NoisePRO  

                                            
12

 Quanto menor a classe, mais precisos são os microfones. Os microfones classe zero são 
utilizados para calibração, os de classe I para medições que exigem grande precisão, e os de classe 
II são usados para medições em geral. 
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Os microfones presentes nos dosímetros são muito sensíveis e devem ser 

posicionados de forma a evitar choques acidentais que possam danificá-los. Os 

cabos também podem sofrer cortes ou dobras, sendo os cuidados os mesmos, já 

que a reposição destas peças é muito cara, dependendo da qualidade.  

Quando o próprio trabalhador sabe da preocupação em seu posto de 

trabalho, ele tende a supervalorizar a exposição, emitindo e forçando ruídos 

inexistentes ou potencializando aqueles presentes. Em outras palavras, ele pode 

aproximar o microfone intencionalmente das fontes geradoras de ruído ou mesmo 

falar alto ou criar ruídos de impactos nas proximidades. A experiência e a vivência 

do profissional responsável pela segurança, seja um técnico ou engenheiro, tem 

grande valia, já que ele poderá prever ou avaliar valores que sejam consistentes, de 

forma a não haver discrepâncias em relação aos valores obtidos.  

É muito difícil “fiscalizar” todos os trabalhadores em um monitoramento 

simultâneo, durante o uso de vários dosímetros. Ressalta-se, mais uma vez, que o 

conhecimento prévio da rotina e do tipo de trabalho realizado no local é muito 

importante para que se tenha uma estimativa dos valores que deverão ser obtidos 

naquele posto de trabalho. Assim, se em uma dosimetria dentro de um escritório 

fechado e isolado, os resultados são de dose 500% ou mesmo 1000%, percebe-se  

que algo provavelmente está errado nestas medidas ou na calibração do 

instrumento. 

Há possibilidade também de se usar medidores de nível de pressão sonora, 

comumente chamados de decibelímetros, para uma avaliação quantitativa prévia. 

Em um local onde se pretende avaliar a dose de um trabalhador, basta posicionar o 

decibelímetro próximo ao posto de trabalho e verificar qual o nível naquele ponto. 

Assim, supondo que não haja grandes variações nos níveis de ruído, calcula-se a 

dose com base neste nível médio de ruído.  

Quando o trabalhador não permanece no mesmo local durante a sua jornada 

de trabalho, o uso do decibelímetro deve ser feito em todos os ambientes que o 

trabalhador percorre, para que se tenha conhecimento das diferentes exposições 

que ele sofre.  

Através de alguns valores base de níveis de pressão sonora, evita-se que 

doses fora da realidade sejam considerados representativos, já que se tem um maior 

conhecimento do ambiente de trabalho. Na Figura 9 está ilustrado um modelo 

simples de medidor de nível de pressão sonora (microfone classe II), e, na Figura 10 
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um modelo (microfone classe I) com mais funções, maior precisão, inclusive com 

possibilidade de gravação dos dados coletados.   

A planilha de campo utilizada para registro das medições de avaliação de 

ruído está ilustrada no apêndice B. 

 

  

Figura 9 – Medidor de nível de pressão sonora 

CENTER 337 

Figura 10 – Medidor de nível de pressão 

sonora QUEST SOUND PRO  

 

 

 

 

A Norma Regulamentadora 15 (BRASIL, 1978) tem, em seu anexo No1, os 

limites de tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes, ou seja, aqueles que 

não são de impacto. De acordo com esta norma, a medição deve ser feita utilizando 

instrumento de nível de pressão sonora posicionado próximo ao ouvido do 

trabalhador, operando em resposta lenta (SLOW) e com filtro de compensação “A”. 

O tempo máximo de exposição ao ruído por parte de um trabalhador no ao longo de 

um dia deve estar de acordo com a Tabela 10. 

. 

 

  

3.2.1 Limites de tolerância para ruído ocupacional 
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Tabela 10 – Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente 

Nível de Ruído 

dB(A) 

Máxima exposição 

diária permissível 

Nível de Ruído 

dB(A) 

Máxima exposição 

diária permissível 

 

85 8 h 98 1 h 15 min  

86 7 h 100 1 h  

87 6 h 102 45 min  

88 5 h 104 35 min  

89 4 h 30 min 105 30 min  

90 4 h 106 25 min  

91 3 h 30 min 108 20 min  

92 3 h 110 15 min  

93 2 h 40 min 112 10 min  

94 2 h 15 min 114 8 min  

95 2 h 115 7 min  

96 1 h e 45 min    

Fonte: SEGURANÇA (2007) 

 

Os valores da Tabela 10 devem ser comparados com o Lavg, que é o nível 

médio de ruído obtido em uma medição de campo. Caso o trabalhador esteja 

exposto a ruídos superiores a 115 dB(A), sem a devida proteção, a atividade é 

considerada de risco grave e iminente. 

Como a exposição ao ruído ocupacional acontece de forma variada, o uso de 

dosímetros é o modo mais fácil e preciso para a representação desta exposição. A 

dose nunca deve ultrapassar a unidade ou 100%, para que esta exposição esteja 

dentro dos limites de tolerâncias aceitáveis. Caso a dose seja superior a um, deve-

se adotar medidas de prevenção, priorizando os momentos em que o trabalhador se 

expõe a atividades com níveis de pressão sonora muito altos (SEGURANÇA, 2007). 

Já a ACGIH (2007), utiliza um fator de duplicação de dose de três dB (q=3). 

Pela Tabela 11 verifica-se os níveis máximos de pressão sonora que um trabalhador 

pode ficar exposto a um determinado tempo, para que não ocorram perdas 

significativas13 após 40 anos de exposição. Da mesma forma, caso o ruído tenha 

grandes variações no ambiente14, o dosímetro deve ser utilizado, e sua dose não 

deve ultrapassar 100%. 

                                            
13

 Os limites foram criados para evitar perdas superiores a 2 dB na maioria dos trabalhadores 
expostos, nas faixas de freqüências de 0,5, 1, 2 e 3 Khz, mesmo após 40 anos de exposição. 

14
 A ACGIH considera que sons com duração estável inferior a 3 segundos não devem ser 

medidos com equipamentos de nível de pressão sonora, devendo então, ser utilizado o dosímetro. 
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Tabela 11 – Limite de exposição para ruído segundo a ACGIH 

Nível de Ruído  

dB (A) 

Máxima Exposição  

Diária Permissível 

Nível de Ruído  

dB (A) 

Máxima Exposição  

Diária Permissível 

80 24 h 112 0,94 min 

82 16 h 115 28,12 s 

85 8 h 118 14,06 s 

88 4 h 121 7,03 s 

91 2 h 124 3,52 s 

94 1 h 127 1,76 s 

97 30 min 130 0,88 s 

100 15 min 133 0,44 s 

103 7,5 min 136 0,22 s 

106 3,75 min 139 0,11 s 

109 1,88 min   

Fonte: ACGIH (2007) 

 

A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(FUNDACENTRO), na Norma de Higiene Ocupacional 1 (NHO-0115), utiliza critérios 

de referência e avaliação similares aos da ACGIH. Assim, considera fator de 

duplicação de dose (q) como sendo 3 e o nivel limiar de integração16 igual a 80 dBA. 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA SÍLICA 

CRISTALINA 

Para a amostragem de sílica cristalina, deve-se usar o conjunto de 

instrumento como mostrado na Figura 11. Este conjunto é composto por bomba de 

amostragem, ciclone de náilon (Dorr-Oliver) de 10 mm de diâmetro ou condutivo 

(Higgins-Dewell) e um porta-filtro.  

A bomba de amostragem deve operar na faixa de 1,7 L/min se for usado 

ciclones de náilon ou 2,2 L/min para os ciclones condutivos, que se mantém 

constante através de um sistema de controle de vazão. O ciclone utilizado retém as 

partículas de fração maiores que 10 µm. Assim, as partículas da fração respirável 

(menores que 10 µm), entram no porta-filtro e são retidos pelo filtro de membrana. 

                                            
15

 NHO-01: Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído 
16

 Nível de ruído a partir do qual os valores devem ser computados na integração para fins de 
determinação de nível médio ou da dose de exposição. 
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Figura 11 – Conjunto para amostragem de material particulado 

 

A bomba de amostragem de uso individual utilizada foi o modelo MSA Escort 

ELF. O ciclone tipo Dorr Oliver, porta-filtro, o filtro de membrana também são da 

marca MSA. Este conjunto deve ser posicionado junto ou o mais próximo possível 

da zona respiratória do trabalhador. 

A comparação com a norma deve ser feita usando-se dados coletados com o 

uso de ciclone ou seletor adequado, ou seja, de acordo com o anexo 12 da NR-15, 

deve haver uma partição das partículas de acordo com a Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Quadro 1 da NR-15 – anexo 12 

Diâmetro  
aerodinâmico (µm)17 

% de passagem  
pelo seletor 

≤ 2 90 
2,5 75 
3,5 50 
5 25 

10 0 (zero) 

Fonte: SEGURANÇA (2007) 

 

                                            
17

 esfera de densidade unitária 
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No anexo C da ACGIH (2007), encontra-se uma tabela diferente para esta 

partição que se baseia em uma definição diferente, aumentando o ponto médio de 

corte para um amostrador de material particulado respirável de 3,5 µm para 4,0 µm, 

de acordo com a Tabela 13. Apesar disso, não é recomendada nenhuma alteração 

para as medições usando-se o ciclone de náilon de 10 mm a uma vazão de 1,7 

L/min. 

Tabela 13 – Partição das partículas de acordo com a ACGIH (2007) 

Diâmetro aerodinâmico da partícula 
(µm) 

Massa de particulado respirável 
(MPR) (%) 

0 100 
1 97 
2 91 
3 74 
4 50 
5 30 
6 17 
7 9 
8 5 

10 1 

Fonte: ACGIH (2007) 

 

Na Figura 12 estão as peças que compõem o conjunto do porta filtro de 37 

mm de diâmetro. Da esquerda para a direita estão a peça superior, o filtro de 

membrana (com 37 mm de diâmetro e 5 µm de poro), o suporte de celulose do filtro 

e a peça inferior do filtro. 

 

 

Figura 12 – Detalhe das peças que compõem o porta filtro 
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O método utilizado para a coleta da poeira foi a 7500 (Sampling and Analytical 

Method #7500: Silica, Crystalline) da NIOSH. Além dos instrumentos já 

mencionados, este método especifica o volume mínimo e máximo de coleta, que é 

de 400 L e 1000 L respectivamente. Com uma vazão constante de 1,7 L/min temos 

que o tempo de coleta deve ser no mínimo 3h55 min e no máximo 9h48 min.  

Na avaliação de exposição à sílica cristalina, parâmetros como umidade 

relativa do ar, temperatura e velocidade do ar são importantes de serem registrados, 

já que influenciam a quantidade de poeira presente na atmosfera. Em dias 

chuvosos, por exemplo, a quantidade registrada será muito menor do que em dias 

de seca ou dias de sol com ventos. Deve-se preferencialmente, avaliar os dias de 

pior exposição, descartando estes dias onde as condições climáticas favorecem a 

diminuição da geração de poeira. 

A planilha de campo utilizada para registro das medições de avaliação de 

sílica está ilustrada no apêndice C. 

 

 

 

 

O anexo 1218 da NR-15, a eq. (6) para o cálculo do Limite de Tolerância para 

a poeira respirável, também referido como quartzo, para uma jornada de até 48 

horas semanais: 

 

𝐿𝑇 =  
8,5

% 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 + 10
 𝑚𝑝𝑝𝑑𝑐        6  

 

Podemos também expressar o LT em mg/m3 pela eq. (7): 

 

𝐿𝑇 =  
8

% 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 + 2

𝑚𝑔

𝑚3
     (7) 

 

Já para poeira total (respirável e não respirável), o Limite de Tolerância é 

dado pela eq. (8): 

 

                                            
18

 Anexo 12 da NR-15: Limites de Tolerância para Poeiras Minerais. 

3.3.1 Limites de tolerância para exposição à sílica 
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𝐿𝑇 =  
24

% 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 + 3

𝑚𝑔

𝑚3
      (8) 

 

Para jornadas de trabalho acima de 48 horas semanais, os limites deverão 

ser reduzidos. 

A ACGIH estabelece como Limite de Tolerância 0,025 mg/m3 para uma 

jornada de 8 horas diárias, e está numa categoria do Grupo A2 19, ou seja, há 

evidencia limitada de carcinogenicidade no homem e evidência suficiente de 

carcinogenicidade em experiências em animais, com relevância para os seres 

humanos (ACGIH, 2007). 

Na Tabela 14, são apresentados sucintamente os valores recomendados ou 

limites de tolerância à sílica por diferentes instituições: 

 

Tabela 14 – Valores recomendados ou Limites de Tolerância para sílica 

Instituição Substância 
Limite de Tolerância 

(mg/m3) 

NIOSH 

Sílica cristalina na forma de 

Quartzo, Tridimita ou Cristobalita 

como poeira na fração respirável 

REL = 0,05 

OSHA 
Sílica cristalina respirável na forma 

de Quartzo 

𝑃𝐸𝐿 =  
10

%𝑆𝑖𝑂2 +  2
 

 

ACGIH 
Sílica cristalina respirável na forma 

de Quartzo, Tridimita ou Cristobalita 
TLV = 0,025 

MTE – NR-15, 

Anexo 12 

Sílica cristalina respirável na forma 

de Quartzo como poeira na fração 

respirável 

𝐿𝑇 =
8

%𝑆𝑖𝑂2 + 2
 

Fonte: BON (2006) 

                                            
19

 O Grupo A2 (carcinogênico humano suspeito) é uma categoria de classificação para as 
substâncias carcinogênicas.  
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3.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA 

VIBRAÇÃO 

 As medições das vibrações localizadas devem seguir procedimentos e formas 

de montagem dos acelerômetros de acordo com o as recomendações da norma ISO 

5349:200120. Os acelerômetros devem ser colocados o mais próximo possível da 

região onde a vibração é transmitida, ou seja, na superfície mão-braço. 

 Para ferramentas manuais, por exemplo, posiciona-se o acelerômetro na 

região central dos punhos. Caso não seja possível posicionar o acelerômetro 

diretamente, já que a fixação pode interferir na força aplicada e também na real 

transmissão da vibração, devem ser usados adaptadores que ficam junto a palma da 

mão ou entre os dedos. Os acessórios utilizados para medição da vibração de mãos 

e braços (VMB) podem ser vistos na Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Modelos de adaptadores para utilização com acelerômetros 

 

Para a avaliação de vibração de corpo inteiro (VCI) a medição deve ser 

triaxial (eixos X, Y e Z) através de instrumento como o da Figura 14. As leituras, 

                                            
20

 ISO 5349 – Guia para a medição e avaliação da exposição humana à vibração transmitida 
à mão. 
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tanto da vibração localizada como a de corpo inteiro, podem ser feitas em 

instrumento como o da Figura 15. 

O valor a ser considerado em cada eixo deve ser a média de um ciclo de 

trabalho ou de uma medição de no mínimo um minuto, caso o ciclo não possa ser 

identificado. Segundo metodologia utilizada por Cunha (2006), foram feitos cinco 

medições de um ou dois minutos de duração cada, representando assim a 

exposição do trabalhador em determinada atividade.  

 

 

Figura 14 – Acelerômetro de almofada para monitorar a vibração localizada e de corpo inteiro  

 

 

Figura 15 – Instrumento para avaliação da vibração 
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No caso das avaliações de VCI em um motorista de caminhão fora de 

estrada, carregadeira ou escavadeira, o instrumento mostrado na Figura 14 deve ser 

posicionado no assento do motorista. Ele é orientado então a trabalhar 

normalmente, para que sejam efetuadas as medições.  

A planilha de campo utilizada para registro das medições de avaliação da 

vibração localizada e de corpo inteiro está ilustrada no apêndice D. 

 

 

 

O anexo 8 da NR-15 estabelece que se não houver a proteção adequada nas 

atividades que exponham o trabalhador a vibrações localizadas ou de corpo inteiro, 

será caracterizado insalubridade de grau médio, havendo assim pagamento de 20% 

de adicional no salário mínimo da região. 

Este anexo não possui limites de tolerância e apesar de citar a ISO 263121 e a 

ISO 5349 como referência de LT, estas normas também não possuem LT. Sendo 

assim, devemos verificar os LT estabelecidos pela ACGIH (CUNHA, 2006). 

Segundo a ACGIH (2007) a avaliação da vibração de mãos e braços deve ser 

feita de acordo com procedimentos e instrumentação da ISO 5349:1986. Os limites 

de exposição para vibração de mãos e braços está apresentado na Tabela 15. 

. 

Tabela 15 – Limites de exposição para vibrações localizadas em qualquer das direções X, Y ou 

Z 

Duração total da exposição diária(a) Valores da componente de 
aceleração dominante(b) (m/s2) 

4 h e menos de 8h 4 

2 h e menos de 4h 6 

1 h e menos de 2h 8 

Menos de 1 h 12 

(a) O tempo total em que a vibração entra na mão por dia, seja continua, seja intermitentemente. As 
acelerações são ponderadas em freqüência, r.m.s. 

(b) Usualmente, um dos eixos é dominante sobre os demais. Se um ou mais dos eixos de vibração 
exceder, a exposição total diária estará excedida. 

Fonte: Adaptado de ACGIH (2007) 

 

                                            
21

 ISO 2631 – Avaliação da exposição a vibrações de corpo inteiro. 

3.4.1 Limites de tolerância para VMB e VCI 
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Para a vibração de corpo inteiro, os limites são estabelecidos pela ACGIH 

com base em gráficos adaptados da ISO 2631:1985. Os limites para o eixo Z estão 

na Figura 16 e os limites para os eixos X e Y estão na Figura 17. 

 

 

Figura 16 – Limites da aceleração longitudinal (az) em função da freqüência e tempo de 

exposição. (ACGIH, 2007) 

 

Figura 17 – Limites de aceleração transversal (ax, ay) em função da freqüência e tempo de 

exposição. (ACGIH, 2007) 
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O sistema de coordenadas utilizado pela ISO 2631, para medição das 

vibrações ax, ay e az
22, pode visto na Figura 18. 

 

 

Figura 18 – Sistema de coordenadas para medição da aceleração da VCI (ACGIH, 2007) 

 

Podemos calcular, ainda segundo a ACGIH (2007), a aceleração resultante 

nos três eixos segundo a eq. (9): 

 

𝐴𝑤𝑡 =  (1,4 ∙ 𝐴𝑤𝑥 )2 + (1,4 ∙ 𝐴𝑤𝑦 )2 + (𝐴𝑤𝑧 )2   (9) 

Onde: 

 Awt é a aceleração resultante 

 Awx é a aceleração RMS na direção X 

 Awy é a aceleração RMS na direção Y 

 Awz é a aceleração RMS na direção Z 

 

O resultado Awt pode ser comparado com o nível de ação recomendado pela 

Comissão Européia (CE) que é de 0,5m/s2 para uma jornada de oito horas. A eq. (9) 

pode ser utilizada nos casos em que as magnitudes de aceleração são similares nos 

três eixos, não havendo um eixo predominante. 

                                            
22

 Eixo x = tórax às costas; eixo y = ombro a ombro; eixo z = cabeça aos pés. 
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3.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIACAO DA 

SOBRECARGA TÉRMICA 

O índice utilizado para avaliação do estresse térmico, de acordo com a NR-15 

e a Norma de Higiene Ocupacional 623 (NHO-06) da Fundacentro (2002), é o Índice 

de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) e pode ser calculado pela eq. (10) 

utilizado em ambientes externos com carga solar e pela eq. (11) para ambientes 

internos ou externos sem carga solar: 

 

𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺 = 0,7 ∙ 𝑇𝑏𝑛 + 0,2 ∙ 𝑇𝑔 + 0,1 ∙ 𝑇𝑏𝑠       (10) 

𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺 = 0,7 ∙ 𝑇𝑏𝑛 + 0,3 ∙ 𝑇𝑔        (11) 

Onde:  

 Tbn é a temperatura de bulbo natural em oC 

 Tbs é a temperatura de bulbo seco em oC 

 Tg é a temperatura de globo em oC 

Na prática observa-se que a exposição ao calor possui diferentes situações 

térmicas24, devendo então ser determinado um IBUTG média ponderada ( 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺          ) 

de acordo com a eq. (12): 

 

𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺         =
𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺1 × 𝑡1 + 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺2 × 𝑡2 +  …  + 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺𝑛 × 𝑡𝑛

60
        (12) 

 

Onde: 

 IBUTGn é o IBUTG na situação “n” em oC 

 tn é o tempo de exposição na situação “n” em minutos 

 lembrar que a soma de t1 + t2 + ... + tn = 60 minutos 

 

Os limites para IBUTG encontrado tanto na NR-15 quanto na NHO-06 levam 

em consideração a taxa de metabolismo ou o tipo de atividade exercido pelo 

                                            
23

 NHO-06 – Avaliação da exposição ocupacional ao calor. 
24

 Cada parte do ciclo de exposição onde as condições do ambiente que interferem na carga 
térmica a que o trabalhador está exposto podem ser consideradas estáveis (FUNDACENTRO, 2002) 
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trabalho. Assim, analogamente, podemos calcular a taxa metabólica média 

ponderada (𝑀 ) a partir da eq. (13): 

 

𝑀 =
𝑀1 × 𝑡1 + 𝑀2 × 𝑡2 + … +  𝑀𝑛 × 𝑡𝑛

60
      (13) 

 

Onde: 

 Mn é a taxa metabólica da atividade “n” em kcal/h 

 tn é o tempo de exercício da atividade “n” em minutos 

 lembrar que a soma de t1 + t2 + ... + tn = 60 minutos 

 

Tanto o IBUTG          quanto o M  devem ser aqueles obtidos nos 60 minutos corridos 

mais críticos de exposição na jornada de trabalho analisada. 

O procedimento descrito para avaliação da exposição ao calor será de acordo 

com a NHO-06 da Fundacentro (2002).  

O primeiro passo a se considerar é o momento da jornada a ser avaliado. 

Deve-se tomar o período de 60 minutos corridos mais desfavoráveis em relação à 

sobrecarga térmica, ou seja, considerar tanto a atividade quanto a condição térmica. 

Se este intervalo de tempo não puder ser determinado por experiência de campo, 

conhecimento da atividade ou observação, deve-se realizar uma avaliação inicial 

cobrindo intervalos maiores, para que se possa identificar o momento adequado. 

Uma observação a ser feita se refere às atividades não rotineiras. Estas 

devem ser avaliadas separadamente já que não fazem parte do cotidiano do 

trabalhador. Os instrumentos para avaliação da sobrecarga térmica podem ser o 

conjunto IBUTG analógico 25 (Figura 19), composto por termômetros de mercúrio ou 

instrumentos eletrônicos (Figura 20 e Figura 21) que apresentem resultados 

equivalentes a aqueles obtidos pelo conjunto convencional, em uma mesma 

situação térmica. 

 

 

                                            
25

 A montagem do conjunto IBUTG, tanto analógico quanto digital, deve estar de acordo com 
o que especifica a norma NHO-06 da FUNDACENTRO. Nesta norma estão detalhados os cuidados 
na montagem para que não haja erros na avaliação. 
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Figura 19 – Conjunto IBUTG analógico 

(TACHIBANA, 2005) 

 

 

 

  

Figura 20 – Conjunto IBUTG digital com Globo de 2” 

 

  

Figura 21 – Conjunto IBUTG digital com Globo de 6” 

 

Pelas normas técnicas brasileiras, o globo utilizado para medição da 

temperatura de globo deve ter o diâmetro de 152,4 mm (seis polegadas) em 

qualquer instrumento que venha a ser utilizado. No caso do instrumento mostrado na 

Figura 20, há a possibilidade de se trocar o globo de 2” pelo de 6”, através de seu 

fornecedor. 
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Antes de iniciar as medições, deve-se atentar para questões simples como 

integridade dos instrumentos, calibração, limpeza, umidificação do pavio e carga da 

bateria para uso de instrumentos eletrônicos 

O posicionamento do instrumento deve ser de tal forma que os bulbos 

estejam na altura da região mais atingida do corpo do trabalhador. Em casos em que 

não se pode identificar uma região mais afetada, deve-se colocar o instrumento na 

altura do tórax do trabalhador exposto.  

Recomenda-se esperar em torno de 30 minutos para que o conjunto possa 

estabilizar na situação térmica avaliada. Este tempo pode variar de acordo com o 

ambiente. 

A leitura das três temperaturas (bulbo úmido natural, bulbo seco e globo) é 

feita então a cada minuto até que a variação das últimas três leituras sejam igual ou 

inferior a 0,2 oC. O valor considerado será a média destas três leituras. Se houver 

mais de uma situação térmica, deve-se repetir o procedimento para cada situação. 

A planilha de campo utilizada para registro das medições de avaliação de 

sobrecarga térmica está ilustrada no apêndice E. 

 

 

 

 

Para comparação dos índices obtidos, segundo o anexo 3 da NR-15, deve-se 

primeiro analisar o regime de trabalho e o local de descanso da atividade. Caso o 

local de descanso seja o mesmo do local de trabalho, a Tabela 16 deve ser 

consultada. O tipo de atividade pode ser leve, moderada ou pesada. Esta 

determinação deve ser feita consultando-se a Tabela 17. 

 

  

3.5.1 Limites de tolerância para exposição ao calor 
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Tabela 16 – Limites de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente 

com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço 

Regime de trabalho intermitente com 
descanso no próprio local de trabalho 

Tipo de atividade 

Leve Moderada Pesada 

Trabalho contínuo Até 30,0 Até 26,7 Até 25,0 

45 minutos de trabalho 

15 minutos de descanso 
30,1 a 30,6 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9 

30 minutos de trabalho 

30 minutos de descanso 
30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9 

15 minutos de trabalho 

45 minutos de descanso 
31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0 

Não é permitido o trabalho sem adoção de 
medidas de controle 

Acima de 32,2 Acima de 31,1 Acima de 30,0 

Fonte: SEGURANÇA (2007) 

 

Tabela 17 – Taxas de metabolismo por tipo de atividade 

Tipo de atividade kcal/h 

SENTADO EM REPOUSO 100 

TRABALHO LEVE 

Sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex. datilografia) 

Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex. dirigir) 

De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços 

 

125 

150 

150 

TRABALHO MODERADO 

Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas 

De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação 

De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação. 

Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar 

 

180 

175 

220 

300 

TRABALHO PESADO 

Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá) 

Trabalho fatigante 

 

440 

550 

Fonte: SEGURANÇA (2007) 

 

Outra possibilidade existente é aquela onde o local de descanso é diferente 

do local de trabalho. Ou seja, há um local com outras características térmicas, 

muitas vezes mais amenas no sentido de temperaturas elevadas. Nestes casos, os 

parâmetros calculados de IBUTG média ponderada e metabolismo média ponderada 

devem ser utilizados para comparação com os valores daTabela 18. 

. 
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Tabela 18 – Limites de tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente 

com período de descanso em outro local 

 

Fonte: SEGURANÇA (2007) 

 

O trabalhador estará em condições insalubres caso ultrapasse os valores 

máximos de IBUTG fixados nas tabelas apresentadas.  

A FUNDACENTRO disponibiliza através da NHO-06, tabelas mais detalhadas 

para os limites de tolerância de acordo com a taxa de metabolismo média ponderada 

e também uma lista maior de lista de atividades para saber determinada taxa de 

metabolismo. Estas tabelas podem ser vistas no anexo A. 

3.6 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CONDIÇÕES DA COLETA DE 

DADOS EM CAMPO 

Na pedreira escolhida, após conversa com o gerente desta mineração, foram 

escolhidos os grupos analisados inicialmente. Para a medição de ruído, da vibração 

de corpo inteiro, e de exposição à sílica, escolheram-se os motoristas de caminhões 

e, para iluminação, os postos de trabalho em escritório da administração e do 

almoxarifado. A amostragem para sobrecarga térmica foi feita em operadores de 

perfuratrizes e a vibração localizada, de mãos e braços, foi avaliada em operadores 

de marteletes pneumáticos. 

Em todas as medições efetuadas, é importante que se tenha o 

acompanhamento dos trabalhadores amostrados, para que qualquer atividade não 

rotineira ou acontecimento não usual seja reportado na planilha de campo para 

Metabolismo (Kcal/h) Máximo IBUTG 

175 30,5 

200 30,0 

250 28,5 

300 27,5 

350 26,5 

400 26,0 

450 25,5 

500 25,0 
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posterior análise e discussão dos resultados. Mesmo as condições meteorológicas e 

de funcionamento da pedreira26 devem constar nas anotações. 

 

 

 

 

Os postos de trabalho e o almoxarifado escolhido para medição de iluminação 

podem ser vistos nas Figura 22, Figura 23 e Figura 24. 

 

 

Figura 22 – Posto de trabalho no escritório da administração 

 

 

Figura 23 – Posto de trabalho no setor de almoxarifado 

                                            
26

 Se houve paradas de manutenção durante o dia escolhido para amostragem, por conta da 
quebra de algum equipamento, por exemplo, a informação deve ser colocada em planilha de campo. 
Há situações em que o funcionário é chamado para realizar outras tarefas, o que muda a sua rotina e 
conseqüentemente pode afetar na avaliação. 

3.6.1 Iluminação 
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Figura 24 – Visão geral do almoxarifado 

 

Na Figura 25 está representada a planta do setor de almoxarifado. Os pontos 

em vermelho representam os locais onde foram tomadas as amostras (P1 a P18). 

Os retângulos em preto são os móveis e prateleiras e os retângulos em azul, as 

luminárias presentes no local. 

 

 

Figura 25 – Planta do almoxarifado 
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Foram tomadas amostras em três períodos diferentes: durante a manhã, entre 

9 e 10 horas, durante a tarde, entre 15 e 16 horas, e durante a noite, entre 19 e 20 

horas, para que se pudesse observar a importância e a influência da iluminação 

natural nestes setores. Alguns resultados aparentemente não lógicos, a princípio, 

podem aparecer, em função da posição do sol ao longo do dia. 

Em postos de trabalho onde havia computador, o ponto de amostragem foi na 

posição do teclado, pois foi considerado o local onde o funcionário deve ter sua 

atenção voltada e a iluminação adequada. Onde não havia informatização, e a 

atividade principal era voltada a leitura de relatórios ou documentos, o luxímetro foi 

posicionado no campo de visão, ou seja, no centro da mesa. No almoxarifado, onde 

estão presentes as estantes com materiais, o luxímetro foi colocado em cada ponto 

a 75 cm do piso, e o operador se posicionou de forma a não influenciar na chegada 

de luz natural e artificial. 

Para cada ponto, mediu-se em torno de um minuto para que o aparelho 

fornecesse a média neste intervalo de tempo. A função de gravação era ativada, e o 

responsável pela medição se deslocava para um local afastado do sensor do 

luxímetro, para que não houvesse nenhuma interferência na chegada da luz, seja 

ela artificial ou natural. Com este procedimento, os momentos em que este 

responsável estivesse próximo, e possivelmente causando sombras no sensor, era 

anulado devido ao curto período de permanência ao longo de um minuto. 

Todas as janelas possuem persianas ou películas para escurecimento dos 

vidros, pois a luz solar ofusca a visão dos funcionários. No entanto, a luz solar ainda 

influencia bastante na iluminação dos locais já que os acessórios citados não 

bloqueiam totalmente esta luz. 

 

 

  



75 

 

 

 

A escolha do motorista para monitoramento de ruído foi aleatória, de forma a 

amostrar cinco trabalhadores diferentes deste grupo.  Os motoristas possuem uma 

rotina fixa, não havendo mudança, mesmo em condições de chuva. Se há 

problemas com o britador primário, por exemplo, eles são orientados a descarregar 

material em outros locais, sem a parada da atividade. 

A calibração, antes e depois das medidas, foi feita com calibrador B&K 

Acoustical Calibrator Type 4231, como mostra a Figura 26.  

 

 

Figura 26 – Dosímetro acoplado ao calibrador 

 

A colocação do dosímetro foi feita na cintura do motorista, com o microfone 

preso junto à gola da camisa, conforme Figura 27 e Figura 28. Por preferência do 

próprio motorista, o cabo do microfone foi passado por dentro da camisa para não 

atrapalhar sua tarefa. O caminhão fora de estrada utilizado pelos motoristas pode 

ser visto na Figura 29. 

 

3.6.2. Ruído 
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Figura 27 – Posicionamento do 

dosímetro no motorista 

 

 

 

 

Figura 28 – Posicionamento do microfone próximo a 

zona auditiva 

 

Figura 29 – Caminhão fora de estrada para transporte de minério 

 

Para a dosimetria foram utilizados parâmetros tanto da NR-15 (fator de troca 

igual a cinco) como os da ACGIH (fator de troca igual a três) para comparação de 

ambos os critérios. Isso foi possível, pois o modelo de dosímetro utilizado permitia a 

medição de ambos os parâmetros simultaneamente.  
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Na avaliação da exposição à sílica cristalina, a escolha do trabalhador foi, 

como no ruído, o motorista de caminhão. Apesar dos caminhões serem fechados, os 

motoristas tem o costume de dirigir com a janela aberta, estando sujeitos à 

exposição de material particulado da atmosfera. 

As pesagens dos filtros de membrana devem ser feitas antes e depois das 

medições e pela diferença de massa, para determinação da quantidade de material 

particulado retido. O análise gravimétrica foi realizada de acordo com a NHO-03 da 

Fundacentro (2001). A pesagem da amostra deve ser feita com balança de precisão; 

nesse caso foi utilizada uma Mettler Toledo AE200 (Figura 30), com precisão de 0,1 

mg.  

As bombas de amostragem devem ser calibradas antes e depois da tomada 

de medidas, com equipamento como um calibrador de bombas, como mostrado na 

Figura 31. Variação de até 5% na vazão de 1,7 L/min é aceitável. A vazão a ser 

considerada para cálculo do volume coletado será a média aritmética da vazão 

inicial e da final medida no calibrador. Ao final da amostragem, o peso da amostra 

de poeira no filtro não deve exceder 2 mg. 

 

 

Figura 30 – Balança para pesagem do filtro 

de membrana 

 

 

Figura 31 – Calibrador de bomba MSA 

DigiCal 

3.6.3 Sílica 
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O conjunto de ciclone, porta filtro e bomba de amostragem foi colocado no 

motorista de caminhão, como mostra a Figura 32.   

 

 

Figura 32 – Conjunto para amostragem de exposição à sílica colocado no motorista de 

caminhão fora de estrada 

 

A coleta de amostra foi realizada pelo período da manhã (8h às 12h), sendo o 

instalado no início do turno de trabalho e retirado na parada para o almoço.  

 

 

 

 

O grupo de trabalhadores escolhido para análise da vibração de corpo inteiro 

foi o mesmo da avaliação de ruído, os motoristas de caminhão fora de estrada. A 

calibração do instrumento, antes e depois das medições, deve ser feita com 

instrumento mostrado na Figura 33. Este calibrador permite o ajuste para uma 

aceleração padrão de 10 m/s2. 

 

3.6.4 Vibração 
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Figura 33 – Calibrador para instrumento de medição da vibração no corpo humano (B&K, 2009) 

 

Na Figura 34 está ilustrado o posicionamento da almofada para medição da 

vibração de corpo inteiro. 

 

 

Figura 34 – Posicionamento do acelerômetro de almofada no assento do caminhão fora de 

estrada 

 

Analisando o ciclo de trabalho do motorista do caminhão fora de estrada 

verificou-se que o trajeto entre o britador e o ponto de carregamento dura 

aproximadamente cinco minutos, tanto de ida como de retorno. Desta forma, foram 

realizadas duas medidas para cada ciclo completo (ida e volta), com duração de 
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cinco minutos cada. Estas medidas foram separadas para que fosse possível 

comparar a vibração de corpo inteiro, entre o caminhão vazio e carregado de 

minério. 

O posicionamento na cabine foi dificultado pela pequena dimensão e falta de 

espaço (Figura 35). No entanto foi necessário acompanhar o motorista para que o 

inicio da medição de um ciclo, e o término dele, fosse feito manualmente, já que a 

duração destes ciclos poderia variar, não sendo possível assim programá-lo no 

modo automático. 

 

 

Figura 35 – Posicionamento dentro da cabine para medição da VCI  

 

Para efeito comparativo, a medida de VCI foi também realizada no assento de 

um veículo de passeio em dois trajetos diferentes. No primeiro, foi escolhido o trecho 

entre a universidade e a pedreira, com cerca de 6 km de ruas em trecho urbano, e 

30 km de rodovia. O segundo trajeto foi idêntico ao percorrido pelo caminhão fora de 

estrada, que vai do britador até a bancada onde foi feito o carregamento da rocha. 

A avaliação da vibração de mãos e braços foi realizada em operador de 

martelete pneumático. No momento da avaliação, o trabalhador estava realizando 



81 

 

perfuração em matacões27 que serão detonados com explosivos (Figura 36). Este 

serviço não é executado diariamente devido ao baixo volume desse material, que é 

acumulado até que se tenham planejados as detonações secundárias28. 

 

 

Figura 36 – Operador de martelete pneumático perfurando matacões 

 

Uma visão mais detalhada da colocação do acelerômetro com o adaptador na 

mão do trabalhador para a avaliação da VMB pode ser vista na Figura 37. 

A vibração de mãos e braços também foi medida no volante de um carro de 

passeio, ligado em ponto morto, para se ter uma referência na comparação das 

magnitudes das acelerações. A situação está ilustrada na Figura 38. 

                                            
27

 Rochas de tamanho grande, que mesmo com a detonação do maciço in situ, não são 
adequadas para descarregamento no britador primário. Neste caso são realizadas detonações 
secundárias para que sejam mais uma vez fragmentado antes de serem alimentado ao britador. 

28
 As detonações secundárias são aquelas feitas em matacões com uso de explosivos 

encartuchados. As detonações principais, feitas na rocha in situ, são feitas com explosivos 
bombeados com caminhões. Para que seja viável uma detonação secundária é necessária 
quantidade grande de matacões e isso acontece após algumas detonações principais. 
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Figura 37 – Detalhe do acelerômetro e do 

adaptador para medição da VMB 

 

Figura 38 – Detalhe de acelerômetro para 

medição da VMB em carro de passeio 

 

 

 

 

Para a medição da sobrecarga térmica, o trabalhador avaliado foi um 

operador de perfuratriz hidráulica, como mostrado na Figura 39. Neste caso não foi 

possível posicionar o conjunto tão próximo do operador, para não interferir na 

operação e na movimentação de hastes da perfuratriz nem provocar danos ao 

conjunto. É importante, no entanto, que seja posicionado de forma correta, já que 

além do sol, o próprio motor da perfuratriz é uma fonte geradora de calor. 

O operador da perfuratriz executa a mesma tarefa durante as suas oito horas 

de trabalho, não havendo modificação de sua rotina, a não ser que ocorram fortes 

chuvas; em caso de garoa fina, não há paradas no trabalho. 

 

3.6.5 Calor 
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Figura 39 – Operador de perfuratriz hidráulica 

 

Após a montagem do conjunto, houve um tempo de espera de 

aproximadamente 45 minutos para que o conjunto estabilizasse. As leituras foram 

feita a cada um minuto, e anotadas em folha de campo (APÊNDICE E), até que as 

últimas três leituras não tivessem variação superior a 0,2 oC entre elas. Como o 

modelo utilizado já calculava e mostrava o IBUTG diretamente no seu visor, este foi 

o único parâmetro considerado e anotado. 

Ao longo dos dias, as condições climáticas variaram muito, e há a 

necessidade de se registrar também valores como temperatura do dia, umidade 

relativa do ar, e condições climáticas do dia (nublado, ensolarado ou chuvoso). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir são apresentados os resultados das medições efetuadas, separados 

por agentes avaliados. 

4.1 RESULTADOS DA AVALIACAO DE ILUMINÂNCIA EM AMBIENTES 

INTERNOS 

No Quadro 2 encontram-se os resultados das medições de iluminação feitos 

no período da manhã, no Quadro 3, os resultados do período da tarde e, no Quadro 

4, os resultados do período da noite. 

Apesar de se ter três resultados para cada ponto amostrado, não se julgou 

conveniente simplesmente tirar a média destes valores, já que foram coletados em 

situações diferentes e o cálculo não teria valor representativo.  

Para fins de comparação com a norma, foi considerado o menor valor 

amostrado durante a jornada de trabalho (manhã e tarde), nos pontos P1 a P3, e o 

menor valor da média aritmética de cada período (manhã e tarde) dos pontos P4 a 

P18, já que não há trabalho noturno nestes postos. Para os escritórios 1, 2 e 3, 

foram considerados os valores obtidos no período noturno, quando não há mais luz 

natural, pois são os casos em que a situação é mais crítica, já que há influência 

apenas da luz artificial. Os valores obtidos em cada medida segundo o critério 

descrito estão presentes no Quadro 5. 
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Medições  
ILUMINAÇÃO (lux) 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

Escritório 1 1339 1691 1218 1779 1513 

Escritório 2 460 492 642 679 663 

Escritório 3 2050 1195 906 965 925 

A
lm

o
x

a
ri

fa
d

o
 –

 M
a

n
h

ã
 

P1 670 765 566 780 627 

P2 1033 845 1169 10310 935 

P3 358 375 346 485 409 

P4 127 220 255 289 263 

P5 54 80 70 87 75 

P6 222 722 208 207 210 

P7 252 352 370 413 514 

P8 141 216 127 140 145 

P9 419 1806 428 417 413 

P10 261 314 385 469 424 

P11 57 78 60 103 85 

P12 461 497 449 537 498 

P13 370 502 417 494 503 

P14 120 401 300 329 400 

P15 324 2440 487 464 456 

P16 298 415 329 405 378 

P17 96 370 245 273 235 

P18 154 850 421 354 378 

Quadro 2 – Resultados das medições de iluminação do período da manhã 
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Medições  
ILUMINAÇÃO (lux) 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

Escritório 1 586 1124 591 1401 1290 

Escritório 2 549 414 629 737 615 

Escritório 3 1056 715 932 1138 819 

A
lm

o
x

a
ri

fa
d

o
 –

 T
a

rd
e

 

P1 332 349 330 536 435 

P2 464 558 467 1256 1109 

P3 263 300 232 472 346 

P4 124 178 155 263 189 

P5 68 66 72 102 87 

P6 460 558 327 344 285 

P7 259 281 268 418 476 

P8 323 189 156 162 187 

P9 1650 1533 747 863 657 

P10 250 312 277 360 335 

P11 335 457 95 124 105 

P12 4480 2290 1096 1246 978 

P13 207 353 312 478 245 

P14 219 370 348 382 367 

P15 1623 1890 1203 1095 1125 

P16 100 290 269 361 321 

P17 197 363 340 329 417 

P18 598 730 1485 466 1178 

Quadro 3 – Resultados das medições de iluminação do período da tarde 
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Medições  
ILUMINAÇÃO (lux) 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

Escritório 1 271 265 314 385 356 

Escritório 2 387 394 435 431 418 

Escritório 3 557 615 611 598 589 

A
lm

o
x

a
ri

fa
d

o
 –

 N
o

it
e

 

P1 238 298 258 245 263 

P2 160 189 176 169 171 

P3 147 143 156 178 167 

P4 121 134 128 132 142 

P5 45 65 57 52 46 

P6 88 109 94 91 87 

P7 199 204 173 163 179 

P8 93 98 101 97 94 

P9 144 165 153 142 136 

P10 160 178 173 161 173 

P11 7 47 53 45 52 

P12 67 87 73 82 78 

P13 236 249 273 264 275 

P14 76 83 69 78 73 

P15 120 198 136 146 157 

P16 88 103 92 93 92 

P17 77 89 81 86 84 

P18 104 115 113 123 135 

Quadro 4 – Resultados das medições de iluminação do período da noite 
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Pontos e 
medidas 

ILUMINAÇÃO (lux) 

1 2 3 4 5 Média 

Escritório 1 271 265 314 385 356 318 

Escritório 2 387 394 435 431 418 413 

Escritório 3 557 615 611 598 589 594 

A
lm

o
x
a
ri

fa
d

o
 

P1 332 349 330 536 435 396 

P2 464 558 467 1256 935 736 

P3 23 300 232 472 346 275 

P4-P18 224 618 303 332 332 362 

Quadro 5 – Valores de iluminação para comparação com a norma 

 

Como não havia na NBR-5413 um local ou uma atividade específica para as 

situações amostradas, utilizou-se a Tabela 1 da mesma norma, em que os limites 

mínimos de iluminação são separados por classe de tarefas visuais, sendo mais 

generalizado. Portanto, para as atividades de escritório e os pontos P1, P2 e P3, o 

limite considerado foi de 750 lux. 

Para se chegar a este valor limite, pela Tabela 1 da NBR-5413, foi 

considerada a classe B (iluminação geral para área de trabalho) e tipo de atividade 

com tarefas de requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, escritórios. 

A partir da observação do ambiente e, utilizando a Tabela 2 da mesma norma, 

devem ser estabelecidos os parâmetros em função de alguns critérios: a maioria dos 

funcionários tem em torno de 30 a 40 anos (peso -1 para o critério idade), 

desenvolvem tarefas relativamente importantes (peso zero para critério velocidade e 

precisão) e, apesar da refletância não ter sido propriamente medida, observa-se por 

experiência que ela fica em torno de 30 a 70% (peso zero para este critério). Como o 

resultado da soma destes três pesos foi -1, adotou-se o valor intermediário da 

Tabela 1 da norma, ou seja, 750 lux. 

Analogamente, para o almoxarifado, o valor limite considerado foi de 150 lux 

(classe A: recintos não usados para trabalho contínuo; depósitos). 

Diante dos resultados, verifica-se que os escritórios e os pontos P1 e P3 

estão muito abaixo do limite mínimo estabelecido. Isto se deve à falta de 

manutenção, já que foram observadas algumas lâmpadas queimadas e, também, 

posicionamento inapropriado das mesas de trabalho. Já o ponto P2, teve uma média 
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próxima ao nível mínimo recomendado, favorecido pela proximidade com a janela e 

incidência da luz natural. No setor de almoxarifado (P1, P2 e P3), o pé direito é de 

aproximadamente quatro metros, ficando as luminárias muito afastadas em relação 

às mesas. Nas estantes do almoxarifado, como observado na planta da Figura 25, o 

posicionamento das luminárias, perpendicular em relação aos corredores, se 

mostrou inadequado. Apesar da média dos pontos P4 a P18 estar dentro da norma, 

observa-se que, em determinados horários, alguns pontos estão com a iluminação 

muito prejudicada.  

4.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

O Quadro 6 mostra os resultados das dosimetrias feitas para avaliação do 

ruído. 

 

M
e
d

id
a
s
 

Resultados Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

Tempo (h) 6:33 5:55 7:04 7:01 6:45 

MAX29 (dBA) 114.2 116,6 113,7 109,9 112,6 

N
R

-1
5

 Dose30 (%) 199.0 151,7 182,8 82,91 177,4 

PDose31 (%) 242.7 204,8 206,5 94,32 210,2 

Lavg (dBA) 91.4 90,1 90,2 84,5 90,4 

A
C

G
IH

 Dose (%) 609.6 466,4 557,5 201,6 541,1 

PDose (%) 743.6 629,4 629,7 229,4 641,1 

Leq (dBA) 93.7 92,9 92,9 88,6 93,0 

Quadro 6 – Resultados das medições de dosimetria 

 

Segundo Universidade de São Paulo (2008d), o valor a ser considerado para 

comparação com cada norma (NR-15 ou ACGIH) deve ser a média geométrica entre 

as doses projetadas medidas ao longo dos cinco dias. A medida 4 foi descartada 

                                            
29

 Nível de pressão sonora máximo encontrado no intervalo de medição. 
30

 Dose de ruído em porcentagem obtido de acordo com as configurações de determinada 
norma, dentro do intervalo de tempo de medição. 

31
 Dose projetada para um turno de oito horas de trabalho. Ou seja, se o tempo de medição 

foi de seis horas, por exemplo, é considerado que a exposição será constante, de acordo com as seis 
horas consideradas, e projetada para oito horas. 
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neste cálculo pois no dia da coleta deste dado, o motorista foi designado a fazer 

outra tarefa, na oficina de manutenção. Os resultados são mostrados na Tabela 19. 

. 

Tabela 19 – Valores médios das dosimetrias efetuadas 

 NR-15 ACGIH 

Dose projetada 207 633 

Lavg 90,2 92,9 

 

De acordo com os resultados de ruído obtidos, pode-se verificar que a dose 

supera os 100% determinados pela NR-15 e pela ACGIH e, portanto, o uso de 

protetores auriculares é obrigatório diante da atual situação de trabalho.  

Observou-se que os motoristas, apesar de possuírem caminhões fechados, 

com isolamento acústico, deixavam as janelas abertas devido ao desconforto 

térmico e, também, por muitos serem fumantes. Entretanto, todos utilizavam 

protetores auriculares do tipo concha de forma correta e constante.  

4.3 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA POEIRA CONTENDO SÍLICA 

CRISTALINA 

Na  Tabela 20 encontram-se os resultados da análise gravimétrica feita no 

filtro de membrana e da calibração da vazão da bomba utilizada para amostragem 

de sílica cristalina. 

 

Tabela 20 – Resultados da amostragem de sílica 

Tempo 4h 3 min  

Peso do filtro de membrana 
Antes 15,1 mg 

Depois 15,4 mg 

Vazão de calibração da bomba 
Antes 1,706 L/min 

Depois 1,720 L/min 

 

A análise química em laboratório das amostras não foi feita e, portanto, a 

concentração da porcentagem de quartzo presente que será considera, será a 
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média encontrada por Gruenzner (2006) em seu estudo, que é de 18,5%. No 

entanto, a análise de laboratório deve ser feita em todos os casos, para que a real 

exposição do trabalhador possa ser calculada, uma vez que os ambientes 

apresentam variações no tipo de rocha, estruturas, fraturas e outros fatores que 

influenciam nos resultados obtidos nesta análise. 

Na Tabela 21 estão os resultados dos cálculos dos parâmetros de interesse 

para avaliação da exposição do motorista de caminhão à sílica cristalina. 

 

Tabela 21 – Parâmetros para comparação dos limites de tolerância à sílica cristalina 

Tempo de amostragem 4h 3 min Limite de Tolerância NR-15 (mg/m3) 0,39 

Vazão média da bomba 
(L/min) 

1,713 Nível de Ação (mg/m3) 0,2 

Volume amostrado 
(Litros) 

416 Massa de Quartzo (mg) 0,056 

Massa de poeira (mg) 0,3 Concentração de Quartzo (mg/m3) 0,13 

% quartzo 18,5 Limite de Tolerância ACGIH (mg/m3) 0,025 

Concentração de poeira 
(mg/m3) 

0,72   

 

No dia anterior ao da amostragem, houve fortes chuvas na pedreira. 

Considerando a porcentagem de quartzo na poeira como sendo 18,5%, diante deste 

cenário, os limites de tolerância tanto da NR-15 quanto da ACGIH seriam 

ultrapassados. Cabe ressaltar que para validação das informações apresentadas, 

deve ser feita a análise química em laboratório certificado para avaliar a real 

porcentagem de quartzo presente na amostra. Uma única amostra também não 

pode ser considerada representativa, e a escolha de um dia típico de trabalho, em 

condições climáticas favoráveis a geração de poeira deve ser avaliada. 
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4.4 RESULTADOS DA ANÁLISE DE VCI E VMB 

No Quadro 7 estão os resultados das medidas de VCI em motoristas de 

caminhão durante o trajeto do britador até a frente de lavra onde será efetuado o 

carregamento da caçamba com material rochoso desmontado. 

 

Medições Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

Tempo (min) 4:34 4:18 4:46 4:42 4:24 

Aceleração em m/s2 

X 

MaxP32 O.L.33 2,74 10,8 8,42 3,12 

MaxL34 10,7 1,25 4,72 3,84 1,42 

Aeq
35 0,888 0,402 0,708 0,634 0,478 

MinL36 0,014 0,043 0,058 0,048 0,052 

Y 

MaxP O.L. 1,89 9,9 7,34 2,43 

MaxL 9,2 0,700 4,52 3,56 0,819 

Aeq 0,912 0,228 0,652 0,523 0,318 

MinL 0,050 Under37 Under Under Under 

Z 

MaxP O.L. 5,80 O.L O.L 6,42 

MaxL 6,92 2,50 5,67 4,67 2,89 

Aeq 1,49 0,740 1,19 0,914 0,825 

MinL 0,069 0,042 0,075 0,078 0,048 

Sum38 Aeq 2,36 0,988 1,83 1,52 1,17 

Quadro 7 – Resultados obtidos nas medições de vibração de corpo inteiro em motorista de 

caminhão no trajeto de carregamento na frente de lavra 

 

No Quadro 8 são apresentados os resultados das medições de VCI nos 

mesmos motoristas de caminhão fora de estrada, mas no trajeto que vai da frente de 

lavra até o britador, onde o material transportado será descarregado. 

  

                                            
32

 Aceleração de Pico máxima durante o período avaliado 
33

 o valor registrado supera a escala de medição do aparelho 
34

 Aceleração instantânea maxima durante o período avaliado 
35

 Aceleração equivalente do período avaliado. 
36

 Aceleração mínima medida durante o período avaliado 
37

 o valor registrado está abaixo da escala de medição do aparelho. 
38

 Aceleração resultante dos três eixos (x, y e z) 
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Medições Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

Tempo (min) 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 

Aceleração em m/s2 

X 

MaxP 8,80 1,69 7,4 4,13 1,87 

MaxL 2,78 0,832 3,53 2,21 0,812 

Aeq 0,346 0,198 0,326 0,256 0,208 

MinL 0,021 0,043 0,058 0,048 0,048 

Y 

MaxP 3,54 1,40 3,7 2,78 1,89 

MaxL 1,50 0,494 1,73 1,21 0,819 

Aeq 0,516 0,125 0,218 0,156 0,186 

MinL 0,050 Under Under Under Under 

Z 

MaxP 6,60 4,72 5,25 5,12 5,12 

MaxL 2,64 1,63 2,48 2,43 2,09 

Aeq 1,07 0,402 0,719 0,578 0,467 

MinL 0,060 0,057 0,059 0,072 0,063 

Sum Aeq 1,39 0,524 0,905 0,714 0,609 

Quadro 8 – Resultados obtidos nas medições de vibração de corpo inteiro em motorista de 

caminhão no trajeto de alimentação do britador 

 

No Quadro 9 estão os resultados da avaliação da VMB em operador de 

martelete pneumático que estava perfurando matacões para detonações 

secundárias. 

 

Medições Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

Tempo (min) 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 

Aceleração em m/s2 

X 

MaxP 165 145 142 161 128 

MaxL 33,8 28,0 26,9 32,9 27,2 

Aeq 25,0 23,8 21,2 24,3 19,2 

MinL 5,48 13,1 12,3 4,98 10,8 

Y 

MaxP 72,4 53,6 51,2 63,4 44,2 

MaxL 11,9 9,32 8,79 10,9 8,12 

Aeq 8,32 7,32 6,98 7,93 6,49 

MinL 3,02 2,56 3,02 3,14 2,23 

Z 

MaxP 67,6 39,2 42,1 72,3 31,4 

MaxL 15,6 9,76 10,9 16,4 8,23 

Aeq 12,5 6,76 6,21 13,2 5,78 

MinL 8,32 4,72 5,19 9,12 4,23 

Quadro 9 – Resultados da VMB em operador de martelete pneumático 
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Os resultados das medições de VCI e VMB em carro de passeio estão na 

Tabela 22.  

 

Tabela 22 – Resultados da medição de VCI e VMB em carro de passeio 

  Aceleração (m/s2) 

  MinL Aeq MaxL MaxP 

VCI em 
bancada 

da 
pedreira 

X 0,0142 0,294 1,03 1,83 

Y 0,0189 0,298 0,732 1,40 

Z 0,0288 0,524 1,32 3,42 

Sum - 0,792 - - 

VCI em 
ruas e 

rodovias 

X U 0,189 1,54 2,84 

Y U 0,139 0,776 1,87 

Z 0,0173 0,556 2.22 4,88 

Sum - 0,652 - - 

VMB 

X 0,576 0,644 0,776 1,81 

Y 0,338 0,374 0,429 1,18 

Z U 0,576 0,920 2,5 

Nota: U = abaixo da escala de medição do instrumento.  

 

Para facilidade na visualização dos resultados para comparação com a 

norma, as médias estão resumidas no Quadro 10. As acelerações consideradas 

para estes cálculos foram os Aeq. 

 

V
C

I 

Caminhão na 
ida a frente de 

lavra 

X 0,622 

Y 0,527 

Z 1,032 

Sum 1,574 

Caminhão na 
ida ao britador 

X 0,267 

Y 0,240 

Z 0,647 

Sum 0,828 

V
M

B
 Operador de 

Martelete 
Pneumático 

X 22,7 

Y 7,41 

Z 8,89 

Quadro 10 – Médias dos valores Aeq em m/s
2
 dos resultados obtidos para VMB e VCI 
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A VCI pode ser analisada de duas maneiras. A primeira é considerar o eixo Z, 

que é predominante sobre as demais, e comparar os valores com os limites 

estabelecidos pela ACGIH (2007) através dos gráficos adaptados da ISO 2631:1985. 

Como a comparação com estes gráficos devem ser feitos após uma análise 

espectral nas faixas de freqüência de 1 a 80Hz, será utilizado a segunda forma. Esta 

consiste em comparar o valor da aceleração resultante (Sum) com o nível de ação 

estabelecido pela Comissão Européia (CE) que é de 0,5 m/s2.  

Desta forma, o nível de ação foi ultrapassado em ambos os casos, tanto na 

ida para a frente de lavra como na volta ao britador. Deve ser ressaltado, no entanto, 

que este mesmo nível foi ultrapassado com o uso de carro de passeio tanto na 

pedreira quanto em ruas e estradas urbanas. Se os valores de VCI encontrados 

forem comparados com o LT da CE, que é de 1,15 m/s2, apenas a vibração medida 

na ida à frente de lavra foi superior a esse limite. 

Deve-se destacar que nos dias escolhidos para avaliação da VCI, fortes 

chuvas causaram danos nas pistas utilizadas pelos caminhões fora de estrada.  

De acordo com os limites estabelecidos pela ACGIH (2007) para VMB, deve-

se analisar o valor da componente de aceleração dominante, que no caso avaliado é 

o eixo X. O operador do martelete pneumático está então fora do limite, que é de 12 

m/s2 para trabalhos de duração inferior a uma hora. Se o tempo real de exposição 

deste operador for analisado, que normalmente trabalha sua jornada inteira exposta 

a vibrações, o limite cai para 4 m/s
2
. Os trabalhos de perfuração de matacões não 

são diários, e acontecem apenas nos momentos em que há um montante suficiente 

para realização da detonação secundária. No entanto, para segurança do 

trabalhador, os limites de exposição diária devem ser respeitados. 

4.5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE SOBRECARGA TÉRMICA 

Na Tabela 23 são apresentados os resultados da avaliação de sobrecarga 

térmica feitas em operadores de perfuratrizes de bancada.  De acordo com a NHO-

06 e também com o anexo 3 da NR-15, deve-se tomar medidas nos 60 minutos mais 

desfavoráveis da jornada de trabalho. Assim, para fins de comparação com estas 

normas, o valor considerado não será a média, e sim o valor mais alto de IBUTG 
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obtido durante o período amostrado. Desta forma, se respeitado o IBUTGmax 

estabelecido em norma, o trabalhador estará protegido de sobrecargas térmicas. 

Analisando o ciclo de trabalho do operador de perfuratriz hidráulica, verifica-

se que o trabalho é moderado, realizado de pé com alguma movimentação, 

utilizando também troncos e braços. Assim, pela NHO-06, em seu Quadro 1, a taxa 

de metabolismo média é de 225 Kcal/h. Consultando o Quadro 2 da NHO-06, o 

IBUTGmax permitido para esta taxa metabólica é de 29,4 oC. Utilizando a proposta de 

Peters (1991) de subtrair 3 oC do IBUTGmax, o valor a ser considerado é de 26,4 oC. 

Como o máximo IBUTG encontrado no período amostrado foi de 24,2 oC, observa-se 

que estes trabalhadores não estão sobrecarregados termicamente. 

 

Tabela 23 – Resultados de IBUTG obtidos nas medições de avaliação da sobrecarga térmica 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

1 22,1 23,3 23,1 21,4 23,2 

2 21,8 23,4 22,9 21,2 23,1 

3 21,8 23,1 23,2 21,0 23,4 

4 21,5 22,8 23,3 21,3 23,6 

5 22,0 23,6 23,6 21,4 23,7 

6 22,0 24,4 23,7 21,6 23,9 

7 21,7 24,2 24,0 21,7 24,0 

8 22,2 24,0 23,8 21,9 23,7 

9 22,4 23,8 23,7 22,0 23,8 

10 22,5 24,2 23,5 21,8 24,0 

11 22,2 24,1 23,8  24,2 

12 22,1 24,2 23,7  24,3 

13 22,5  23,8  24,0 

14 22,6    24,1 

15 22,9    24,0 

16 22,7     

17 22,7     

Notas: todas as medidas estão em  
o
C; os valores destacados em vermelho e negrito são os valores 

finais considerados em cada medida. 
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4.6 EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO CÁLCULO DE PROBABILIDADE DE 

EXCEDÊNCIA DO LT PARA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 

Para verificação de conformidade com o limite de tolerância, deve ser 

calculada a probabilidade de excedência da exposição do GHE em relação a este 

LT. O exemplo a seguir baseia-se nos dados de dose de ruído, porém o mesmo 

procedimento pode ser aplicado para todos os agentes analisados. 

O Quadro 11 mostra os valores obtidos através dos cálculos para verificação 

da probabilidade de excedência do LT da NR-15, para os resultados de dosimetrias 

apresentados no Quadro 6, e seguindo o procedimento descrito no item 2.7. 

 

Exposição (DOSE em %) Exposição relativa Logaritmo de ER (Y) 

242,7 2,427 0,38507 

204,8 2,048 0,31133 

206,5 2,065 0,31492 

210,2 2,102 0,32263 

Média aritmética de Y 0,333488 

Desvio Padrão aritmético de Y 0,03471 

Média Geométrica 215,5203 

Desvio Padrão Geométrico 1,083202 

Z 9,607957 

Pn 100% 

Quadro 11 – Resultados dos cálculos para verificação da probabilidade de excedência do LT 

para ruído, sem utilização de protetor auricular 

 

O resultado do Z calculado foi superior a 3,49, portanto, a probabilidade de 

excedência do LT é de 100% para os dados coletados. A proteção nominal do 

protetor auricular utilizado é de 25 dBA; se for considerada uma atenuação em torno 
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de 12,5 dBA, ou seja, metade da nominal, a nova probabilidade de excedência pode 

ser calculada analogamente, cujos resultados encontram-se no Quadro 12. 

 

Exposição (DOSE em %) Exposição relativa Logaritmo de ER (Y) 

42,9 0,429 -0,36754 

35,8 0,358 -0,44612 

36,3 0,363 -0,44009 

37,4 0,374 -0,42713 

Média aritmética de Y -0,42022 

Desvio Padrão aritmético de Y 0,036001 

Média Geométrica 37,99965 

Desvio Padrão Geométrico 1,086428 

Z 11,6724 

P`
n 0% 

Quadro 12 - Resultados dos cálculos para verificação da probabilidade de excedência do LT 

para ruído, com protetor auricular 

 

De acordo com os resultados do Quadro 12, verifica-se que P`n é 0%, ou seja, 

se os motoristas de caminhão fora de estrada utilizarem protetor auricular do tipo 

concha, mesmo considerando eficiência de 50%, estarão protegidos contra o agente 

ruído.  

4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS PARA SUGESTÃO DE MELHORIAS NA 

PEDREIRA 

Embora preliminares, diante dos resultados quantitativos obtidos, uma análise 

do problema pode ser feita e sugestões de melhoria podem ser propostas. Cabe 

lembrar que a pedreira analisada é uma das maiores do Brasil e pode não retratar a 
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situação da maioria das empresas. Acrescenta-se a isso o fato do engenheiro 

responsável pela produção ser um engenheiro de segurança e participar ativamente 

da adoção de novas medidas de controle e proteção aos trabalhadores. 

Os níveis de iluminância nos escritórios podem ser melhorados com 

manutenções programadas, ou trocas das lâmpadas em caso de queima ou 

diminuição da eficiência luminosa. O arranjo das mesas ou posicionamento das 

luminárias pode ser alterado para que os níveis recomendados pela norma sejam 

atendidos. Outra possível solução é a adoção de luminárias suspensas ou mesmo a 

diminuição do pé direito do ambiente, para que as lâmpadas estejam mais próximas 

do posto de trabalho. 

No almoxarifado, a principal recomendação é a mudança na posição das 

luminárias que são perpendiculares às prateleiras. Se forem dispostas de forma 

paralelas aos corredores de acesso, os pontos onde se detectou níveis muito baixos 

de iluminância podem ser corrigidos. 

Em todos os postos, principalmente onde há trabalho noturno, é importante 

que sejam feitas medições de iluminação para a adequação com a norma. 

O problema do ruído em motoristas de caminhões está controlado apenas 

pelo uso de protetores auriculares. O EPI deve ser a última solução a ser 

considerada, pois neste caso, pode haver omissão ou falha39 no seu uso em alguns 

momentos, causando um possível dano ao trabalhador. Os modelos de caminhões 

fora de estrada com ar condicionado são uma alternativa, já que o desconforto 

térmico não estaria mais presente. O ato de fumar durante as atividades deveria ser 

proibido, pois além da exposição ocupacional aos agentes danosos como ruído e 

poeiras (nos momentos em que a janela permanece aberta), pode haver distração 

ou mesmo aumentar o risco de acidentes. 

O desconforto térmico é agravado ainda pelo uso de máscaras para proteção 

contra poeiras, reforçando a necessidade do funcionário deixar a janela do caminhão 

fora de estrada aberta, já que a presença de um ventilador no seu interior não é 

suficiente para amenizar a exposição ao calor. Desta forma, a instalação de ar 

condicionado ou troca do caminhão pode ser vista com uma possível solução a 

exposição ocupacional ao ruído e a sílica cristalina. Os caminhões fora de estrada 

                                            
39

 A falha no uso pode ser decorrente da falta de treinamento, ou qualquer outro fator que 
prejudique a colocação do EPI na posição correta. 
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mais modernos possuem ainda, um sistema de pressurização da cabine do 

motorista, que impede a entrada de poeiras, protegendo ainda mais o trabalhador. 

No período utilizado para as visitas à pedreira, os dias chuvosos não 

permitiram uma amostragem significativa da exposição à sílica. A umidade alta (em 

torno de 80%) e mesmo a chuva, diminuíram muito a quantidade de poeira na 

atmosfera. 

A amostragem de exposição à sílica cristalina deve ser feita em diferentes 

dias, em um período mais seco, favorecendo a geração de poeira. Entretanto, 

partindo da premissa de que a porcentagem de quartzo na amostra de poeira é de 

18,5%40, e considerando que num cenário desfavorável para geração de poeira o 

limite de tolerância já foi ultrapassado, possivelmente em um dia de sol forte, a 

situação seria ainda pior. Para que uma conclusão válida seja feita com relação a 

exposição do trabalhador à sílica cristalina, é essencial que seja feito uma análise 

química para determinação da porcentagem de quartzo na amostra de poeira.  

Pela avaliação quantitativa da VCI em caminhões fora de estrada, medidas de 

controle devem ser adotadas para que o motorista não fique sujeito a vibrações 

acima do LT estabelecido pela ACGIH (2007). A primeira medida sugerida é a 

manutenção das pistas da pedreira em boas condições, principalmente após as 

chuvas. Adaptações tanto na parte mecânica do caminhão, como nos assentos do 

veículo podem atenuar este agente. Outra medida seria a diminuição da jornada de 

trabalho ou mesmo o rodízio dos motoristas em tarefas diferentes, para não haver 

exposição à vibração. 

A exposição ao calor se mostrou abaixo dos níveis recomendados pelas 

normas brasileiras, mas os operadores de perfuratrizes hidráulicas estão expostos a 

outros agentes como ruído e poeira de sílica, que podem causar problemas a sua 

saúde. Assim, uma mudança já adotada pela pedreira foi a substituição destas 

perfuratrizes por modelos com cabines fechadas, em que o operador fica 

enclausurado, não se expõe aos agentes danosos, e permanece totalmente 

protegido.  

As sugestões realizadas acima foram feitas com referências em legislações e 

normas técnicas válidas para o ano de 2008. Deve-se atentar para eventuais 

                                            
40

 Através de análises químicas, é possível determinar a real porcentagem de quartzo 
presente na amostra de poeira. Esta porcentagem depende do tipo de rocha explorado na pedreira e 
por isso resultados diferentes são encontrados em minerações de gnaisse, granito, basalto e outros. 
Ou seja, para cada pedreira este valor muda e a análise da poeira coletada é primordial. 
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atualizações, já que os LT e outros níveis recomendados tendem a se tornar mais 

rigorosos com o avanço de pesquisas e estudos dos agentes danosos. 

A Figura 40 mostra um resumo das sugestões de melhorias que podem ser 

adotadas na pedreira estudada. 

 

 

Figura 40 – Sugestões de melhoria para a segurança e saúde dos trabalhadores 
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5 CONCLUSÕES 

Os procedimentos para a avaliação de agentes danosos foram conduzidos e 

adequados a minerações produtoras de pedra britada. As atividades e os riscos aos 

quais os trabalhadores estão expostos são diferentes de outras minerações a céu 

aberto, ou mesmo das subterrâneas, e por isso, a instrumentação nestes locais deve 

ser adaptada para essa necessidade. Além disso, é de fundamental importância que 

a aplicação do procedimento desenvolvido seja realizada por profissionais 

capacitados e familiarizados com o processo produtivo considerado.  

A partir das caracterizações dos agentes iluminação, ruído, sílica cristalina, 

vibração e calor – presentes em uma pedreira – verificou-se a importância de seu 

monitoramento constante. Os instrumentos apresentados e os procedimentos 

descritos foram determinados para o acompanhamento das exposições 

ocupacionais de uma pedreira, porém podem ser adaptados a outras situações. 

Os resultados mostram a adequação ou inadequação dos agentes medidos 

com relação a norma, e propiciam a adoção de medidas de controle para as 

situações de risco. Exemplificando, a iluminação nos escritórios se mostrou abaixo 

da recomendação da norma; os motoristas de caminhões fora de estrada estão 

expostos a vibração de corpo inteiro, ruído e sílica cristalina acima do limite de 

tolerância e a vibração mãos-braço em operadores de martelete pneumático 

apresentou valores muito acima do limite. Com relação à exposição ao calor, os 

operadores de perfuratrizes hidráulicas estavam dentro das condições 

recomendadas pelas normas brasileiras. 

Os resultados apresentados são uma estimativa da exposição ocupacional 

dos funcionários, mas não devem ser considerados conclusivos, pois o número de 

amostras não foi determinado por um procedimento estatístico que garanta a 

representatividade. A determinação do número de amostras a ser considerada não 

foi escopo deste trabalho, entretanto, ressalta-se que a significância dos resultados 

está intrinsecamente relacionada à representatividade das amostras em relação à 

população total. Por outro lado, a coleta das amostras, ou medições, deve seguir um 

procedimento padronizado e adequado às situações específicas, procedimento este 

descrito em detalhes para os cinco agentes danosos avaliados.  
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Adicionalmente, a confiabilidade nos dados coletados requer calibração prévia 

dos instrumentos utilizados, a ser realizada de acordo com recomendação do 

fabricante. Caso o instrumento seja exposto a situações adversas como quedas, 

altas temperaturas ou outras, com possíveis danos ou alteração nos resultados, uma 

nova calibração é recomendada.  

A escolha do instrumento utilizado é realizada em função da necessidade e 

da finalidade da avaliação. Os mais modernos, avançados e caros, possuem 

funções automatizadas, integração com o computador e um maior número de 

parâmetros medidos, enquanto os mais antigos apresentam uma interface mais 

rígida, com menos opções, embora possam ser adquiridos por valores menores e, 

desde que devidamente calibrados, geram resultados precisos.  

A definição do procedimento de coleta de amostras, como dos locais mais 

sujeitos a riscos deve ser feita por um profissional com um bom conhecimento da 

área, que aplique seus conhecimentos atrelados a práticas ponderadas, e se 

mantenha atualizado em relação às normas vigentes.  

O monitoramento dos agentes nocivos é importante como parte da Gestão de 

Saúde e Segurança de uma empresa de mineração. Por meio dela, a empresa 

obtém indicativos para que as políticas de melhoria contínua sejam efetivadas, 

colaborando para uma maior segurança e melhora na saúde do trabalhador. 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A este trabalho somam-se outras pesquisas em andamento no Laboratório 

de Controle Ambiental, Higiene e Segurança na Mineração (LACASEMIN) da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. A saber: 

 LAV (Laboratório Virtual): software criado para simular o funcionamento 

dos diferentes instrumentos, onde é possível efetuar medições em 

diversos ambientes. Através dele, aprendem-se as funções e a 

manipulação dos instrumentos. 

 LAVA (Laboratório Virtual de Amostragem): software que ajuda no 

entendimento das diversas estratégias de amostragem aplicáveis, 

mostrando ao usuário as vantagens e desvantagens de cada técnica. 
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Portanto, uma continuação natural deste trabalho seria um estudo sobre 

estratégias de amostragem para a elaboração de procedimentos de monitoramento 

específicos para cada agente e ambiente tanto em minas subterrâneas como a céu 

aberto de modo a se obter um grau de confiança aceitável para se diminuir 

efetivamente o número de afastamentos e a exposição aos riscos presentes nestas 

minas. Embora os recursos sejam limitados nas empresas, esta estratégia mais 

apurada irá permitir que se adote uma política de priorização mais eficiente dos 

riscos com maior potencial de dano à saúde dos trabalhadores.  
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ANEXO A 

QUADRO I da NHO-06 
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ANEXO B 

INSTRUMENTAÇÃO COM LUXÍMETROS 

 

INSTRUMENTOS 

- Luxímetro 

 

Para ter uma boa qualidade da luz em lugares 

de trabalho, oficinas, hospitais e escolas, a 

intensidade de luminosidade deve cumprir 

valores mínimos específicos. Esta intensidade 

de luz pode ser medida e documentada pelo 

modelo 840022 Broad Range Lux/FC Meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca ICEL Especificações do Equipamento 

Modelo LD-550 

Display: Cristal Líquido (LCD), 3 ½ dígitos (1999); 

Funções: Intensidade luminosa em lux e Footcandles 

(Fc), memória e valor máximo; 

Taxa de amostragem: 2,5 vezes por segundo; 

Seleção de escala: manual 

Temperatura de Operação: de -10oC a +40oC; 

Dimensões e peso: 130 x 60 x 40 mm, 300g (com 

bateria) 

 
 

Marca SPER SCIENTIFIC 

Modelo 840022 
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Marca CENTER Especificações do Equipamento 

Modelo 337 - Mini Light Meter 

Faixa: 0 a 39990lx / 0 a 3999 fc 

Resolução: 0,01 lx - 10lx ; 0,001 fc - 1 fc 

Precisão (accuracy): ± 3% rdg ; ± 5 dgts 

Tempo de resposta: 0.5 seg 

Faixa de Temperatura: 0 a 40 oC (umidade de 0 a 

80%) 

Peso: 180g 

 
 

Parâmetros medidos Descrição 

Lux Medida métrica de iluminância (SI) 

FC Medida imperial de iluminância (foot-candles) 

% 
Porcentual de iluminância em relação a um valor  

pré-determinado pelo usuário. 
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INSTRUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE SOBRECARGA TÉRMICA 

 

INSTRUMENTOS 

- Conjunto IBUTG (Termômetro de bulbo seco, bulbo úmido e termômetro de globo) 

 

 
Conjunto composto de 3 termômetros, pedestal, 

globo de cobre, garras e copo de Erlenmeyer. 

Fornecido com estojo de madeira. Este conjunto 

de termômetros, bulbo úmido e bulbo seco, mais 

termômetro de globo, fornecem os parâmetros 

de medição do calor radiante, temperatura do ar 

e umidade relativa do ar. O conjunto é utilizado 

porque existe a necessidade de se conhecer 

como se processa a interação térmica entre 

organismo humano e o meio ambiente, conhecer 

seus efeitos e determinar como quantificar e 

controlar esta interação. 

O pedestal é metálico, com garras de fixação 

onde são fixados os termômetros. O globo é 

uma esfera oca de cobre, com diâmetro de 15 

centímetros e 1 milímetro de espessura pintada 

com tinta especial preta fosca, com orifício para o termômetro. 

Fornecido com jogo de três termômetros de precisão sendo um com escala –10 a +150 °C, 

para o globo, um com escala –10 a +50 °C para o bulbo úmido e um com escala –10 a +50 

°C para o bulbo seco. 

      

  

Marca HIGROTERM 

Modelo Compatível com Normas 

 

 

Parâmetros medidos Descrição 

Tbn (oC) Temperatura de bulbo natural, ou bulbo úmido 

Tbs (oC) Temperatura de bulbo seco  

Tg   (oC) Temperatura de globo 
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- Termo-Higrômetro Digital 

 

Marca CENTER 

Especificações do Equipamento 
Modelo 

315 – Humidity 

Temperature Meter 

 

Faixas de medição: 0 a 100% 

Temperatura: 20 a 60 °C 

Precisão: em 23 °C - ±5°C 

Resolução: 0,1% de umidade relativa 

Tempo de resposta: Umidade (180 segundos) e 

Temperatura (10 segundos) 

Taxa de Amostragem: 2,5 vezes por segundo 

Dimensões: 204 x 54 x 34 mm 

Peso: 180g 

 

Marca QUEST 
Especificações do Equipamento 

Modelo QUESTemp 36 

 

Faixas de medição: -5°C a 100°C; 

0 a 100% Umidade Relativa; 

0 a 20m/s Velocidade do Ar   

Precisão: 0.5°C; 

0.5% Umidade; 

5% Velocidade do Ar 

Display: LCD 

Dimensões: 23.5 x 18.3 x 7.5 mm 

Peso: Aproximadamente 1,2kg 

 

Marca Instrutherm 
Especificações do Equipamento 

Modelo TGD-200 

 

LCD: 3 1/2 digitos, altura de 13mm 

Taxa de amostragem: 3 leituras/segundo 

Resolução: 0,1 ºC 

Precisão: +/- 0,1ºC (+/- último digito) 

Faixa de medição: -10 a +150ºC 

Seleçao de medições: chave com 3 posições ( superior) 

Temperatura de operação: 0 a 100 ºC 

Dimensões: 254x51x25,4mm 
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INSTRUMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO DE CORPO 

HUMANO 

 

INSTRUMENTOS 

- Medidor de vibração localizada 

 
O equipamento é constituído de um 

acelerômetro, que é colocado na interface 

entre a mão e a peça vibrante em 

contato.O sinal da vibração é transferido 

para o acelerômetro.Existem 2 

adaptadores, usados conforme o tipo de 

medição desejada e a forma de manuseio 

do equipamento testado. 

O adaptador UA0891 é utilizado para 

medições triaxiais para um mesmo ponto 

da mão. O adaptador UA 0894 é utilizado 

para resultados precisos, uma vez que é 

colocado diretamente sobre o eixo 

percussivo da ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marca B&K 

Modelo 
Hand-Arm Vibration Set 

Type 4392 

 

 

Parâmetros medidos Descrição 

ax, ay, az, ar (m/s2) Acelerações medidas nos eixos x, y e z e resultante 

Aeq (dB) Aceleração equivalente 
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- Medidor de vibração de corpo inteiro 

 
Para vibração de corpo inteiro, as 

vibrações penetram no corpo pelo 

chão (pé), assento (costas) ou o 

assento propriamente dito, portanto 

devem ser medidas nestes pontos. 

A B&K desenvolveu um transdutor 

de assento – um acelerômetro 

triaxial de assento moldado em 

borracha – que pode ser 

posicionado no ponto de excitação, 

sem disturbar a posição original de 

trabalho da pessoa durante as 

medições, o que reduziria seu 

conforto.  

Para medir as vibrações 

transmitidas para o motorista de um veículo, o motorista deve estar sentado sobre o 

transdutor, ou com as costas apoiadas no transdutor que é colocado no encosto do banco. 

Para medir vibrações de corpo inteiro transmitidas pelo chão, o transdutor é colocado sobre 

o piso, com um pequeno peso sobre ele, para assegurar um bom contato entre o transdutor 

e o piso vibrante.  

 

Marca B&K 

Modelo Type 4322 

 

 

Parâmetros medidos Descrição 

ax, ay, az, ar (m/s2) Acelerações medidas nos eixos x, y e z e resultante 

Aeq (dB) Aceleração equivalente 



131 

 

 INSTRUMENTAÇÃO COM DOSÍMETRO 

 

INSTRUMENTOS 

- Dosímetro 

 

O modelo 4436 pode ser utilizado para 

uma ampla variedade de tipos de 

exposição a ruído. Ele calcula, junto com 

outros parâmetros, a exposição ao ruído e 

o nível de exposição sonora diário. 

Ele tem quarenta configurações fixas, e 

cada um contém um grupo de seis 

parâmetros, que são variáveis. Os 

resultados podem ser vistos após ou 

durante as medições. 

 

 

Parâmetros medidos Descrição 

Dose (%) Porcentagem da dose diária permitida 

8h Dose (%) 
Porcentagem da dose diária permitida extrapolada para 8 

horas 

Sound Exposure 

(Pa2h) 
Quantidade de energia sonora recebida pelo trabalhador 

8h Sound exposure 
Quantidade de energia sonora recebida pelo trabalhador 

extrapolada para 8 horas 

LEP,d Exposição diária pessoal ao ruído, derivado do Leq. 

PSEL 
Energia sonora do período real amostrado representado por 

um nível constante em dB, distribuído ao longo de 8 horas. 

 

  

Marca B&K 

Modelo TYPE 4436 
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Marca TES 
Especificações do Equipamento 

Modelo TES-1354 

 

 

Display: Cristal Líquido (LCD) 

Faixa de Leitura: 0.01 a 9999% de Dose 

Nível Máximo: 115 dBA 

Precisão: ± 1,5 dB 

Freqüência de Resposta: 20 Hz - 10 Khz 

Dimensões: 106 x 60 x 34 mm 

Peso: 350g (com bateria) 

 

Marca TES 
Especificações do Equipamento 

Modelo TES-1354 

 

 

Display: Cristal Líquido 

Faixa de nível de medição: 40 - 140dB  

Precisão: 1dB 

Frequência: A / C  

Dimensões: 6,9cm x 12,7cm x3,8cm  

Peso: 369g; 
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INSTRUMENTAÇÃO COM MEDIDOR DE NÍVEL SONORO (DECIBELÍMETRO) 

 

- Decibelímetro 

 

Este instrumento pode fornecer uma grande 

variedade de medições, e pode ser usado com 

uma grande variedade de módulos. As 

características do equipamento dependem do 

módulo que foi carregado. 

O sinal recebido pelo microfone é interpretado 

pelo decibelímetro para o modelo 2231, 

quando carregado com o módulo BZ 7110 são 

fornecidos os seguintes parâmetros: 

 

 

Parâmetros medidos Descrição 

SPL    (dBA ou dBC) Máximo nível RMS em um intervalo de 1 segundo 

LEQ    (dBA ou dBC) Nível sonoro contínuo equivalente 

SEL    (dBA ou dBC) Sound Exposure Level (Nível de exposição sonora) 

INST   (dBA ou dBC) Nível RMS amostrado em um intervalo de 1 segundo 

MINL  (dBA ou dBC) Nível RMS mínimo desde o início das medições 

MAXL (dBA ou dBC) Nível RMS máximo desde o início das medições 

MAXP (dBA ou dBC) Nível de pico máximo desde o início das medições 

PEAK (dBA ou dBC) Nível de pico máximo em um intervalo de 1 segundo 

UNR (%) Nível sonoro abaixo da escala (%do período mostrado) 

OVR (%) Nível sonoro acima da escala (%do período amostrado) 

OVL (%) Nível sonoro acima do alcance do instrumento (140 dB) 

 

 

 

Marca B&K 

Modelo Type 2231 
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Marca CENTER 

Especificações do Equipamento 
Modelo 

325 - Mini Sound 

Level Meter 

 

Faixa de Frequência: 31,5 a 8KHz 

Faixa de Leitura: 32dB - 130dB 

Display: LCD - 4 dígitos 

Tempo de Resposta: 0,5 seg 

Precisão (accuracy): +-1.5 dB (sob condições 

padrão: 94dB@1kHz) 

Faixa de Temperatura: 0 a 40 oC (umidade de 

10 a 90%) 

Peso: 340g (com bateria) 

 

Marca QUEST 
Especificações do Equipamento 

Modelo Sound PRO 

 

Display: Cristal Líquido 

Faixa de Frequência: 20 Hz - 8 kHz 

Faixa de nível de medição: 20-180dB 

Precisão: 0.5 dB 

Frequência: A / C 

Dimensões: 13.0 cm x 25.4 cm x 5.0 cm 

Peso: 1kg"; 

 

 

 


