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R E S U M O 

Foi ~ealizada amo~t~agem de 6umo~ metãlico~ na 

zona ~e~pi~ató~ia de qaat~o g~apo~ de ~oldado~e~ e em um g~apo 

de p~en~i~ta~ nao expo~to~ a 6umo~ metãlico~. 

A~ concent~a~õe~ de metai~ obtida~ 6o~am comp~ 

~adas com o~ lim~te~ de tole~ancia p~opo~to~ pela Ame~ican Con 

tados ã no~sa jo~nada de t~a6alho. 

d~ e~tao p~õxima~ ao~ limite~ de tole~ancia e ê en6atizada e 

discut~da a di6iculdade de decidi~ ~e e~tão acima ou abaixo do 

limite. 

o nZvel de expo~i~ao e compa~ado com o~ 

de metai~ no ~angae e u~ina encont~ado~ abaixo do~ limite~' de 

tole~ancia biológica. 

dent~o do elmo, p~õximo ao na~iz do ~oldado~ e a imp~aticabili 

dade de um limite de tole~ancia g~avimêt~ico, ünico, pa~a a 

p~esente ~itaa~ão. 



S U M M A R Y 

Metal~e áume~ wa~ ~ampled á~om ~e~p~~ato~y zone 

oá áou~ welde~~ g~oup and oá one not expo~ed to weld~ng áume~ 

p~e~~ ope~ato~~ g~oup. 

The metal eoneent~at~on~ we~e eompa~ed w~th the 

th~e~hold L~m~t Value~ p~opo~ed by the Ame~~ean Conáe~enee oá 

Gove~nmental Indu~t~~al Hyg~en~~t~ - ACGIH - and adapted to 

ou~ wo~k~ng day ~h~át. The eoneent~at~on~ a~e nea~ the 

th~e~hold~ and the d~á~eulty to dee~de that the value~ a~e 

aóove o~ below the ~tanda~d ~~ ~howed and d~~eu~~ed. 

The expo~ u~e level~ a~e al~ o eompa~ed wLth blood 

and u~~na~y metal level~ that we~e áound below the b~olog~e to 

le~anee l~m~t~. 

The neee~~~ty oá ~ampl~ng the a~~ á~om a po-

~~t~on the nea~e~t po~~~ble to the welde~'~ no~e, and the ~m 

p~aet~eab~l~ty oá the u~e oá a un~e g~av~met~~e ~tanda~d áo~ 

the p~e~ent ~~tuat~on a~e ~howed. 



1 INTRODUCÃO 



Desde que o homem aprendeu a utilizar os metais 

para seu beneficio, teve dificuldade em produzir peças ou fer 

ramentas com formas um pouco mais complexas, pois deveriam ser 

fundidas já no seu formato final ou poderiam passar por um pr~ 

cesso de solda em forja, que consistia em martelar as duas p~ 

ças aquecidas até sua fusão. Não foi senao no final da déca 

da de 1880 que se desenvolveu a solda de arco e de resistência, 

passando para uso industrial poucos anos após. A solda oxi 

-acetileno desenvolvida no mesmo período, só passou para uso 

industrial após 1900 24 

A partir do início de sua utilização industrial 

foram introduzidas pequenas modificações nos processos de sol 

da visando sua adequação a casos especificos, porém, basicame~ 

te uti1izando~se os mesmos princípios. Várias modificações f~ 

ram introduzidas nestes processos, como o revestimento de ele 

trodos com sais inorgânicos, soldagem em atmosfera de gás iner 

te, soldagens com plasma, etc. 

Pode-se distinguir hoje seis tipos diferentes 

de soldas 7,2 

- SOLDA DE ARCO, ou SOLDA ELgTRICA - Processo bastante comum 

em indústria metalúrgica, consiste na utilização de uma dif~ 

rença de potencial elétrico entre a peça a ser soldada e um 

eletrodo. Ao aproximar o eletrodo da peça, forma-se um arco 

voltaico que funde o metal da peça e do eletrodo. Deve-se 

variar a amperagem do processo e a qualidade dos eletrodos -

segundo os metais que serão soldados e o tipo de solda que 

se deseja. Os eletrodos possuem composição variável e ade 

quada para cada finalidade, possuindo freqüentemente pequ~ 

nas porcentagens de Si, C, Mn, Zn, Cd, Cr, Cu, Co, Mo, mistu 

• 
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rados a um elemento que serve de base: Fe, Alou Cu. o 

revestimento quando existente, tem a finalidade de melhorar 

a qualidade da solda e e comum encontrar em tal revestimento 

Oxido de titânio, carbonato de cálcio, celulose, borato, tal 

co ou asbesto. 

- SOLDA DE BAIXa TEOR DE HIDROGENIO - Semelhante 1 descrita a 

cima e desenvolvida para solda de aço inoxidável utilizando 

eletrodos revestidos de fluoretos, normalmente com até 9% 

de fluoretos de cálcio. 

- SOLDA COM GÁS INERTE - MIG .. (metal inert gas) - Utiliza um 

eletrodo consumível e um arco envolto em gás inerte como hé 

lio, argônio, dióxido de carbono ou misturas destes gases. O 

processo utiliza alta densidade de corrente elétrica, o que 

leva a formação de elevadas concentrações de fumos. No caso 

especifico de utilização de gás carbônico, ê também denomina 

da MAG ~ (Metal Active Gas) . 

.. SOLDA COM GÁS INERTE - TIG - (Tungs ten inert gas) .. Basica 

mente o mesmo processo da MIG, utilizando, porem, um eletro

do não consumível de tungstênio e tório, podendo ser ou nao 

consumível. 

- SOLDA DE ARCO SUBMERSO .. O arco é estabelecido entre o ele 

trodo e a peça e uma proteção é obtida cobrindo o ponto de 

trabalho com grânulos de material inerte que contêm fluore

tos. A liberação de fumos é reduzida mas é grande a libera 

ção de fluoretos. 

- SOLDA DE PLASMA - Neste processo o instrumento de solda for 

nece um jato de gás inerte através de um orifício com um gra 

diente de alta voltagem, resultando numa corrente de gás aI 

tamente ionizada. Há uma complexa interação de forças meca 
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nicas e eletromagnéticas no ponto de solda resultando em te~ 

peraturas de 30.000 9 C, podendo ser usada para solda, corte e 

metalização. 

Além dos seis processos referidos, sao utiliza 

dos outros que oferecem menor risco ao soldador. g de gra~ 

de aplicação na indústria metalúrgica a solda a gás, ou oxi-

acetilênica, na qual o calor necessário para fundir a peça 

e o "eletrodo" é fornecido por um maçarico. A solda a po~ 

to, ou por resistência, utiliza dois eletrodos não 
, 

consuml 

veis e une duas chapas metálicas apenas no ponto de contato; 

desenvolve pouco calor, o suficiente, porém, para fundir o 

metal das chapas nos pontos. Não é utilizada em peças que 

serao submetidas a grande esforço; para estas a mais usual é 

a TIG e a MIG. 

Existem ainda outros processos menos utilizados 

como solda com arco e gás inerte e com eletrodo de nllcleo fun 

dente e maçaricos, ou eletrodos especiais para corte de cha 

pas e ainda solda realizada com raio laser 32 

Como se observa, as operaçoes de solda envolvem 

grande número de agentes que poderão colocar em risco a sau 

de do soldador, sendo os principais citados a seguir: 

a - Riscos de acidentes de trabalho. Acidentes podem ser 

provocados por quedas de peças, fagulhas, contato com 

peças aquecidas, contato com eletricidade. 

b - Doenças profissionais. Entre outras, a atividade de 

soldagem pode provocar fadiga, surdez profissional, -

stress pelo calor, problemas de postura, oftalmia por 
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Estudos referentes a acidentes do trabalho com 

soldadores e avaliação e controle de agentes físicos podem 

ser encontrados em alguns trabalhos 16 20 28 ~~ 

Os agentes químicos a que um soldador está prQ 

fissionalmente exposto basicamente compõem os fumos de solda 

cuja composição se encontra no Quadro 1, conforme PEREIRA 

26 com adaptações. Os fumos de solda representam atualmen 

te o maior problema para a Saúde Ocupacional, pois além das 

diversas patologias que cada substância pode desenvolver iso 

ladamente, podem-se observar ações aditivas a nível do apare

lho respiratório que podem levar, inclusive, ao cancer pulm~ 

nar, como se verifica pelo excesso de mortalidade por esta 

causa observado em soldadores nos Estados Unidos21 • Dentro 

dos fumos de solda será dado maior enfoque aos fumos metáli

cos, por representarem a maior parte dos fumos de solda e aI 

gumas dificuldades para avaliação e controle. 



Material 

Particulado 

Gases 

QUADRO 1 

Composiçao de Fumos de Solda 

Irritantes pulmonares 

e Tóxicos Sistêmicos 

Pneumoconiogênicos 

Irritantes 

Asfixiantes { 

Cádmio 
Cromo 
Chumbo 
Fluoretos 
Manganês 
Mercúrio 
Níquel 
Titânio 
Vanádio 
Zinco 

Alumínio 
Carbono 
Berílio 
Estanho 
Ferro 
Sílica 
Cobre 
Asbesto 

Ozona 
Fosgênio 
Oxido de Nitrogênio 
Fosfina 

Monóxido de carbono 
Dióxido de carbono 
Gases inertes 

5 
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Ao iniciar um estudo de um agente químico do 

ponto de vista da Higiene Industrial, é interessante dividí-

10 em três aspectos básicos: reconhecimento, avaliação e 

controle, que serão vistos a seguir com relação aos fumos me 

tálicos originados em operações de solda MAG, tendo sido es 

colhido este tipo de solda por ser de grande e crescente uso 

na indústria metalúrgica. 

1.1. RECONHECIMENTO 

Em razão do aquecimento no ponto de solda da p~ 

ça e do eletrodo até a fusão, podemos ter a liberação de fu 

mos metálicos, originados pela evaporação dos metais - fundi 

dos e, portanto, líquidos - com a oxidação destes em contato 

com o oxigênio do ar e a seguir a condensação ao encontrar 

temperaturas mais baixas na atmosfera. 

Os fumos metálicos em razão de sua origem, apr~ 

sentam-se como material particulado em suspensao e com partí 

cuIas de tamanhos que vão de 0,001 a 2 llm 20, e composição 

variada dependendo do processo, das peças a serem soldadas e 

dos eletrodos envolvidos, sendo comum encontrarmos os metais 

constantes do Quadro 1. 

São cada vez mais utilizados os processos com 

eletrodos protegidos com gás inerte (MIG e TIG) pois são mais 

práticos, dispensando a constante troca dos eletrodos, uma 

vez que utilizam eletrodo do tipo arame, com fornecimento con 

tínuo. Se por um lado a atmosfera de gás inerte reduz a 

oxidação dos metais aquecidos, uma ventilação local exausto

ra poderá remover a proteção dada pelo gás inerte reduzindo 

a qualidade da solda'. Assim, num local onde se tenha 
~ 

va 



rios soldadores com MIG é possível encontrar-se 

apreciáveis de fumos metálicos no ambiente. 

7 

concentrações 

Ao se observar o trabalho de um soldador nota

se que este executa uma operação intermitente, ou seja, difi 

cílmente um soldador executa apenas a operação de solda duran

te todo o seu dia de trabalho; normalmente seu trabalho con 

siste em pegar as peças a serem unidas, colocá-las na posição 

adequada em um gabarito, executar a solda ou as soldas, remo 

ver as peças e lhes dar um destino. Uma descrição mais deta

lhada da atividade de um soldador pode ser encontrada no item 

810.384.014 do Dicionário de Ocupações~l. 

Assim, o tempo de produção de fumos é apenas uma 

parte do tempo total de trabalho. Ao fazer a operação de sol 

da o soldador normalmente usa o elmo protetor contra fagulhas 

e radiações, o qual protege também contra a "nuvem" de fumos e 

fumaça que se desprende do ponto de solda. Ao terminar a sol 

da o elmo é levantado e o trabalhador respira diretamente o ar 

ambiente, que após algum tempo pode estar bastante impregnado 

devido a continuidade de seu trabalho e de seus colegas. 

Embora existam outros agentes químicos presentes 

na atmosfera de um ambiente de solda, no presente trabalho fi 
xa-se a atenção nos fumos metálicos, por representarem maior 

problema quanto a exposição e avaliação. 

Ao se iniciar o reconhecimento de um local de 

trabalho e seus respectivos trabalhadores, deve-se em primeiro 

lugar fazer uma visita preliminar, durante a qual há necessida 

de de se observar e definir os seguintes pontos: 

a) Área - esta deve ser definida o melhor possivel utilizando

se referências fixas como edifícios, colunas e equipamentos 
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de grande porte. 

b) Número de expostos - verífícar quantos trabalhadores estão 

símultaneamente dentro da área em questão, e aínda, se há 

outros grupos de trabalhadores em turnos ou aínda trabalha-

dores não fíxos na área, mas que nela adentram como: super-

vísores, pessoal da manutenção, controle de qualídade, etc. 

c) Tempo de exposíção - baseados na defíníção da área e do 
... 

nu 

mero de expostos, estímar o tempo de exposíção para cada tra 

balhador ou grupo de trabalhadores. 

d) Movimentação de materíaís - observar o fluxograma de traba 

lho, estabelecendo-se as funções de cada trabalhador ou gr~ 

pos para saber-se quem trabalha com o que. 

e) Rítmo de trabalho - observar o cronograma de trabalho da 
... 
area, verífícando as flutuações na produção durante o día, 

a semana, o mes e o ano. 

f) Condíções ambíentaís - verífícar a ventílação da área; se 

natural ou artífícíal, e sua varíação ao longo do tempo. 

g) Agentes a pesquísar - através dos materíaís utílízados na 

área, defínír o que pode estar sendo lançado na atmosfera a 

ser avalíado, oríentando assím a analíse laboratoríal post~ 

ríor. 

h) Outras substâncías - verífícar a presença de outras substâQ 

cías na área que possam alterar os resultados das medíções 

por ínterferêncía na coleta ou análíse. 

I! 2. AVALI'AÇÃO 

Avalíar alguma coísa é medír algum parâmetro e 

em seguída comparar com um padrão para, posteríormente, se ob 

ter uma conclusão. 
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Atualmente a avaliação de um ambiente de traba 

lho com o intuito de se verificar a extensão da contaminação 

por agentes químicos tem sido uma preocupaçao e um desafio aos 

profissionais que militam na Saúde Ocupacional. A ausência de 

métodos padronizados e de Limites de Tolerância específicos p~ 

ra as nossas condições, assim como a dificuldade atual de im 

portação de equipamentos e reagentes, contribuem para a atual 

situação. 

O primeiro passo para uma avaliação ambiental 

de fumos metálicos é a medição da concentração de fumos no 10 

cal de trabalho. 

1.2.1. Medição 

Com os elementos fornecidos pela visita prelim! 

nar, deve-se, a seguir, estabelecer a melhor estratégia de a 

mostragem. 

Não há uma estratégia de amostragem única apl! 

cãvel a todos os casos de avaliações ambientais. Cada caso -

deve ser estudado detalhadamente e adequar-se a estratégia de 

amostragem às suas peculiaridades. 

Tendo em vista os recursos disponíveis, deve-se 

observar ainda: 

a - Disponibilidade, custo aquisitivo e operacional do equip~ 

mento de amostragem. 

b - Disponibilidade e custo das análises do material coletado. 

c - Disponibilidade e custo do pessoal envolvido na coleta. 

d - Localização dos trabalhadores. 
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e - Precisão, sensibilidade e exatidão dos métodos analíticos. 

f - Número de amostras necessárias. 

1.2.1.1. Escolha do equipamento 

No caso particular de medições de con 

centrações de fumos metálicos, poucos são os tipos de 

mentos utilizáveis: 

equip~ 

a) precipador eletrostático - equipamento que, apesar de boas 

características de eficiência de coleta, apresenta algumas 

dificuldades práticas de uso que não foram ainda superadas, 

como sua necessidade de ligar ã corrente elétrica, necessi

dade de acompanhamento contínuo de coleta e certo risco de 

choque elétrico. Tem, no entanto, a vantagem de poder fun 

cionar durante várias horas sem risco de queda da vazao. 

b) filtração - é o processo mais utilizado atualmente pois reu 

ne grande número de vantagens. Pode-se utilizar bombas fi 

xas ou portáteis providas de baterias próprias permitindo ~ 

mostragens pessoais e sem acompanhamento contínuo. Podem 

ser utilizados filtros de diferentes porosidades de acordo 

com a necessidade, e no caso particular de fumos metálicos, 

é recomendado o de menor porosidade possível e que produza 

resultados práticos. o National Insti tute for Occupational 

Safety and Health - NIOSH 37 recomenda os de 0,8 ~m e seria 

possível utilizar filtros3~ com porosidade ainda menor; e 

x±stem tais filtros, porém a quantidade a mais em massa de 

partículas coletadas é tão pequena em relação à massa das 

partículas maiores que nao ju~tifica o aumento do custo; 

além disto, filtros de baixas porosidades tendem a obstruir 

com mais facilidade, originando flutuações mais freqüentes 

na vazao da bomba. 
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Pode~se ainda considerar o tipo de suporte para 

o filtro. O método aceito pelo NIOSH 37 não menciona este deta 

lhe, porém pode-se usar um porta-filtro de face aberta ou de 

face fechada. 

FACE ·FECHADA FACE ABERTA 

Fig~ 1 Seçç~o do porta~filtro 

BEAULIEU e colaboradores~ realizaram interessan 

te estudo comparativo entre os dois tipos de porta-filtros, pa 

ra diferentes tipos de aerodispersóides. Apesar das diferen 

ças observadas nas velocidades de captura e eficiencia de cole 

ta, as variações observadas com fumos de solda são insignifi-

cantes, sendo, portanto, mais indicados os de face fechada pois 

estes são menos sujeitos a contaminação e perda do material co 

letado. 

Uma variação que se poderia sugerir é o uso de 

um pré-seletor do tipo ciclone que separa as partículas nao 

respiráveis, superiores a 10 llm, deixando passar somente as 

respiráveis segundo a curva de retenção nas vias 

rias1S 33 

S""ro d,llbliot.co , Oocum.ntoflo 
FACULDADE DE SAÚDE rÚIUCA 
""n.smjnJ: nl: ... " ••... ~ 

respiratô-
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Deve-se observar, no entanto, que tais estudos 

foram predominantemente realizados com sílica, e no caso de fu 

mos metálicos, esperam-se partículas de diâmetro inferior a 

10 ~m; por outro lado, as partículas de menor diâmetro aerodi 

nâmico terão maior facilidade de atingir os alvéolos e serem 

posteriormente absorvidas, ao passo que as partículas não res 

piriveis podem ser retidas no trato respiratório superior e, 

após, podem ser absorvidas por dissolução diretamente na muco 

sa ou ainda serem deglutidas e absorvidas pelo trato digestivo. 

Assim, o uso de prê-seletor nao ê recomendado, 

inclusive os limites de tolerância são estabelecidos com base 

em estudos realizados coletando-se apenas com filtro. 

Porta
filtro 

mangueira 

Bomba de amostragem 

pessoal 

FIG. 2 - Conjunto de bomba de amostragem pessoal e porta

filtro. 

Pelo processo de filtração, usa-se uma bomba as 

pirante cuja vazao nos ê dada pelo rotâmetro a ela acoplado, co 

mo se vê na Figura 2. 
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Para uma correta medição do volume total de ar 

coletado, é fundamental que o rotâmetro seja calibrado, o que 

se faz através de uma calibração da escala do rotametro em fun 

ção de um instrumento padrão como o espirômetro, ou ainda se

gundo a recomendação do NIOSH 29 30 com uma bureta, conforme a 

Figura 3. 

r 

~ 
O -

-
-
-
-
-
-500 -
-
-
-
-
-
-

!QQQ 

Fonte: 

porta-filtro 
J 

NIOSH 40 

Solução 
de sabão 

r mangueira 

" ~ ~ 

fi I- o 

I- o 

~ o 

- · - · . · Bomba de -O · O amostrag - · pessoal 
I- .; 

I- o 

r- · 
f- · - --
~ 

Manômetro 

(água) 

FrG. 3 - Conjunto de calibra~ão para bomba de amostragem 

em 



14 

g feita a aspiração do ar pela parte superior 

de uma bureta invertida e forma-se um pistão sem atrito, atra 

vês da umectação das paredes internas da bureta com solução de 

sabão e formação de uma película de solução, película esta 

transversal ao eixo da bureta e que é aspirada para cima pela 

bomba a ser calibrada, medindo o tempo gasto para a passagem 

de um determinado volume de ar, observando-se um máximo de 2 
4 

polegadas de agua de diferença de pressao. 

Deve ser realizada uma calibração com o filtro 

que será usado na amostragem, antes e depois da amostragem uti 

lizando-se para cálculo do volume a seguinte equaçao: 

fI + f 2 
V = x t 2 

onde: V = volume da amostra 

fI = vazao inicial 

f 2 = vazão final 

t = tempo de amostragem 

A calibração do rotâmetro apenas, antes da amos 

tragem e posterior correção na vazão da bomba em intervalos re 

guIares, para manter a indicação do rotâmetro, pode ser utili

zada, porém, leva a erros superiores aos obtidos com o esquema 

descrito anteriormente 43. 

Caso a calibração nao tenha sido feita no local 

da amostragem imediatamente antes e após a coleta, deve-se ter 

o cuidado de verificar a temperatura e pressão atmosférica do 

local de calibração e do local de amostragem, para posterior -

correçao do volume de ar amostrado pela equação 20: 



v 
c = V onde: V = c 

V = 

P 1 = 

TI = 

P2 = 

T2 = 

15 

volume corrigido 

volume da amostra 

- calibração pressao na 

temperatura na calibração 

-pressao na amostragem 

temperatura na amostragem 

o processo de filtração com amostradores pes

soais é o que mais se presta para a avaliação de fumos metáli 

cos, pois em higiene industrial normalmente não se deseja ava 

liar o ambiente de trabalho, mas sim avaliar a exposição dos 

nossos trabalhadores a determinado agente. Assim, é desejá-

vel a amostragem do ar o mais próximo possível do nariz do tr~ 

balhador e acompanhando este durante todo o dia de trabalho; 

além disto, a zona respiratória de um soldador deve ser defi 

nida como a região situada realmente onde está o nariz do sol

dador, ou seja, atrás do elmo protetor e não fora deste. 

1.2.1.2. Tempo de amostragem 

Idealmente pode-se pensar que em rela 

çao ao tempo de medição da concentração de fumos metálicos p~ 

deria ser determinada instantânea e continuamente durante todos 

os dias de trabalho, de tal maneira que se tenha, de instante 

a instante, o comportamento da concentração de fumos ao nível 

de cada soldador. Tal estratégia, porém, ê impraticável e 

desnecessária, pois pode-se com boa margem de segurança, reali 

zar uma amostragem em relação ao tempo. 

Para fumos metálicos cujos efeitos sao predomi 

nantemente observados a longo prazo, é desejável estimar-se a 
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concentração média diária de exposição do trabalhador. A cole 

ta deve ser realizada durante períodos longos, ou mesmo duran 

te toda a jornada de trabalho se praticamente possível. 

Uma amostragem de período completo poderá ser 

dividida em períodos menores quando se busca uma determinada -

flutuação da concentração em virtude de alterações na 

de traba1 ho . 

rotina 

Deve-se observar, ainda, que o tempo de coleta 

poderá ser reduzido somente até um mínimo que garanta a coleta 

de uma quantidade de metais que seja superior ao limite de de 

tecção do processo analítico empregado. 

Deve-se considerar ainda que a amostragem de 

apenas um dia não é satisfatória, a menos que se tenha certeza 

de que o dia amostrado seja exatamente igual aos demais dias 

do ano. Assim, segundo LIEDEL et co 1.1'+ , a freqüência das av~ 

liações deve ser ajustada dependendo da grandeza e da variabi

lidade dos resu1 tados obtidos e conforme o "julgamento profis

sional". ROACH 29 , levando em consideração a meia vida bio1ó 

gica do agente químico, estima que a duração da amostragem de 

ve ser de um décimo da meia vida biológica, buscando-se a nao 

exposição do trabalhador durante o período amostrado a altas 

concentrações que possam levá-lo a uma carga total do organis

mo, em um dado instante, superior à tolerável. 

Desta forma, verifica-se que para fumos metáli

cos, deve..-se realizar uma amostragem com duração mínima de aI 

gumas horas, de acordo com o limite de detecção do mêtodo ana 

IÍtico e em pelo menos dois dias para se verificar a flutuação 

de um dia para outro, ou mesmo de uma semana para outra depeQ 

dendo das particularidades de cada ambiente. 
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1.2.1.3. Número de trabalhadores a serem amos

trados 

Como foi referido em relação ao tempo, 

pode-se desejar uma avaliação em que a medição da concentração 

de fumos seja realizada na zona respirat6ria de todos os solda 

dores. 

Tal estratégia, porem, poderá até ser consider~ 

da e inclusive realizada com pequenas populações, sendo, porém 

impraticável com grandes populações, sendo então desejável uma 

amostragem em relação ao número de elementos. 

Através do estudo preliminar da população e seu 

local de trabalho, pode-se classificá-la como homogênea em re 

lação ao risco de exposição a fumos metálicos ou dividi-la em" 

grupos homogêneos, de tal modo que~ ao menos aparentemente e p~ 

las observações preliminares, todos os elementos da população 

ou do grupo, estejam nas mesmas condições em relação à exposi

çao a fumos metálicos. 

Em cada grupo homog&neo é feita uma escolha de 

determinado número de trabalhadores, que constituirão a amos 

" tra em relação ao grupo. Isto pode ser feito segundo LIEDEL 

et col 1~, que estabelecem uma amostra mínima que dará com 90% 

de confiança uma fração do grupo que, pelo seu tamanho, inclua 

pelo menos um elemento que esteja nos 10% mais altos niveis de 

exposição. 



TABELA 1 TAMANHO DA AMOSTRA PARCIAL PARA OS 10% 

SUPERIORES COM CONFIANÇA DE 0.90 

Número de elementos 
do grupo 

8 

9 

10 

11 - 12 

13 - 14 

15 - 17 

18 - 20 

21 - 24 

25 - 29 

30 - 37 

38 - 49 

50 

mais de 50 

Número de elementos 
a serem amostrados 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

22 

Fonte: LIEDEL, A.L. et C01S. 14 

18 



19 

Estabelecido o número de elementos do grupo ou 

população a ser amostrado, procede-se ã escolha dos componen-

tes do grupo amostraI, ou seja, em quais trabalhadores 

realizadas amostragens de fumos metálicos. 

serao 

A nao ser que se queira verificar as condições 

de um trabalhador em especial, e considerando o grupo homogêneo 

em relação ao risco, procede-se ã escolha aleatória e impar-

cialmente, de forma que todos os elementos do grupo tenham a 

mesma possibilidade de participar da amostra, o que pode ser 

feito, por exemplo, por sorteio, ou com o uso de uma tabela de 

números aleatórios. 

A legislação brasileira atual, através da norma 

regulamentadora 15 da portaria ministerial 3214, de junho de 

1978, anexo 11, ítem 6 18 , estabelece que: 

"A avaliação das concentrações dos agentes químicos atraves de mê 

todos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá 

ser feita pelo menos em la (dez) amostragens, para cada ponto ao 

nível respiratório do trabalhador. Entre cada amostragem deverá 

haver um intervalo de, no mínimo, 20 (vinte) minutos." 

Verifica-se, porém, que apesar de ser a única 

referência legal ã estratégia de amostragem, esta não se apli

ca a fumos metálicos, pois estes nao constam do referido anexo 

11. Por outro lado, é tecnicamente impossível realizar amos

tragens instantâneas para fumos metálicos com os atuais equip~ 

mentos. 

1.2.1.4. Análise do material coletado 

No material coletado no filtro membra 

na é feita uma dosagem do elemento componente dos fumos, que 

se inicia por uma mineralização em meio ácido com destruição 
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da matéria orgânica e, a seguir, uma análise por colorimetria, 

através de um desenvolvimento de cor com um complexante adequ~ 

do, ou por espectrofotometria de absorção atômica, que se faz 

com a atomização da amostra por uma chama, ou em um forno de 

grafite. o segundo método, apesar de utilizar equipamento 

mais caro é mais aceito por ter menor risco de contaminação, 

boa sensibilidade e precisão 27 
, sendo recomendado por 

autores, inclusive pelo NIOSH 37 • 

vários 

1.2.1.5. Causas de erros nas medições roOOientais 

Ao se realizar uma medição da concentr~ 

çao de um agente químico na atmosfera, deve-se estar atento a 

possíveis erros que podem ser originados principalmente por: 

a - Erros aleatórios do equipamento de coleta (ex.: flutuação 
aleatória da vazão da bomba). 

b - Erros aleatórios do método analítico. 

c - Flutuações da concentração ambiental durante o dia. 

d - Flutuações da concentração ambiental de um dia para outro. 

e - Erros sistemáticos no processo de medição (ex.: calibração 

errada, mal uso do equipamento, etc.). 

f - Mudanças sistemáticas das condições ambientais (ex.: muda~ 

ça de local de trabalho, mudança da ventilação, etc.). 

g - erros aleatórios ou sistemáticos produzidos por uma conta 

minação do elemento de captação (filtro), produzida inten
cionalmente ou não pelo trabalhador com a produção maior 

do contaminante próximo ao ponto de captação ou com o lan

çamento de partículas na direção deste. 

Os erros aleatórios e flutuações ~,~,~ e ~ p~ 

dem ser chamados erros estatísticos pois podem ser indicados, 

embora não prevenidos, por uma análise estatística. Os erros 

sistemáticos (item~) incluem erros do equipamento e falhas hu 
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manas na sua utilização. 

Os erros aleatórios a e Q, sao quantificáveis e 

seus efeitos podem ser minimizados por um controle de qualida-

de estatisticamente elaborado. O controle de qualidade também 

nos possibilita ter uma boa idéia da variação - coeficiente de 

variação - de um procedimento de coleta e análise. 

Variações aleatórias das concentrações ambien 

tais de um contaminante, durante um dia ou de um dia para ou 

tro, são mais influenciados primariamente pelo processo que 

gera o contaminante e pelos hábitos do trabalhador. Não há ra 

ZOes para acreditar que as flutuações sejam influenciadas pela 

natureza química do contaminante, mas é provável que sejam p~ 

la sua natureza física (poeira, neblina, gás) 11+ 

g importante notar que as variações aleatórias 

ambientais de um contaminante em um local de trabalho podem 

exceder de muito a flutuação dos processos analíticos (freqüen

temente de 10 a 20 vezes) 11+ 

Erros sistemáticos podem ser constantes durante 

uma série de amostragens - por calibração inadequada - ou podem 

variar abruptamente por uma mudança no processo. Estes erros 

nao podem ser evidenciados estatisticamente e se forem detecta 

dos no decorrer da medição, deve ser feita a sua respectiva 

correção antes da análise estatística. Muitas vezes, -porem, 

passam despercebidos e levam a uma variação maior dos dados que 

a esperada apenas por variações aleatórias. O controle dos 

erros sistemáticos é, antes de tudo, um problema técnico do 

que estatístico 11+. 

Idealmente uma avaliação ambiental deve ser re 

petida periodicamente, o que permite observar o comportamento 
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de erros através das flutuações das concentrações encontradas. 

1.2.2. Comparação 

1.2.2.1. Limi tes de Tolerância 

Os valores de concentração atmosférica dos fumos 

de solda como um todo ou seus componentes isoladamente, podem 

ser comparados com os padrões que são os limites de tolerância 

(LT) . 

O Brasil nao dispõe de LT desenvolvidos e 

belecidos para sua própria população trabalhadora e, como 

rios outros países, adota e adapta a orientação da American 

esta 
... 

va 

Con 

ference of Governmental Hygienists (ACGIH), que reune todas as 

informações possfveis sobre o assunto e publica anualmente a 

lista "Threshold Limit Values" (TLV)l. 

Na introdução dos TLV, a ACGIH afirma que: 

"Os TLV referem-se a concentrações de aero-dispersoides e represen

tam condições sob as quais supõe~se que quase todos os trabalhado

res podem estar expostos dia após dia sem efeito adverso" 

"Não são propostos para serem usados(oumodificar): 1- Como um índi 

ce relativo de risco ou toxicidade. 2 - Na avaliação ou controle 

do ar de uma comunidade. 3 - Para estimar o potencial tóxico de 

uma exposição contínua, ininterrupta ou outros períodos prolongados. 

4 - Como prova da existência ou não de uma enfermidade ou condição 

física. 5 - Para serem usados em países cujas condições de trabalho 

diferem daquelas dos Estados Unidos da América do Norte, ou diferem 

as substâncias ou processos." 

Os TLV adquiriram força legal em 1971 nos Esta 

dos Unidos da América e desde então a Occupational Safety and 

. Heal th Administration (OSHA) tem promulgado aI terações em aI 

gumas substâncias visando uma adaptação às condições do momen-

to. 



23 

No Brasil os LT existiram a partir da Norma Re 

gulamentadora n 9 15 que, no seu anexo 11, regulamenta os limi 

tes de tolerância para agentes químicos conforme o preconizado 

pela portaria 3214, de junho de 1978. 

Apesar das restrições expostas acima, os LT bra 

sileiros sao basicamente os limites sugeridos pela ACGIH, de 

1977, com uma redução proporcional de seus valores em virtude 

de uma maior exposição semanal de nossos trabalhadores ,uma vez 

q~e a orientaçao da ACGIH refere-se a 40 horas semanais e a le 

gislação brasileira refere-se a 48 horas. 

Assim, os padrões a que podemos fazer referên-

cia numa avaliação de fumos metálicos em operações de 

constam da Tabela 2. 

TABELA 2 

Metal 

Cr 

Cu 

Mn 

Fe 

Cd 

Pb 

Zn 

Ni 

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA ALGUNS ME

TAIS EM MICROGRJXMAS P.OR METRO COBICO. 

Limite de Tolerância 
ACGIH (1) NR 15 (18) 

500 

200 

1000 

5000 

50 T 

150 100 

5000 

100 

Fl..DllOS de solda 5000 

solda 
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Com os parametros indicados na Tabela 2, verifi 

ca-se a possibilidade de utilização de um limite para cada me 

tal isoladamente ou um limite único para fumos de solda. Esta 

questão ainda está em aberto inclusive sendo recomendado seu 

estudo mais aprofundado pela ACGIH 1 • 

Os limites de tolerância estao definidos como 

média ponderada pelo tempo de 8 horas de exposição diária, ou 

seja, deve-se considerar todo o tempo de exposição diária do 

soldador e, com exceção do valor de 0,05 mg/m 3 para cádmio, p~ 

de-se ter uma flutuação da concentração ambiental desde que a 

média seja inferior ao LT e não se tenha no período valores su 

periores ao nível de exposição de curto período (15 minutos) -

que são superiores aos limites de tolerância e calculados mul

tiplicando-se estes por um fator de desvio específico 1 • Há 

que se recordar, todavia, que não se dispõem atualmente de meios 

práticos de medir fumos de solda por períodos muito curtos, a 

nao ser em casos de concentração muito elevada. 

Assi~, apôs a avaliação pode-se deparar com três 

situações: 

a - As concentrações encontradas são em muito superiores ao li 

mite de tolerância, justificando, sem dúvida, a implanta

ção de medidas de controle. 

b - As concentrações encontradas sao em muito inferiores ao li 

mite de tolerância, e pode-se deixar o ambiente como está 

sem que haja prejuízo à saúde do trabalhador. 

c - As concentrações encontradas estão prõximas ao limite de to 

lerância e pode-se ter dúvidas quanto a real necessidade -

de medidas de controle, as quais tendem a se tornar mais 

caras à medida que se quer aproximar a concentração ambien 

tal de zero. 
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Outro parâmetro importante na avaliação do ris 

co à saúde do soldador é a comparação da concentração obtida 

com o "nível de ação" conforme se verifica no Manual de Estra-

têgia de Amostragem de Exposição Ocupacional, apêndice técnico 

L 11+: 

"É o ponto em que certas atividades do padrão proposto devem ser i

niciadas, como medidas periÓdicas da exposição e supervisão medica. 

Este ponto é a metade do limite de tolerância e as atividades devem 

ser iniciadas se em um único dia a concentração exceder o nível de 

ação". 

Este ponto é importante para se definir se um 

dado grupo está ou não exposto e se as medidas de Higiene in 

dustrial e Medicina do Trabalho são ou não cabíveis. 

Aceita-se genericamente o nível de açao como me 

tade do limite de tolerância, em virtude do fato que na maio

ria dos casos a flutuação das concentrações devido a vários fa 

tores já citados podem dobrar o valor desta, atingindo, assim, 

o L.T. 2 claro que com ambientes com maiores flutuações, o 

nível de ação deverá ser menor, podendo inclusive ser calcula

do em função desta variação 13. 

Deve-se ainda considerar que os limites de tole 

rância por melhor que sejam estabelecidos, não devem ser consi 

derados como proteção total a todos os trabalhadores pois os 

hipersusceptíveis, que não são identificados facilmente, podem 

dar uma resposta acima do esperado a uma dada exposição. Do 

ponto de vista de higiene industrial, pouco se pode fazer nes 

tes casos, a não ser uma eliminação praticamente total da exp~ 

sição: assim, caberá à Medicina do Trabalho um controle -pre-

admissional e periõdico adequado para detectar esta situação -

particular. 
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1.2.2.2. fndices biológicos de exposição 

Ao se efetuar uma avaliação da exposi 

çao a fumos metálicos, há necessidade de, paralelamente ã ava 

liação do ambiente, efetuar-se uma avaliação biológica, que 

- -consiste em realizar testes que possam refletir nao so a expo-

sição do trabalhador, mas também a absorção por parte deste dos 

, . -agentes qUlmlcos a que esta exposto. 

Dependendo da toxicocinética e toxicodinâmica 

que ocorre com cada substância no interior do organismo, dife 

rentes testes podem ser realizados, que poderão refletir apenas 

absorção, como as dosagens dos metais no sangue e urina, ou re 

fletir ainda uma ação sobre o organismo, como é o caso de de 

terminação de produtos de sua açao tóxica. 

No caso específico de fumos metálicos, devemos 

considerar duas formas de ação sobre o organismo. Primeiro, 

uma ação local a nível do trato respiratório, originando dis-

turbios pulmonares; segundo, uma ação tóxica sistêmica que -e 

- , observada apos a absorção do metal pela corrente sangulnea e 

sua distribuição aos pontos sensíveis. 

Considerando que o organismo do trabalhador 

teja em contato constante com o agente químico, atinge-se 

estado de equilíbrio em que a quantidade que é absorvida 

es 

um 

-e 

igual à excretada, somada à possivelmente depositada, equilí

brio este que é alterado nas pausas diárias ou de fim-de-sema

na, porém de forma discreta nos casos dos metais com meia vida 

biológica relativamente grande. Assim, vários limites tem si 

do propostos para os índices biológicos de exposição e na Tabe 

la 3 encontramos alguns destes. 
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TABELA 3 fNDICE BIOL6GICO DE EXPOSIÇÃO PARA ALGUNS METAIS 

Metal fndice Valor Referência 
Normal Máximo __ o 

Cádmio urina ].lg/ l 1 - 2 100 42 

Chumbo sangue ].lg/dl até 40 60 19 

urina ].lg/ l 
... 

65 150 19 ate 

Cobre urina ].lg/ l 18 - 33 - 36 

Cromo urina ].lg/ l - 40 19 

50 42 

Ferro plasma ].lg/dl 110 - 285 - 36 

Manganês urina ].lg/ l 1 - 10 - 36 

20 50 - 80 3 

Níquel urina ].lg/ l 2 -. 2,7 - 36 

.... 60 19 

- 60 - 150 3 

Zinco urina ].lg/ l 800 - 1200 - 3 

150 .,.. 700 1200 19 

- 1500 36 
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1.3. CONTROLE 

Após as duas fases iniciais de reconhecimento e 

avaliação, tendo-se concluído pela excessiva exposição do tra 

balhador a fumos metálicos, deve-se passar à fase seguinte de 

controle da exposição. 

Este controle se faz através de duas formas bá 

sicas: por medidas de engenharia de higiene industrial e por 

medidas de medicina do trabalho. 

Do ponto de vista de higiene industrial, consid~ 

ra~se inicialmente a possibilidade de eliminação da fonte de 

fumos metálicos ou o controle de sua emissão pelo estudo das 

variáveis do processo, como a corrente elétrica empregada, tem 

peratura, composição dos eletrodos, gases utilizados, etc. Es 

gotando-se estas possibilidades, passa-se ao controle dos fu 

mos já na atmosfera que, se em pequena quantidade, poderá ser 

diluído, ou se em quantidades maiores deverá ser estudada a 

ventilação local exaustora. 

WIEHE e co1aboradores 45 descrevem interessante 

processo de controle para emissão de fumos de solda MIG / MAG, 

onde a ventilação local exaustora é feita com o próprio equip~ 

mento de solda e os fumos aspirados logo após uma formação. 

Paralelamente às medidas de higiene industrial, 

e mesmo após a implantação destas, devem ser tomadas medidas 

de ordem médica que consistem basicamente em exame médico an 

tes do trabalhador iniciar suas atividades na área de soldas e 

periodicamente, afim de detectar qualquer sinal ou sintoma pr~ 

coce de uma ação dos fumos metálicos sobre o organismo do tra 

ba1hador. 



2 - OBJETIVOS 
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o presente trabalho foi desenvolvido para que, 

através de estudo de um ambiente de trabalho e de trabalhado-

res expostos a fumos metálicos, se atingissem os seguintes ob 

jetivos: 

a - Estudar a adequação de métodos de avaliação ambiental para 

que se possa, de maneira simples e econômica, estimar a 

exposição profissional a fumos metálicos, em condições pr~ 

ximas ao limite de tolerância. 

b - Verificar a aplicação de limites de tolerância da ACGIH 

população estudada. 

-a 

c - Verificar a possibilidade de utilização de um limite de to 

lerância único. 

d - Verificar a possibilidade de utilização da dosagem de me-

tais na urina como índice biológico de exposição. 

e - Verificar a possibilidade de utilização de equipamento que 

permita a amostragem de fumos metálicos na zona respirató-

ria do soldador. 



3 - MATERIAL E M~TODOS 
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3.1. A POPULAÇÃO E SEU AMBIENTE DE TRABALHO 

Foi estudada a população de uma empresa metalúE 

gica da Grande São Paulo, tendo sido escolhida para estudo por 

apresentar, além das facilidades oferecidas, um ambiente de 

trabalho com as principais medidas de controle implantadas e 

concentrações de fumos metálicos próximas ao limite de tolerân 

cia, como foi verificado em testes preliminares. 

Devido as características do ambiente de traba

lho, assim como pelo tipo de operação efetuada, a população to 

tal dos soldadores foi dividida em quatro grupos homogêneos em 

relação à exposição a fumos metálicos, que constam da Tabela 4 

juntamente com os respectivos números de elementos. 

TABELA 4 - NÚMERO DE ELEMENTOS POR GRUPO DE 

SOLDADORES 

Grupo 19 turno 29 turno Total 

A 43 - 43 

B 12 11 23 

C 46 lS 61 

D SO 23 73 

TOTAL lSl 49 200 

Paralelamente foi estudado um grupo controle 

grupo 'E - composto de S2 elementos, empregados da mesma empre

sa, porém, trabalhando na seção de prensas e estamparia e sem 

contato com operações de solda, com 26 elementos por turno. 

A atividade básica desenvolvida pelos soldadores 
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é a solda de peças de aço doce com a utilização de equipamento 

de solda MAG, ou seja, solda produzida por fusão dos metais eg 

volvidos, através de arco elétrico e eletrodo consumível contí 

nuo e proteção de gás carbônic0 25 • 

A corrente elétrica é contínua com uma voltagem 

que varia de um equipamento para outro com uma faixa de 20 a 

33 v. A amperagem igualmente variando de 150 a 250 A. 

Os eletrodos utilizados sao de arame cobreado, 

AWS A.5.l8.69 E.70 S.6 e AWS A.5.l8.79 ER. 70S-6 bitola 

1,00 mm, fornecidos em rolos de 15 Kg e com a seguinte composi 

ção, segundo o fabricante: 

C 0,07 - 0,15 % 

Mn 1,40 - 1,85 %' 

Si 0,80 - 1,15 % 

P 0,025% max. 

S 0,035% max. 

Apenas em dois pontos do grupo A 
4 

e utilizada 

solda de arco elétrico com eletrodo de aço sem liga revestido, 

n 9 AWS E.60ll bitola 3,25 mm, operando com corrente contínua -

de 70 V e 120 A. 

O grupo A, constituído de 43 soldadores, estão 

distribuídos ao longo de uma linha de montagem com cerca de 

1000 m2
; no final desta os soldadores situam-se em cabines in 

dividuais e as peças sao transferidas de uma para ·outra atra-

vês de esteiras. Na parte central, tem-se um ambiente 
~ . 
unlCO 

e as peças, fixadas a uma esteira circular, passam por vários 

pontos onde recebem as soldas. A ventilação é natural, exis 

tindo ventilação exaustora em 8 pontos, que consiste em uma 

grande coifa situada acima da cabeça dos operários. Observa-



32 

~ 

se, a olho nu, a presença de fumaça dispersa pela area. Todos 

os soldadores utilizam elmo. 

o grupo B é constituído de 23 elementos, distri 

buidos ao longo de uma linha de montagem linear de cerca de 

400 ro 2 e as operaçÕes de solda são realizadas dentro de uma 

grande cabine e não se observa dispersão de fumaça pela área. 

Todos os soldadores utilizam elmo. 

o grupo C é constituído de 61 soldadores, que 

trabalham com peças relativamente pequenas e em cabines indivi 

duais, dispersas por uma área de cerca de 2500 m2
, cada um fa 

zendo a solda de um certo ponto e passando as peças para a ca 

bine seguinte por meio de calhas inclinadas. Todos usam el 

mo, com exceção de três soldadores que operam máquinas automá-

ticas que dispensam o uso deste. Não havia ventilação exaus 

tora por ocasião da avaliação ambiental, sendo esta feita por 

ventilação natural, através de aberturas existentes no telhado 

e insuflação de ar em pontos a 4 m do piso. Observa-se, a 

~ 

olho nu, a presença de fumaça na area. 

O grupo D é constituído de 73 soldadores. Embo 

ra com diferentes peças para soldar, as condições ambientais 

sao praticamente iguais as do grupo C, apenas com a diferença 

que este grupo possue 6 soldadores operando máquinas automáti

cas e todos os demais, com operação manual e com uso de elmo. 

A ventilação natural se processa por janelas. Há ventilação 

local exaustora em oito pontos. 

O ritmo de trabalho é igual para todos os gru

pos, com uma jornada diária de 9 h e 36 min., com uma parada 

de 5% do tempo para necessidades pessoais e de 5 a 7% para ne 

cessidades gerais, além de um intervalo de 60 mino para refei-
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çao. O número de peças produzidas por soldador é praticameg 

te constante em todos os grupos, sendo ajustado o -numero de 

soldadores com a flutuação da produção. 

Por ocasião do exame médico periõdico, no segug 

do semestre de 1983, foram realizadas dosagens de metais em a 

mostras de urina e sangue destes trabalhadores. As dosagens 

foram realizadas por laboratório com o qual a empresa mantém 

convênio, através de espectrofotometria de absorção atômica 

com equipamento da marça I.L., com forno de grafite. 

veis encontrados estão na Tabela S. 

Os ní-

TABELA 5 ~ ~DIAS ARITM~TICAS E DESVIOS DAS CONCENTRAÇOES DE 

METAIS EM AMOSTRAS DE URINA E SANGUE DE SOLDADORES 

Grupo urina ]..Ig/t sangue ]..Ig/dt 
Cr Mn Cu Fe Cd Zn Pb 

]..I 4.87 6.30 23.09 138.03 8.29 1229.94 21.03 

A (] 2.81 2.22 3.70 46.50 6.02 605.93 7.33 

n 35 35 35 35 35 35 36 

l:l 4.94 8.29 22.24 140.90 7.38 867.71 22.94 

B (] 3.01 2.86 14.47 33.15 6.05 418.89 8.05 

n 21 21 21 21 21 21 18 

]..I 5.84 6.91 19.79 139.47 7.97 1122.71 22.81 

C (] 3.37 2.24 13.79 41.18 6.16 710.80 8.69 

n 59 59 58 59 59 58 54 

]..I 6.44 8.60 19.63 138.70 6.36 859.48 22.50 

D (] 4.15 2.91 12.33 42.49 5.50 518.62 8.81 

n 62 63 62 63 62 63 56 

]..I 5.38 7.49 24.64 150.44 8.04 1148.73 20.78 

E (] 4.66 2.72 13.64 49.85 5.31 721. 29 7.55 

n 49 49 50 50 50 51 51 

LTB * 40 50 33 - 00 1200 60 

* LTB = Limite de Tolerância Biológica 
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3.2. A AMOSTRAGEM 

Com exceçao dos pontos em que se utilizam mãqui 

nas automáticas de solda, aparentemente todos os elementos de 

cada grupo se apresentaram nas mesmas condições de exposição a 

fumos metálicos. Assim, foi feita uma escolha aleatória pa 

ra os pontos de amostragem, obedecendo apenas uma distribuição 

geográfica uniforme, limitados, porém, a um número máximo de 

10 pontos por período, por motivo de ordem prática. 

Por uma avaliação preliminar, verificou-se que 

o tempo de amostra para cada ponto deveria ser no mínimo 2 ho 

ras para que se obtivesse material suficiente para análise. 

Foi, então, estipulado um mínimo de 4 horas ,-- não sendo maior 

por impedimento prático e inclusive não havendo variação nas a 

tividades que indiquem que o restante da jornada de trabalho -

seja diferente do período amostrado. 

Foram realizadas amostragens em vários dias até 

que se atingisse o número mínimo de amostras previstas para o 

grupo, conforme a Tabela 6. 

TABELA 6 NOMERO DE AMOSTRAS PREVISTAS 

GRUPO SOLDADORES TOTAL DE 
AMOSTRAS 

A 17 34 

B 10 20 

C 17 34 

D 18 36 

CONTROLE 15 30 



A Tabela 6 foi montada tendo em vista o 

de soldadores no primeiro turno, ou seja, o número total 

postos de trabalho por grupo e estabelecendo-se o número 
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número 

de 
~ . 

mlnl 

mo de soldadores que deveriam ser amostrados para que se tenha 

90% de confiança e para que ao menos um dos soldadores que es 

teja nos 10% máximos de exposição seja amostrado. O número to 

tal de amostras reflete que, pelo menos, duas amostras 

ser realizadas em cada soldador escolhido. 

3.3. O EQUIPAMENTO 

devem 

Foi utilizada a tecnica de coleta de fumos metá 

licos descrita pelo NIOSH 37 , utilizando-se filtro membrana de 

marca Millipore AAWP 03700 lote l-V16 de esteres de celulose, 

com porosidade de 0,8 ~m, para análise química, e FWS-B de PVC 

com porosidade de 0,45 ~m para análise gravimétrica, montados 

em suporte de duas peças e de face fechada. 

A aspiração foi realizada com auxílio de bombas 

de amostragem pessoal da marca Bendix, modelo 44 e de 

MSA Modelo S, operando com vazão entre 1,5 e 2,0 tpm. 

marca 

Para realização da coleta na zona respiratória 

do soldador, pode-se seguir a orientação do NIOSH, da American 

Welding Society 22 e WIEHE e colaboradores 45, que sugerem a co 

locação do filtro de captação de fumos dentro do elmo, fixa 

do a este na parte frontal, logo abaixo do filtro de luz. Es 

ta orientação parece ser correta quando o elmo está abaixado 

em posição de solda, porém, quando o soldador levanta o elmo 

para realizar outras operações, a coleta de fumos continua em 

uma região acima da cabeça do trabalhador, o que pode falsear 
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os resultados, dependendo da movimentação dos fumos. Esta tec 

nica, por outro lado, produz um aumento no peso do elmo e obri 

ga o soldador a usar o elmo adaptado que lhe e oferecido. 

Para contornar estes inconvenientes é proposta 

a utilização de um adaptador simples e barato, que proporciona 

a colocação do filtro ao lado do nariz do soldador, independeg 

temente do elmo. 

I 
I 
\ 
'\ 

/ 

(Fig. 4) 
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Fig. 4 ""' Posicionamento do porta,",filtro duran ... 

te a amostragem. 
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Como se vê na Fig. 4, a bomba aspirante fica l~ 

calizada na cintura do soldador e a mangueira é passada junto 

ao apoio do suporte do elmo, de um lado para outro, por cima 

da cabeça e descendo até a altura do nariz. A colocação de 

um arame flexível, coberto com fita adesiva, ao longo da parte 

final da mangueira, permite a localização do filtro na melhor 

posição para cada soldador. 

Desta maneira, a coleta se processa sempre na 

zona respiratória do soldador, independentemente da posição do 

elmo e permite que os soldadores usem seus próprios elmos com 

os quais já estão acostumados. 

Com a finalidade de se verificar o comportamen

to da massa total de material particulado em suspensao, comp~ 

rável ao limite de tolerância de 5 mgjm 3 , em relação ao teor 

de metais, foram coletadas 19 amostras de fumos de solda em di 

versas posições, inclusive algumas independentes da zona respi 

ratória real do soldador para que se obtivessem amostras com 

vários níveis de concentrações. 

A movimentação do ar na altura da zona respir~ 

tória dos soldadores foi avaliada pela medida da velocidade do 

ar com termo-anemometro da marca Anemotherm. 

A análise do material coletado foi realizada se 

gundo técnica analítica preconizada pelo NIOSH 37 utilizando mi 

neralização em meio ácido e leitura final por absorção atômica. 

As amostras foram analisadas nos laboratórios do Departamento 

de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universida 

de de São Paulo, utilizando para leitura final, um espectrofo

tômetro de absorção atômica da marca Perkin-Elmer modelo 503, 

equipado com corretor de deutério. 
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3.4. CALIBRAÇÃO DA VAZÃO DAS BOMBAS 

A calibração da vazao das bombas de amostragem 

pessoal foi processada antes de cada período de amostragem, 

sendo utilizado esquema ilustrado na Fig. 3, com o auxílio de 

uma bureta de 1000 ml da marca EXAX. Cada bomba teve sua va 

zao medida e ajustada para cerca de 1,70 lpm, com filtro a ser 

utilizado na amostragem, sendo a seguir o filtro substituído -

por um chamado "de referência", que foi utilizado para todas 

as bombas e anotada a vazão conseguida com este. Posterior-

mente, recolocou-se o filtro que iria servir para a amostragem 

e montou-se o conjunto de adaptação ao elmo, efetuando-se a 

amostragem. 

Terminada a amostragem, no mesmo dia, foi feita 

a medida da vazão final com o filtro de amostragem e a seguir 

com o filtro de referência. 

Com este procedimento obteve-se a vazao inicial 

e final de cada bomba com o filtro de amostragem e com o fil

tro de referência. O volume de ar coletado é dado pela multi 

plicação do tempo de coleta em minutos pela média entre a va 

zão inicial e final do filtro de amostragem. 

A medição da vazao com filtro de referência foi 

feita com o intuito de verificar se a queda da vazão de amos

tragem foi devida apenas à impregnação do filtro com partícu

las, ou se a bomba, isoladamente, teve sua vazao diminuída,por 

exemplo, por queda na voltagem da bateria. ~ tolerada uma flu 

tuação na vazão do filtro de referência de até S%. 

Imediatamente antes da calibração inicial, as 

bombas foram ligadas por cerca de lS minutos para estabilização 
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da vazao e o comportamento das baterias foi controlado com a 

medição das voltagens, sendo recarregadas ao atingirem 3,4 v. 



4 RESULTADOS E DfsCUSSÃO 
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A análise do material coletado nos filtros reve 

lou as concentrações de metais constantes das tabelas anexas, 

AI, A2, A3, A4 e AS. 

A distribuição dos valores de concentração obe 

decem uma distribuição log-normal como se verifica pela preseg 

ça de poucos valores de maior magnitude e pela diferença obser 

vada entre as médias aritméticas da Tabela,7 e as médias geom~ 

tricasda Tabela 8. 

As médias geométricas sao inferiores às aritmé

ticas indicando uma distribuição deslocada para a esquerda em 

valores mais baixos, e inclusive segundo vários a~toresl~ 25 31 

é a melhor média para se estimar a exposição de um trabalhador. 

Na Tabela 8 encontram-se as médias geométricas 

~ MG - e respectivos Desvios Padrões Geométricos - DPG - que 

medem a variabilidade do ambiente em relação às concentrações 

de metais na atmosfera, sendo que DPG = I significa nenhuma 

variação, ou seja, todos os resultados sao iguais e DPG maior 

que 2 significa uma grande variabilidade. 

MG e DPG foram calculados com os elementos das 

tabelas anexas AI a AS, calculando-se inicialmente as médias ~ 

ritméticas e os respectivos desvios padrões, que constam da Ta 

bela 7 e utilizando as relações: 

]..12 

MG = 

V ]..12 + 0'2 

DPG = EXP Vln (1 + 
2 I 

(J 

]..12 

onde: ]..1 = média aritmética 

O' = desvio padr"ão 
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TABELA 7 - ~DIA ARITM:STICA - 1.1 E DESVIO PADRÃO - (j DE CONCENTRA 

ÇOES DE METAIS EM MICROGRAMAS POR METRO COBICO 

GRUPO 

A 

B 

C 

D 

E 

1.1 

cr 

1.1 

(J 

1.1 

(j 

1.1 

cr 

II 

(j 

Cr 

1,9 

1,5 

0,3 

0,5 

2,4 

1,0 

0,9 

0,8 

1,7 

0,8 

Mn 

368,4 

253,0 

150,5 

55,2 

365,1 

265,1 

324,9 

166,3 

2,6 

3,9 

Cu 

82,3 

70,2 

31,9 

24,7 

56,9 

52,5 

79,9 

44,4 

1,7 

1,1 

Fe 

3028,6 

2002,2 

1181,2 

614,6 

2644,6 

1682,1 

2738,6 

1227,7 

53,7 

51,5 

Cd Pb 

0,7 9,0 

0,6 19,8 

0,7 1,0 

0,6 2,0 

0,6 11,7 

0,7 18,8 

0,6 27,4 

0,5 61,0 

0,5 

0,5 

4,3 

8,9 

Zn 

60,3 

27,0 

29,3 

8,9 

31,0 

49,1 

29,0 

20,5 

42,1 

50,5 

Ni 

3,9 

4,7 

1,3 

1,8 

6,5 

8,8 

1,0 

2,0 

0,0 

0,0 
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TABELA 8 - M]jDIA E DESVIO PADRÃO GEOMgTRICOS DAS CONCENTRAÇOES DE 

METAIS EM MICROGRAMAS POR METRO COBICO 

GRUPO 

A 

B 

C 

D 

MG 

DPG 

MG 

DPG 

MG 

DPG 

MG 

DPG 

MG 
E 

DPG 

Cr 

1,5 

2,03 

0,2 

2,94 

2,2 

1,48 

0,7 

2,11 

1,5 

1,58 

Mn 

303,7 

1,86 

141,3 

1~40 

295,4 

1,92 

289,2 

1,62 

1,5 

2,93 

Cu 

62,7 

2,09 

25,2 

1,99 

41,9 

2,19 

69,8 

1,68 

1,5 

1,80 

Fe 

2519,2 

1,83 

1047,9 

1,63 

2231,4 

1,79 

2499,0 

1,53 

38,8 

2,24 

Cd 

0,6 

2,09 

0,5 

2,20 

0,3 

2,73 

0,5 

2,08 

0,4 

2,40 

Pb Zn 

3,7 55,0 

3,77 1,53 

0,5 28,0 

3,56 1,35 

6,2 16,6 

3,10 3,06 

11,2 23,7 

3,80 1,89 

1,9 27,0 

3,62 2,57 

Ni 

2,5 

2,57 

0,8 

2,9 

3,8 

2,79 

0,5 

3,56 

0,0 

1,0 
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Pela Tabela 8 verifica-se que, para alguns me

tais, a variação; pequena como no caso do ferro, que apresen-

ta valores de DPG entre 1 e 2, com exceçao apenas do grupo co~ 

trole; este, por;m, apresenta uma média muito inferior aos de 

mais. 

Embora importante para avaliar a variabilidade 

do ambiente, o DPG isoladamente não; suficiente para a avali~ 

çao global da exposição do trabalhador. No caso do chumbo, -

por exemplo, tem-se grandes variações nas concentrações, o que 

leva a um DPG alto; porém, a m;dia das exposições é baixa, re 

velando que em dados instantes apenas a concentração ambiental 

pode ser alta. 

A m;dia das concentrações nos dão uma id;ia gl~ 

bal do comportamento destas concentrações de metais na atmosfe 

ra de trabalho e pelas Tabelas AI a AS, observa-se que os me-

tais estudados se apresentam em proporçoes semelhantes, mais 

notadamente o manganês, cobre e ferro, que aparecem em quanti-

dades maiores. 

4.1. COMPARAÇÃO COM OS LIMITES DE TOLERÂNCIA PRECONIZADOS 

ACGIH 

PELA 

Para melhor avaliação do risco de exposição, 

feita padronização das médias, isto é, ; calculada a razão 

-e 

en 

tre a concentração e o limite de tolerância. Assim, quanto 

mais próxima de 1 for a razão, mais a concentração está próxi-

ma do limite. Utilizando-se os Limites de Tolerância preconi

zados pela ACGIH 1 CLTl ) obtem-se os valores da Tabela 9. 
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TABELA 9 - ~DIAS GEOM~TRICAS PADRONIZADAS MG E LIMITES DE LTl 

GRUPO 

A 

B 

C 

D 

E 

CONFIANÇA SUPERIORES (LCS) PARA CONCENTRAÇOES DE ME 

TAIS 

Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn Ni 

0,003 0,304 0,314 0,504 0,012 0,025 0,011 0,025 

0,184 0,534 0,544 0,734 0,177 0,223 0,241 0,190 

0,000 0,141 0,126 0,209 0,010 0,003 0,006 0,008 

LCS 0,181 0,371 0,356 0,439 0,175 0,200 0,236 0,173 

MG 
LXl 0,005 0,295 0,209 0,446 0,007 0,041 0,003 0,038 

LCS 0,186 0,525 0,439 0,676 0,172 0,238 0,233 0,203 

MG 
LTl 

0,001 0,289 0,349 0,500 0,010 0,075 0,005 0,005 

LCS 0,162 0,519 0,579 0,730 0,175 0,273 0,235 0,169 

MG 
LTl 

0,003 0,001 0,008 0,008 0,008 0,013 0,005 o 

LCS 0,184 0,231 0,238 0,238 0,173 0,210 0,235 0,165 
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Pela média padronizada na Tabela 9 tem-se uma 

visão do comportamento das concentrações de metais em relação 

ao Limite, observa-se que em nenhum caso a média padronizada é 

superior a um, embora se observe, pelas tabelas anexas A6, A7, 

A8, A9 e AIO, que para os casos isolados tem-se concentrações 

bem acima do limite de tolerância. 

Não se dispõe de valores de coeficiente de va 

riação total (CV
t

) para este processo de avaliação. Pela indi 

cação do NIOSH 37 tem-se um CV :: 0,03; este coeficiente de va 

riação, também conhecido como desvio padrão relativo, é apenas 

para a parte analítica do processo, e para alguns metais foi 

realizado estudo em 16 laborat6rios e com 3 níveis de concen-

tração originando os seguintes dados: 

TABELA 10 - M~DIA ARITM~TICA, DESVIO PADRÃO 

E COEFICtENTES DE VARIAÇÃO EM 

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS DE ALGUNS 

METAIS 

Metal )..l (J 01 

Cd 100,8 9,9 0,10 

Co 97,6 13,9 0,14 

Cr 96,6 10,8 0,11 

Ni 98,6 10,3 0,10 

Pb 98,7 12,2 0,12 

Fonte: NIOSH 37 

Utilizando-se estes dados e um valor especulatl 

vo de 0,14 para CV
t 

para os coeficientes de variação para fe~ 

ro, cobre, manganes e zinco, pode-se estimar os limites de con 

fiança superiores eLCS) e limites de confiança inferiores ~CI) 
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segundo equação11+ : 

LCS ou LCI média = L T ± 1,645 (CV) 

Os limites de confiança levam em conta a varia 

çao no método de avaliação e indicam com 95% de confiança que 

a média verdadeira está abaixo ou acima de determinado valor. 

O maior valor encontrado para LCS é para o fei 

ro no grupo A, o que indica com 95% de confiança que a média 

é inferior a 0,734 do LT. 

Isoladamente, para cada metal estudado, poder-

se-ia concluir pela inexistencia de risco à saúde, porém, há 

que se considerar que os fumos metálicos possuem efeitos tóxi 

cos aditivos, principalmente a nível do aparelho respiratório, 

havendo necessidade de se realizar uma somatória das concentra 

çoes padronizadas como proposta pela ACGIH 1 . 

Ca 
LTa + Cb 

LTb + ••• + Cn 
L"TIl 

No presente caso é féita a somatória de MG 
LT 

riginando a Tabela 11. 

TABELA 11 

Grupo 

A 

B 

C 

D 

E 

SOMATORIA DAS ~DIAS PADRONIZADAS COM 

LT1 e LIMITES DE CONFIANÇA 

Somatória LCS LCI 

1.198 1.428 0.967 

0.503 0.733 0.273 

1.044 1.274 0.813 

1. 234 1. 464 1.004 

0.046 0.276 0.000 

o 
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Considerando as somatórias das médias padroniz~ 

das da Tabela 11, com exceção do grupo B, os demais grupos en 

contram-se com exposição superior ao limite de tolerância, p~ 

rém, ao se considerar igualmente os LCS e LCI, pode-se classi-

ficar os grupos em: 

A = provável exposição acima do LT 

B = exposição abaixo do LT 

C = provável exposição acima do LT 

D = exposição acima do LT 

E = nao há exposição 

Os grupos A e C, embora com somatória superior 

a um, possuem um LeI menor que um, o que pode ser interpretado 

como indicação de que, embora com pouca probabilidade, a média 

verdadeira poderá estar abaixo de um. 

O grupo E, embora com valores diferentes de ze 

ro, pode ser considerado sem exposição por estar abaixo do Ní 

vel de Ação, que será considerado adiante. 

Ao se afirmar, todavia, que o grupo B está com 

exposição abaixo do LT, é necessário observar que a avaliação 

está baseada numa estimativa da média diária de exposição, e 

não na média diária real, obtida por medição de todos os dias 

do ano, de todos os anos e de todos os trabalhadores, -o que e 

obviamente impossível e desnecessário de se fazer. Assim, res 

ta a dúvida: há possibilidade de que, em algum dia em que nao 

foi feita a medição, a concentração tenha sido superior ao LT? 

LIEDELlI+, usando um CV t = 0.10, estabelece os 

dados da Fig. s. 
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.3 ' .5 .7... .9 
Medidas da exposição diária como fração do limite de tolerancia 

FIG. 5 - Curvas de risco de superexposição para medidas de médias· 

diárias de exposição. 

Pela Fig. 5 verifica-se que, para uma estimati 

va de 0,5 do limite de tolerância, como ê o caso do grupo B 

com DPG de até 2.19 para Mn, Cu e Fe, que sao os que mais 

contribuem para a média, obtem~se uma probabilidade de até cer 

ca de 70' de ocorr~ncia que 5' das concentrações nos dias não 

medidos venham a ter concentrações superiores ao limite. 

Desta forma, mesmo no grupo B há possibilidade 

de se encontrar, em situações isoladas e com pequena chance de 

ocorrencÍa, concentrações acima do limite, que mostra que amos

tragens com reduzido nUmero de amostras tendem a nao represen

tar a média real. 

Levando em conta o exposto, LIEDEL 13 propõe que 

o NÍvel de Açao - NA .. não seja considerado apenas como metade 

do li~ite de tolerância e sim deve ser estimado levando em con 

ta a variabilidade do ambiente. Na Fig. 5 a intersecção 
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das curvas com a reta de 0,05 de probabilidade d~ os níveis de 

açao para cada DPG, nos quais tem-se, no máximo, 5% de probabi 

lidade de que não mais de 5% das exposições reais dos trabalha 

dores exceda o padrão. 

Como se observa na Tabela 8, os DPG estão na fai 

xa de 1,40 a 2,19 considerando os grupos A,B,C,D e anenas man 

~anês. cobre e ferro. Desta forma. os níveis de ação deve

riam ser de 0.1 a 0.25 do LT. Admitindo-se um valor médio na 

ra o DPG de 1.80. obtem-se uma estimativa de 0.15 nara o Nível 

de acao. 

Em conseqüência, 15% do LT pode ser considerado 

como orientação inicial para se definir a exposição profissi~ 

nal a fumos de ferro, cobre e manganês nas operações de solda 

MIG/MAG estudadas. Desta forma, ao se encontrar valores sup~ 

riores a 15% do limite de tolerância, mesmo em apenas um dia, 

deve-se considerar o trabalhador exposto e medidas regulares 

de avaliação ambiental e médica devem ser tomadas para se evi 

tar possível super-exposição e conseqüentes danos ã saúde . 

. 4.2. COMPARAÇÃO COM LIMITES DE TOLERÂNCIA ADAPTADOS 

A análise dos resultados até este ponto foi re! 

lizada utilizando-se como padrão, a orientação da ACGIH 1 quag 

to aos limites de tolerância; porém, como já foi comentado an 

teriormente, para as condições brasileiras, não se tem limites 

de tolerância para metais, com exceção de chumbo e mercúrio. 

Com o objetivo de se adaptar aos limites de to 

lerância, deve-se considerar ao menos a principal diferença en 
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tre a população estudada e a população para a qual o padrão 

foi estabelecido, que ~ quanto a jornada de trabalho, que para 

a população estudada e de 9h e 36 mino contra 8h da população 

"padrão" . 

A população estudada nao est& exposta a fumos 

metálicos continuamente durante toda a sua jornada de trabalho 

pois a operaçao de solda em si ê intermitente e existem parali 

zaçoes ao longo do dia. Estas variáveis, contudo, sao comuns 

nao sendo particulares apenas à população em estudo e por ou

tro lado, na avaliação estima-se a media ponderada pelo tempo 

para toda a jornada de trabalho. 

A adaptação de limites de tolerância, embora 

pos s ível ,e acei ta por vários estudiosos do assuntoS 9 10 11 17 3 o 

46 , não pode ser fei ta especulativamente na forma de simples r~ 

gra de três, mas sim através de um cálculo adequado para cada 

substância, levando em conta sua meia vida biológica, pois s~ 

mente desta forma pode-se evitar uma sobrecarga do trabalhador. 



TABELA 12 - MEIA VIDA BIOLaGICA PARA ALGUNS METAIS 

METAL Tl/
2 

Cd + de la anos 

Cr 5,9 dias 

83,4 dias 

Cu 4 semanas 

33 dias 

Fe 

la - 20 anos 

5 anos 

Pb 10 anos 

20 dias 

Mn 12,5 a 15 dias 

Ni 2 - 3 dias 

Zn 162 - 500 dias 

Fonte: Friberg et col. s 

OBSERVAÇÃO 

fígado e rins 

todo organismo 

todo organismo 

Pulmão: partí.culas com 

diâmetro aerodinâmico 

médio de 0,3 11m 

todo organismo 

todo organismo 

ossos 

sangue e tecidos moles 

todo organismo 
(expostos a manganês) 

todo organismo 

todo organismo 

51 
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A meia vida biológica para uma substância quim! 

ca é o tempo necessário para que, nas condições normais de me 

tabolização, sua concentração seja reduzida à metade em um de 

terminado fluido, órgão ou mesmo todo o organismo. Para os me 

tais, esta meia vida biológica e bastante elevada, conforme se 

constata pela Tabela 12. 

Com um valor mínimo de 100 h para a meia vida 

biológica, pode-se estimar a correção dos LT segundo proposto 

por HICKEY e REIST 11 

onde: 

F 
p 

através da equaçao: 

l_e- 8 K 
= - 9,6 K 1 - e 

-F fator de = correçao p do LT para 

tar um pico de concentraçao 

ga total do organismo 

in 2 
K = 

T}í 

T = meia vida biológica 
7'2 

se evi 

na car 

8 = jornada de trabalho prevista no LT, 

em horas 

9,6= jornada de trabalho da população es 

tudada, em horas 

Efetuando-se o cálculo obtem-se: 

= 0.85 

Desta forma pode-se estimar que o limite de to 

lerância, para cada um dos metais, para a nossa população tra-

balhadora (LT2) é dado por 

= 0,85 x LT l 
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Calculados desta forma os novos limites encon 

tram-se na Tabela 13, com exceção do chumbo para o qual a le 

gislação brasileira atual estipula um limite de 100 microgra

mas por metro cubico, inferior ao calculado, de 127. 

TABELA 13 - LIMITES DE TOLERÂNCIA SEGUNDO A ACGIH 

CLT 1) E ADAPTADO (L T 2) EM llg/m 3 

Metal LTl LT2 

Cromo 500 425 

Manganês 1000 850 

Cobre 200 170 

Ferro 5000 4250 

Cádmio 50 42 

Chumbo 150 100 * 

Zinco 5000 A250 

Níquel 100 85 

* De acodo com a portaria ministerial 3214 - NR - 15 -

anexo 11 18 

Com a utilização dos limites adaptados, podemos 

calcular as novas mêdias padronizadas que resultam na Tabela -

14 e suas somat5rias com respectivos LCS e LCI na Tabela 15. 
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TABELA 14 - ~DIAS GEOMJ!TRICAS PADRONIZADAS L~G2 E LIMITES DE 

GRUPO 

A 

B 

C 

D 

CONFIANÇA SUPERIORES eLCS) PARA CONCENTRAÇOES DE 

METAIS 

Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn 

0,004 0,358 0,369 0,593 0,014 0,037 0,013 

LCS 0,185 0,588 0,599 0,823 0,179 0,235 0,243 

0,000 0,166 0,148 0,245 0,012 0,005 0,007 

LCS 0,180 0,396 0,378 0,475 0,171 0,203 0,237 

MG 0,006 0,347 0,246 0,525 0,008 0,062 0,004 
LT2 

LCS 0,187 0,577 0,476 0,755 0,173 0,260 0,234 

MG 
LT2 

0,002 0,340 0,411 0,588 0,012 0,112 0,006 

LCS 0,183 0,570 0,641 0,818 0,177 0,309 0,236 

MG 0,004 0,002 0,009 0,009 0,010 0,019 0,006 

Ni 

0,029 

0,194 

0,009 

0,174 

0,045 

0,210 

0,006 

0,171 

0,000 
E LI2 

LCS 0,185 0,232 0,239 0,239 0,175 0,217 0,236 0,165 



TABELA 15 - SOMAT6RIA DAS ~DIAS PADRONIZADAS COM LT 2 
E LIMITES DE CONFIANÇA 

Grupo Somatória LCS LCI 

A 1,417 1,647 1,187 

B 0,592 0,822 0,362 

C 1, 243 1,473 1,013 

D 1,477 1. 707 1. 239 

E 0,059 0,289 -
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Os dados constantes das Tabelas números: 9,11, 

14 e 15 podem ser resumidos, para uma melhor análise, nas fi 

guras números 6 a 10, onde os dados são agrupados por 

da população estudada. 

grupos 
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Como se observa pelo câlculo com o LTZ' a elas 

sificação dos grupos quanto à exposição, feita anteriormente 

deve ser modificada: 

- Grupo A - provâve1 exposição acima do LT1 

- exposição acima do LTZ 

- Grupo B - exposição abaixo do LTI e do LTZ 

- Grupo C - provâvel exposição acima do LTI 
- exposição acima do LTZ 

Grupo D - exposição acima do LTI e do LTZ 

- Grupo E - não ha exposição. 

Verifica-se, assim, que com uma pequena variação 

no valor do limite de tolerância, a classificação de exposição 

acima do LT, que antes atingia apenas o grupo D, agora com a 

adaptação, atinge os grupos A,C e D, mostrando a importância -

do estabelecimento de um índice legal que atenda realmente as 

necessidades técnicas para a caracterização da exposição, de 

forma padronizada e cientificamente correta. Neste particul~ 

muito ainda pode e deve ser feito pois até os limites de tole

rância preconizados pela ACGIH são passíveis de sérias críti

cas por não possuirem bases científicas sólidas, como se ve 

nas afirmações de TORKELSON 39
• 

o nível de açao referido e calculado anterior

mente aparece nas figuras 6 a 10 e na tabela 16, a seguir: 



TABELA 16 - NfvEIS DE AÇÃO (NA) BASEADOS NO 

LIMITE DE TOLERÂNCIA ADAPTADO -
LT2 EM MICROGRAMAS POR METRO cO 
BICO. 

Metal Nível de Ação 

Cromo 64 

Manganês 128 

Cobre 26 

Ferro 638 

Cádmio 6 

*Chumbo 15 

Zinco 638 

Níquel 13 

* baseado no limite estabelecido pela portaria 3214 

NR-15 anexo 1118 
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Pelas figuras 6 a 10 nota-se que o nível de açao 

e ultrapassado apenas pelas medias de manganês, cobre e ferro, 

para os grupos A, B, C e D; para os demais metais, as concen

trações medias estão abaixo do nível de ação. 

Deve-se observar, porém, que o nível de 
.. 

açao e 

definido para qualquer concentração encontrada, inclusive para 

dias isolados e nao para as médias. Assim, a comparação das 

medias nos dã apenas uma visão global dos grupos estudados, mas 

ao comparar os valores das tabelas anexas AI a AS com os níveis 

de ação, verifica-se que este é superado também por chumbo nos 

grupos A, C, D e E e por níquel nos grupos A e C. 

Pode-se, então, dizer que há exposição profis-

sional a metais nos seguintes grupos: 



TABELA 17 ... GRUPOS DE SOLDADORES COM EXPOSIÇÃO 
PROFISSIONAL A METAIS 

Grupos 

A 

B 

C 

D 

E 

Mn Cu 

Mn Cu 

Mn Cu 

Mn Cu 

Pb 

Metais 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Pb 

Pb 

Pb 

Ni 

Ni 

Verifica-se ainda que nao há exposição 

sional a cromo e cádmio nos grupos estudados. 

63 

Profis 

A origem do chumbo e níquel pode ser atribuida 

à presença destes elementos em algumas peças a serem soldadas 

ou prensadas, ou como resíduos dos bleos antiferruginosos em 

pregados, ou ainda nos eletrodos utilizados. 

Com intuito de se estimar a contaminação do ar 

geral, foram realizadas amostragens de material particulado em 

suspensao em alguns pontos representativos do ar geral, inclu 

sive externos aos edifícios com os seguintes resultados: 

TABELA 18 - CONCENTRAÇOES DE METAIS EM AMOSTRAS DE AR GERAL EM 
11 gim 3 

Grupo Cr Ni 

A 1 33 8 509 O 1 62 4 

B O 24 5 696 O 1 43 2 

C 2 111 18 1253 O 10 19 7 

C 1 79 13 1192 O 3 10 6 

D O 53 11 620 1 2 6 3 

E O 3 3 155 O O 22 O 

Externa O 1 1 23 O 1 7 O 
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Nota-se que as concentrações da Tabela 18 apr~ 

sentam valores em proporções semelhantes às encontradas nas zo 

nas respiratórias, notando-se maior quantidade de ferro, segui 

do por manganês e cobre. 

As concentrações do ponto externo e do grupo E 

apresentam proporções semelhantes entre si e diferentes das e~ 

contradas nos grupos de soldadores, sugerindo uma origem diver 

sa para os metais encontrados. 

Embora o zinco apareça em quantidades maiores 

nos grupos de soldadores, apareceu em quantidade apreciável 

também no ponto externo, o que não aconteceu com níquel. g 

recomendável um estudo mais aprofundado, visando detectar as 

possíveis fontes de metais na atmosfera geral e até que ponto 

as operações de solda podem ser consideradas como fontes para 

tal poluição. Tal estudo, porém, foge ao escopo do presente 

trabalho. 

Outra possibilidade de análise dos dados obti 

dos é a procura da pior situação. O higienista industrial por 

vezes pode optar por esta estratégia quando suspeita da exis 

tencia de valores de concentração que superem o valor máximo, 

tornando necessária uma imediata açao para evitar a super exp~ 

sição dos trabalhadores. 

No presente caso, os valores máximos para uma 

exposição contínua de até 15 minutos e até quatro vezes por 

jornada de trabalho constam da Tabela 19 e foram originados p~ 

la adaptação da orientação da ACGIH 1 • 



TABELA 19 - VALORES MAxIMOS PARA CONCENTRA 
ÇOES DE METAIS EM MICROGRAMAS 

POR METRO COBICO DE AR 

Metal LT2 Valor Máximo 

Cromo 425 1.275 

Manganês 850 2.550 

Cobre 170 510 

Ferro 4.250 8.500 

Cádmio 42 42 (teto) 

Chumbo 100* 300 

Zinco 4.250 8.500 

Níquel 85 255 

* De acordo com a portaria ministerial 3214 NR-

15 anexo 1118 
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A aplicação destes valores se faz por compara-

çao direta com os valores de concentrações obtidos durante o 

levantamento e constantes das Tabelas anexas AI a A6, pelas 

quais nota-se que, em nenhum caso, a exposição dos soldadores 

ultrapassou o valor máximo, sendo, portanto, a comparaçao com 

o limite de tolerância a unica forma de avaliação da 

dade de exposição para o presente caso. 

4.3. ANÃLISE GRAVIM~TRICA 

intensi 

Os resultados das análises gravimétricas combi 

nados com as análises químicas, encontram-se na Tabela 20, p~ 

la qual se observa que a soma dos metais analisados em relação 

à massa de material particulado total coletado no filtro, so 

fre grande flutuação, indo de 26 a 93%. Com uma diferença 
.. 

me 

dia de 60,3% e coeficiente de variacão de 0,32. 
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TABELA 20 ... CONCENTRAÇOES DE METAIS E MATERI.AL PARTICULADO TO

TAL ~ MPT 

MICROGRAMAS POR METRO COBICO mg/m3 
Amostra 

n9 Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn Ni Total MPT % 

401 2 305 46 2950 1 O 98 5 3406 4,03 84 

402 2 366 99 3405 1 14 37 3 3926 14,61 26 

403 1 222 48 1694 O 7 18 3 1994 3,31 60 

404 1 863 130 5409 1 9 90 9 6510 8,72 75 

405 O 94 23 1307 O 2 40 O 1465 3,94 37 

406 9 1363 86 10358 2 22 216 O 12057 14,75 82 

407 5 4040 339 24151 1 13 47 15 28610 38,12 75 

408 3 1465 178 10796 1 586 38 16 13034 17,31 75 

409 O 78 39 428 O 3 19 3 570 1,49 38 

410 2 566 79 1313 ° 2 33 8 2000 3,03 66 

411 O 165 45 1462 1 2 48 O 1722 4,98 35 

412 2 1704 298 8592 O 7 43 4 10649 18,71 57 

413 1 1887 255 11717 1 702 44 9 14616 17,31 84 

503 1 460 88 4828 1 35 72 7 5499 15,28 36 

504 O 433 36 5458 1 O 22 1 5951 13,84 43 

505 O 227 36 4554 2 25 42 8 4895 5,25 93 

511 Q 185 31 3971 O 11 12 14 4224 8,12 52 

522 2 420 60 4615 1 11 14 18 5141 7,91 65 

531 1 815 138 3746 1 O 14 Q 4715 7,60 62 
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o material nao metálico, que constitue de 16 a 

74% do material coletado, e composto principalmente pelo oxig~ 

nio, para formar os óxidos, e por compostos originados da de 

gradação do óleo que recobre as peças, alem de uma fração com 

posta por partículas existentes na atmosfera de uma zona in 

dustrial. 

Em vista da g~ande variação nos resultados, 

difícil aceitar-se um limite único para fumos de solda, 

de 5 mg/m 3 ou adaptando-se para 4,25 mg/m 3 ,-pois havendo 

~ 

e 

quer 

grag 

de diferença entre as proporções de metais e o total, pode-se 

superestimar as concentrações de metais e recomendar medidas 

de ordem médica não necessárias e não de acordo com a real qu~ 

tidade de metais presentes na atmosfera. Por outro lado, de 

ve-se notar que os limites de tolerância não são iguais para 

cada metal isoladamente; assim, é perfeitamente possível en 

contrar-se uma situação com concentração menor que o limite 

gravimetrico e com concentrações de cromo, cobre, chumbo, ~ 

nl 

quel ou outros, acima do limite individual. Recorda-se ainda 

que no caso do cádmio, o limite é teto e em 50 microgramas por 

metro cúbico. 

Deve-se considerar, ainda, que além dos fumos 

metálicos, os fumos de solda contém outras substâncias de com 

posição complexa e caso se aceite limite único, pode-se estar 

incorrendo em grave erro, pois em situações que se tenha po~ 

cos metais presentes, ter-se-ia em contrapartida grande quantl 

dade destas substâncias que, sendo desconhecidas, poderão ser 

aceitas com um limite de tolerância excessivamente elevado. 

o óleo utilizado para o revestimento de peças ê 

geralmente derivado de petróleo e deve ter principalmente pr~ 
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priedades antiferrueinosas. podendo ser uma somatõria de resí 

duos de outros óleos mais esnecíficosi a queima destes óleos 

no ponto de solda e a degradacão térmica e volatilizacão na ZQ 

na periférica do ponto de solda, node originar na atmosfera 

grande número de substâncias 12 , inclusive cancerígenas. 

BORRAS e LOPES 6 fazem interessante estudo para 

correlacionar o consumo semanal de eletrodos com a probabilid~ 

de de se obter concentrações de fumos de solda que excedam o 

limite de 5 mg/m 3 • 

O consumo semanal de eletrodo que foi obtido com 

o pessoal da produção dos quatro grupos, juntamente com a pr~ 

babilidade de se exceder o limite, de acordo com gráfico forne 

cido pelos autores acima, estão na Tabela 21. 

TABELA 21 - CONSUMO SEMANAL DE ELETRO
DOS DE SOLDA POR GRUPO, E 
PROBABILIDADE DE EXCEDER O 
LIMITE DE TOLERÂNCIA SEGUN 

DO BORRAS e LOPEZ 6 

Grupo 

A 

B 

C 

D 

Kg 

50 

45 

75 

32 

Probabilidade 

85 

80 

93 

65 

Segundo os autores, o calculo só seria aplicá

vel em locais em que não houvesse o acúmulo visível de fumos. 

Embora este seja um critério subjetivo, admite-se que esta se 

ja a situação do grupo B. Pela Tabela 21 verifica-se que, p~ 

ra um consumo de 45 Kg por semana de eletrodos ter-se-ia uma 



69 

probabilidade de 80% de se ultrapassar o limite de tolerância 

de 5 mg/m 3 para fumos totais. 

Conforme os resultados obtidos, a concentração 

de metais para o grupo B atinge, no máximo 0,503 do limite de 

tolerância LTl e tem-se praticamente 100% de confiança que a 

média real esteja abaixo do limite. Embora não se tenha da 

dos completos, é pouco provável que apenas à custa dos compo

nentes não metálicos, ou algum metal não analisado, tenha-se 

uma mudança tão grande na avaliação a ponto de se obter 80% 

de chance de encontrar médias acima do limite. 

A diferença observada entre os dados do prese~ 

te trabalho e dos obtidos por BORRAS e LOPEZ 6 pode ser atribui 

da aos fatos de que não é feita referência pelos autores acima 

à ventilação na situação em que foi realizado o teste e o por-

ta-filtro ser colocado próximo ao pescoço do soldador, atrás 

do elmo, porém não dentro deste, ao lado do nariz do soldador 

como foi realizado no presente trabalho. 

Para uma análise do risco em relação ao consumo 

de eletrodos, há necessidade de estudo bastante complexo e, s~ 

bretudo há que se considerar o ambiente em particular. Pelos 

resultados do presente trabalho, observa-se, por exemplo, que 

o grupo D, embora com um consumo semanal de eletrodos menor 

que do grupo B, apresentou maiores concentrações na zona respi 

ratória dos soldadores. 

g possível que a avaliação do risco de exposi

ção acima do LT baseada no consumo de eletrodo tenha validade, 

porém, após uma avaliação mais completa e detal~ada do ambien

te e de suas particularidades e desde que não sejam introduzi

das outras variações. 
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Desta forma, se todas as condições permanecerem 

iguais e o consumo de eletrodo também permanecer constante, 4 

e 

de se supor que as concentrações ambientais permaneçam iguais. 

Todavia, como foi referido anteriormente, o objetivo da higi~ 

ne industrial é avaliar a exposição profissional do trabalha 

dor e não o ambiente em si, e para as mesmas condições de tra 

balho há possibilidade de alterar-se a exposição do trabalha

dor, mormente no caso de operações de solda, onde a fonte dos 

poluentes é pontual formando uma pluma ascendente. Pequenas 

alterações na posição do trabalhador, na posição do elmo, na 

inclinação da cabeça, etc., podem originar variações nas con 

centrações que efetivamente atingem o nariz do soldador, o que 

e demonstrado pelos DPG obtidos e comentados anteriormente. 

Numa situação em que se esteja controlando a e~ 

posição ao longo do tempo, as alterações citadas podem ser ju! 

gadas pequenas se houver um grande aumento do consumo de ele 

trodos e poder-se-ia concluir que haveria aumento do risco de 

exposição acima do limite. Recorda-se, porém, que em grandes 

empresas há padronização de metodos e processos e cada solda

dor tem uma faixa de capacidade de trabalho relativamente es 

treita e não se observam grandes flutuações no consumo semanal 

de eletrodos, pois a variação na quantidade de produção se re 

-flete mais no numero de soldadores que no seu ritmo de traba-

lho. 

o consumo semanal de eletrodos pode ser consid~ 

rado como um dos elementos a se conhecer na avaliação de um 

ambiente e dá apenas uma idéia da possível exposição do solda

dor. 
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4.4. POSICIONAMENTO DO PORTA~FILTRO 

Durante todo o processo de coleta de amostras u 

tilizou~se o adaptador descrito no ítem 3.3., que permitiu 

coleta na zona respiratória real do soldador, não tendo sido 

encontrada dificuldade na colocação dos adaptadores e nem re~ 

sistência por parte dos soldadores, uma vez que foram esclare 

didos da finalidade do experimento. 

Em alguns casos particulares foram coletadas a 

mostras fora do elmo, colocando-se o porta-filtro preso na g~ 

la do soldador~ os resultados destas amostras nao foram consi 

derados anteriormente e encontram-se na Tabela 22. 

O porta-filtro posicionado fora do elmo deve ser 

protegido para se evitar a contaminação grosseira de fagulhas 

que podem, inclusive, perfurar o plástico, perdendo-se a amos

tra. 

Uma comparaçao simples dos resultados obtidos 

por estas amostras, principalmente de manganes, cobre e ferro, 

com as mêdias obtidas anteriormente para a zona respiratória, 

revelam uma grande discrepância (por exemplo, atingindo 40 mg/ 

m3 para ferro), o que inequivocamente indica a necessidade de 

se avaliar a exposição do soldador por amostragem do ar o mais 

próximo possível do nariz deste. 

Ainda na Tabela 22, no grupo C, tem-se duas a 

mostras que não apresentaram valores excessivamente elevados, 

o que só vem a confirmar os fatores comentados no ítem anterior, 

quanto a diferentes posições e posturas do soldador. 
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TABELA 22 - CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM MICROGRAMAS POR METRO cO 

BICO EM AMOSTRAS COLETADAS FORA DO ELMO 

Grupo Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zu 

o 858 77 15779 1 20 62 32 5,755 

A 7 918 264 19686 3 13 108 27 7,826 

2 862 163 8458 1 10 43 8 4,196 

B 3 1020 207 18140 2 3 123 43 7,305 

2 632 132 15617 1 17 137 12 5,567 

2 420 60 4615 1 11 14 18 2,287 

26 2223 446 41076 4 O 176 134 16,676 

1 460 88 4828 1 35 72 7 2,129 
C 

2 804 164 14294 1 O 95 33 5,713 

21 903 235 17298 1 1 108 26 6,929 

O 897 155 14483 3 12 398 O 5,660 
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Em um caso particular foram coletadas amostras 

simultâneas de um mesmo soldador, com duas bombas e um porta-

filtro dentro do elmo, pr6ximo ao seu nariz e outro preso 
.. 
a 

gola; os resultados destas duas amostras estão na Tabela 23 

onde se observa que o posicionamento do porta-filtro no momen 

to da coleta foi responsável por uma diferença de mais de 4 ve 

zes no valor da concentração. 

TABELA 23 ~ CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM AMOSTRAS COLETADAS SIMUL 

TANEAMENTE DENTRO E FORA DO ELMO DE UM MESMO SOLDA 

DOR, EM MICROGRAMAS POR METRO COBICO 

Amostra Local Cr M Cu Fe Cd Pb Zn Ni c - r LT2 numero 
I 

31 fora do 
4 815 138 3746 1 O 14 O 2.689 elmo 

34 
dentro 1 237 28 678 O O 9 O 0.607 do elmo 

Ainda com relação ao posicionamento do porta-fil 

tro no momento da coleta, é interessante observar que, apesar 

de todos os avanços da higiene industrial nas últimas décadas, 

ainda se encontra orientação para a avaliação de fumos de sol 

da como a preconizada pela norma JIS 3951-1977 in OKUMURA25 

que sugere a coleta de amostras de ar geral, e em pontos dete! 

minados através de uma malha de 3 metros de espaçamento e a 

uma altura de 0,5 a 1,5 m do piso, fazendo-se no mínimo 5 e no 

máximo 20 pontos de amostragem. Como foi verificado, este 

tipo de amostragem não poderá estimar a exposição dos soldado-

res, podendo, no máximo, estimar a exposição de outros traba-

lhadores que circulem pela área. 



74 

4.5. VENTILAÇÃO 

A movimentação do ar foi avaliada pela medida 

da velocidade do ar na aI tura da zona respiratória dos trabalha

dores tendo-se encontrado os seguintes resultados: 

TABELA 24 - VELOCIDADE DO AR NA ZONA RESPIRA 
TORIA DOS SOLDADORES EM NETROS 
POR SEGUNDO 

Grupo Velocidade 

0,30 0,40 em 2 pontos 
A 

0,10 0,30 restantes 

0,28 0,33 em 3 pontos 
B 

0,17 0,22 restante 

C 0,10 0,30 

D 0,15 0,20 

A medição da ventilação se processou durante as 

operaçoes normais de solda e com os equipamentos de exaustão e 

insuflação, quando existentes, operando nas condições habituais. 

4.6. !NDICES BIOL6GICOS DE EXPOSIÇÃO 

Em função da fumaça presente em alguns locais 

examinados, pode-se supor que os soldadores estão expostos a 

concentrações muito superiores a qualquer limite de tolerância~ 

os resultados da avaliação ambiental, contudo, revelam exposi 

ção ligeiramente acima do limite. Esta exposição é coerente 
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com os resultados das dosagens dos Índices biológicos de exp~ 

sição que se encontram na Tabela S do ítem 3.1. e por faci1ida 

de reproduzida abaixo. 

TABELA S - M~DIAS ARIT~TICAS E DESVIOS DAS CONCENTRAÇOES DE 

METAIS EM AMOSTRAS DE URINA E SANGUE DE SOLDADORES 

Grupo urina llg/l 
Cr Mn Cu Fe Cd Zn Pb 

].l 4.87 6.30 23.09 138.03 8.29 1229.94 21.03 
A (j 2.81 2.22 3.70 46.50 6.02 605.93 7.33 

n 35 35 35 35 35 35 35 

].l 4.94 8.29 22.24 140.90 7.38 867.71 22.94 
B (j 3.01 2.86 14.47 33.15 6.05 418.89 8.05 

n 21 21 21 21 21 21 18 

].l 5.84 6.91 19.79 139.47 7.97 1122.71 22.81 
C (j 3.37 2.24 13.79 41.18 6.16 710.80 8.69 

n 59 59 58 59 59 58 54 

].l 6.44 8.60 19.63 138.70 6.36 859.48 22.50 
D (j 4.15 2.91 12.33 42.49 5.50 518.62 8.81 

n 62 63 62 63 62 63 56 

].l 5.38 7.49 24.64 150.44 8.04 148.73 20.78 
E (j 4.66 2.72 13.64 49.85 5.31 721. 29 7.55 

n 49 49 50 50 50 51 51 

LTB * 40 50 33 - 100 1200 60 

* LTB = Limite de Tolerância Bio1õgica 
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Na situação de exposição abaixo do limite de to 

lerancia, os mecanismos biológicos de detoxicação funcionam 

aquém de sua capacidade total, permitindo, assim, a eliminação 

satisfatória dos metais absorvidos, evitando-se um acúmulo pr~ 

judicial destes no organismo. 

Deve ser ressaltado ainda que os limites bioló-

gicos de exposição estão calcados na avaliação da absorção 

dos metais, no caso de exposição a fumos metálicos, porem, 
.. 
e 

desejável proteger o soldador não só de uma ação sistêmica, me 

diada pela absorção, como também de uma ação local ao nível do 

aparelho respiratório. Baseado nesta ação aditiva ao nível 

pulmonar ê que se fez a somatória das medias padronizadas e 

chegou-se ã avaliação da exposição. 

Desta forma deve-se comparar os índices biológi 

cos de exposição com as médias isoladas de cada metal e não a 

sua somatória, e como foi visto anteriormente nenhum metal te 

ve, isoladamente, concentração média superior ao limite; mesmo 

isoladamente, as concentrações das Tabelas AI a AS apresentam 

apenas raros casos de exposição superior ao limite para ferro, 

cobre e manganês. 

Uma alternativa que poderia ser estudada 
... 
e a 

de se fazer uma somatória dos índices biológicos de exposição 

padronizados; contudo, há necessidade de ser determinada, an 

teriormente, a proporção de depósito e absorção pulmonar para 

cada metal e ter-se um limite de tolerância biológica tecnica 

mente aceito para a nossa população, pois como se observa, me~ 

mo os estudiosos do assunto, têm dúvidas quanto a este limi-

te 3,8,36. 

Com relação aos dados da Tabela S nota-se ainda 
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que a taxa de chumbo no sangue dos 4 grupos estudados de solda 

dores que é de 21 a 22 ~g/dl, é ligeiramente superior 

encontrada por NOGUEIRA et cols 23 para a população não 

da Grande São Paulo, indicando um ligeiro aumento na 

deste metal para a população industrial. 

a 17,2, 

exposta 

absorção 

As taxas de zinco na urina, embora abaixo do 

LTB, aparecem elevadas inclusive no grupo controle, em relação 

aos valores normais, indicando uma possível fonte secundária de 

zinco, além da solda. Tal fato é também observado nas concen

trações de zinco no ar, que aparecem em quantidades detectâveis 

em todos os grupos, inclusive no ar externo. Assim, um possi 

vel estudo posterior, entre outros fatores, a exposição a zinco 

deve considerar, fumos metâlicos, ambiente externo e alimenta

ção. 

Em relação a cromo, TOLA e co1 38 encontrou boa 

correlação entre cromo na urina e níveis de exposição abaixo do 

limite de tolerância ambiental, porém com concentrações 

de 50 ].:lg/m 3
• 

acima 

Pelos resultados obtidos verifica-se que para a 

exposição a fumos metâlicos, não é esperada grande alteração 

nos índices bioldgicos; assim, o controle médico não deve ser 

baseado nestas determinações, podendo, porém, serem utilizados 

os índices biológicos de exposição para controle de casos indi

viduais, onde se tenha suspeita de superexposição. 

4.7. OBSERVAÇOES 

Embora pelos resultados do presente trabalho se 

conclua que hâ exposição acima do limite de tolerância para 
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... 
alguns grupos estudados, deve-se observar que e apenas uma es 

timativa pois os limites de tolerância reais para a população 

brasileira ainda estão por ser determinados. Como se obser-

vou, os índices biológicos de exposição não aparecem alterados, 

não indicando a possibilidade de ação sistêmica; um estudo mé 

dico-epidemiológico deve ser desenvolvido para que se julgue a 

adequação dos limites, pois estes poderão estar muito baixos 

ou, talvez, até muito altos; os limites de tolerância visam o 

controle da população como um todo e deverão ser estudadas as 

particularidades dos vários grupos antes de se determinar um 

único limite para a população trabalhadora brasileira. 

Pelas variações encontradas e grande número de 

variáveis a controlar, que alteram a concentração de fumos que 

podem atingir a zona respiratória real do soldador, não se 

acha viável que um esquema simples e único sirva de modelo p~ 

ra todos os ambientes onde se realizam operações de solda. Ca 

da ambiente deve ser considerado em particular; todas suas va 

riáveis devem ser estudadas e realizada uma avaliação semelhan 

te a do presente trabalho. Após esta avaliação inicial -e 

que, com base nas flutuações observadas, pode-se reduzir o 
... 

nu 

mero de amostras, agora, porém, não visando uma avaliação gl~ 

bal e inicial, mas sim uma avaliação de acompanhamento para 

que se tenha periodicamente conhecimento do comportamento das 

concentrações ao longo do tempo, ou de alguma variação que foi 

introduzida no ambiente de trabalho~ 

Dentre as dificuldades encontradas para a rea 

lização do presente trabalho pode-se destacar: 

a - Dificuldade de se amostrar todo o período de trabalho. Di 

ficilmente se consegue que uma bomba de amostragem pessoal 
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forneça vazao constante por mais de 9 horas; por outro la 

do o higienista deve iniciar a calibração inicial cerca de 

uma hora e meia antes da amostragem e efetuar a calibração 

final por mais uma hora e meia após a coleta, o que obriga 

o higienista, ou sua equipe, a uma jornada de mais de 12 

horas, o que nem sempre é possível de realizar. Assim, 

na prática, o mais viável é uma estratégia que preve uma 

amostragem de cerca de 5 horas, restando 3 horas para as 

calibrações, ressalvando~se, é claro, que o restante da 

jornada de trabalho dos soldadores deve ser conhecido para 

se julgar da viabilidade ou não da redução do período amos 

trado. 

Deve ser lembrado, ainda, que as bombas devem 

sér calibradas em momentos próximos ao início da coleta e 

deixadas funcionando previamente por cerca de quinze minu

tos. Se a calibração for feita no dia anterior, após o 

período de repouso, a bateria pode fornecer maior carga, -

variando a vazao. Por outro lado, é conveniente a cali 

bração imediatamente antes e após a amostragem para se evi 

tar as correções que devem ser feitas com a temperatura e 

pressão. 

b - Contato com os soldadores. Hâ necessidade de um contato 

franco com os soldadores, explicando-se o melhor possível 

o que se pretende realizar e o que é esperado por parte d~ 

leso Neste particular a dificuldade foi plenamente sup~ 

rada com auxílio da supervisão da indústria e de cada gru

po, obtendo-se cooperação e compreensão dos soldadores que, 

apesar de utilizarem diversos equipamentos de proteção in 

dividual como: avental, gola, mangas, luvas de raspa,elmo, 

óculos, etc., ainda se dispuseram a utilizar a bomba de 
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amostragem pessoal e colaboraram de tal maneira, que nos 

comunicavam espontaneamente, qualquer alteração em suas r~ 

tinas de trabalho que pudessem alterar a amostragem. Sem 

este clima de entrosamento entre pesquisador, supervisão e 

soldador, é certo que o presente trabalho não poderia ter 

sido realizado. 

c - Em razao do controle de qualidade exercido durante o pr~ 

cesso de coleta e análise de amostras, 12% destas foram in 

validadas por vários motivos. Os motivos principais fo 

ram: 

I - Flutuação muito alta na vazao da bomba. 

11 Vazamento na fixação da mangueira à bomba (soluciona 

do após troca das mangueiras). 

111 - Passagem do fluxo de ar amostrado pela parte lateral 

do filtro ao invés de através deste, por falha na 

montagem do porta-filtro. 

IV - Perda do filtro amostrado no transporte. 

V - Inversão da posição da bomba quando de sua reco1oca

ção pelo soldador após alguma para1ização eventual. 

VI - Para1ização imprevista da atividade do soldador por 

motivos técnicos, administrativos ou pessoais. 



5 CONCLUSOES 
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Pela análise dos resultados obtidos no presente 

trabalho pode~se chegar às seguintes conclusões: 

- g fundamental a utilização, durante a amostragem, de disposi 

tivo que permita a coleta de fumos met~licos na zona respir~ 

tória real do soldador, dentro do elmo e próximo ao nariz des 

te durante todo o ciclo de operações de solda. 

- O dispositivo testado para a amostragem na zona respiratória 

real do soldador funcionou a contento, nao tendo sido detec 

tados problemas para sua utilização. 

- Para uma exposição próxima ao limite de tolerãncia, o limite 

gravimétrico único não é recomendado, sendo o melhor proce~ 

so de avaliação a comparação isolada com limites individuais 

de cada metal. 

A taxa de metais no sangue e urina em concentrações próximas 

ao limite de tolerância biológica estão coerentes com os re 

sultados obtidos para os metais isoladamente na avaliação da 

exposição dos soldadores. 

Os índices biológicos de exposição aos metais estudados nao 

devem ser instrumento de controle de exposição de populações 

de soldadores com exposição ambiental próxima ao limite de 

tolerância, podendo, todavia, ter valor para o controle médi 

co de casos individuais. 

- g possível uma adaptação dos limites de tolerância baseados 

na meia vida biológica dos metais pesados estudados, que po

dem ter seu limite preconizado pela ACGIH reduzidos por um 

fator de 0,85 considerando-se apenas o aumento da jornada de 

trabalho. 
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As médias geométricas das concentrações ambientais encontra 

das representantes da distribuição log-normal destas e infe 

ri ores às médias aritméticas, estão mais de acordo com os 

baixos níveis de metais encontrados no sangue e urina. 

Em virtude do grande número de variáveis encontradas, -nao e 

recomendável uma simplificação na estratégia da amostragem i 

nicial visando uma redução de custos. A amostragem inicial 

deve ser a mais completa possível, podendo-se, após ter-se -

conhecimento das condições ambientais, reduzir as amostra 

gens para acompanhamento do ambiente e da população ao longo 

do tempo. 

- Há necessidade de estabelecimento legal de limites de tole 

rância para as condições brasileiras, que sejam tecnicamente 

e cientificamente aceitos e praticamente exequíveis, além de 

uma definição clara dos metodos e processos para uma avalia-

çao ambiental. 
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7 .... ANEXOS 



TABELA A-I GRUPO A - CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM MICROGRAMAS POR METRO COBICO 

Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn Ni 

87 7 271 33 1502 2 O 55 O 
97 1 186 15 1243 O 3 35 O 

108 1 118 38 766 O O 63 O 
117 2 103 25 697 1 3 45 3 
130 O 206 71 1766 O O 35 5 
140 1 333 88 2637 1 O 73 13 
90 O 249 23 1196 O 6 27 3 

100 1 455 43 4105 O O 58 9 
113 O 605 185 4355 O 9 44 5 
119 1 409 165 3053 O 8 36 2 
121 1 533 194 4928 O O 46 O 

86 4 1090 121 8520 1 5 72 O 
102 1 621 54 4617 1 3 83 3 
107 2 1022 284 7708 O O 45 3 
115 1 722 229 5308 O O 49 O 
128 O 825 273 5817 O O 54 5 
143 1 1087 280 6493 1 6 59 O 

89 2 330 28 2486 1 O 55 O 
101 2 265 19 4801 O O 63 8 
114 5 427 88 6328 1 O 42 O 
118 1 305 77 5117 O O 48 O 
131 1 330 81 4935 1 10 

88 3 562 56 2005 1 6 55 12 
104 1 395 27 3751 1 O 81 3 
111 1 546 99 4324 1 O 62 O 
123 1 507 150 3831 1 O 78 3 
126 2 466 132 3876 1 15 78 6 
137 2 515 81 4155 1 O 117 3 

91 4 306 40 1317 1 O 33 13 
138 O 166 34 1090 2 O 27 O 
134 2 238 41 1402 1 O 55 5 
120 2 446 109 3912 O O 54 O 
109 1 480 57 3614 1 O 50 O 

92 3 75 15 508 O O 75 5 
96 3 97 11 631 1 3 50 3 

112 O 149 32 1009 1 3 56 O 
124 2 71 31 507 O O 51 3 
125 2 179 68 1122 O 7 55 3 
136 3 200 48 963 1 7 55 O 

93 3 279 62 1700 2 47 89 13 
95 3 209 40 1475 O 33 108 7 

110 1 454 63 4311 1 65 90 O 
122 2 265 56 2879 1 97 123 2 
132 3 431 114 4675 2 56 146 18 
139 O 304 100 3250 2 44 117 O 

99 3 135 17 1595 1 O 37 3 
106 2 117 51 2120 1 O 29 O 
133 2 94 73 812 1 8 44 9 
142 1 91 59 918 1 O 33 O 

85 6 138 36 1303 1 7 18 14 



TABELA A-2 GRUPO B - CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM MICROGRAMAS POR METRO COBICO 

Cr Mo Cu Fe Pd Pb Zn Ni 

5 O 142 23 1321 O O 18 O 

10 O 213 14 1798 1 3 29 5 

7 O 198 3 1960 1 7 31 3 

129 1 119 64 675 O O 24 O 

146 O 94 32 136 1 2 15 O 

148 O 187 42 2213 1 O 44 O 

149 O 134 34 791 1 O 34 O 

150 O 263 102 1719 O O 43 1 

154 1 84 33 631 2 O 38 3 

155 1 83 32 556 1 O 32 4 

181 O 205 25 1390 O O 27 O 

182 O 154 39 1020 1 O 29 O 

182 1 181 14 1831 O 3 36 3 

184 O 97 10 782 O O 18 1 

185 1 103 12 895 1 O 21 O 



TABELA A-3 GRUPO C - CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM MICROGRAMAS POR METRO COBICO 

Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn Ni 

20 3 393 119 2580 O 10 36 O 
26 2 1014 289 4257 1 O 16 O 
35 4 897 97 7281 2 26 25 12 
42 2 1500 241 8235 1 O 15 19 
45 3 340 41 4261 O O 14 18 
61 2 470 47 4603 O 6 14 O 
67 1 508 50 4289 1 3 15 6 
82 1 208 27 1951 O 5 13 11 
27 1 709 92 3807 1 4 24 O 
34 1 237 28 678 O O 9 O 
39 2 717 163 5700 1 O 40 O 
46 4 102 10 733 1 4 220 15 
57 2 542 73 3963 O 7 15 10 
71 2 670 61 3243 O 10 23 8 
78 2 647 67 3808 O 6 19 6 
23 3 241 145 1035 4 38 66 O 
52 3 86 10 754 1 14 9 9 
56 2 316 27 2776 O 57 16 49 
72 1 549 65 3611 O 5 19 O 
76 2 361 36 2451 O 53 31 6 
25 2 246 28 1710 1 4 13 O 
33 4 320 56 3340 1 8 24 14 
38 2 303 47 4167 1 O 17 O 
48 3 292 50 1708 O 4 20 25 
69 2 251 .32 1480 O 7 30 O 
77 2 170 16 942 O O 18 9 
24 3 161 52 1299 1 4 22 O 
36 6 223 53 1869 O 5 48 O 
43 2 180 32 1426 1 4 5 O 
59 2 186 53 1720 1 3 14 10 
75 3 297 167 2066 O 5 36 15 
40 2 92 29 891 1 10 14 O 
53 2 145 18 1256 O 27 10 9 
58 2 182 25 2246 O 29 18 2 
70 2 88 14 704 1 24 26 3 
83 2 411 41 2477 1 3 20 6 
37 3 205 20 1309 1 2 12 O 
49 3 196 26 1581 1 O 295 O 
60 2 200 40 1884 O 8 19 O 
66 2 436 44 4867 1 6 35 3 
81 2 253 24 2130 1 5 22 5 
51 2 165 2 1148 1 7 2 8 
63 2 187 29 1163 O 8 16 5 
68 2 198 23 1118 O 5 14 2 
79 3 455 36 3395 O 3 24 13 
41 5 304 43 1996 1 106 26 O 
50 3 457 59 4074 O 26 37 O 
65 2 422 56 3363 O 3 20 8 
80 2 348 38 2239 1 7 27 10 



TABELA A-4 GRUPO D - CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM MICROGRAMAS POR METRO CtmICO 
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TABELA A-5 GRUPO E - CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM MICROGRAMAS POR METRO COBICO 

I I , I 

Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn Ni 

1 2 O 1 35 1 3 37 O 

2 2 1 2 32 1 13 40 O 

3 2 1 1 42 1 O 24 O 

4 2 O 2 37 1 1 14 O 

5 2 1 2 29 1 6 18 O 

6 2 1 1 32 O 5 28 O 

7 2 1 2 28 1 O 55 O 

8 2 2 1 42 1 6 41 O 

9 2 O 1 28 1 O 38 O 

10 3 8 5 52 2 12 146 O 

11 3 2 3 41 1 6 84 O 

12 2 1 2 34 O O 62 O 

13 2 O 3 27 O O 129 O 

14 1 O 2 23 1 O 143 O 

15 2 1 2 17 1 O 35 O 

16 2 O 1 21 1 6 36 O 

17 3 O 1 22 1 13 la O 

18 O O 2 51 1 O 218 O 

19 3 O O 26 O O 10 O 

44 2 9 2 71 O O 11 O 

64 1 10 2 124 O O 10 O 

73 1 12 4 129 O O 25 O 

84 2 14 4 92 1 3 11 O 

105 2 8 2 165 O 48 63 O 

127 O O 1 12 O O 3 o 
144 O 1 1 3 O O 13 o 
145 1 2 1 82 O O 7 O 

177 1 2 1 256 o 4 8 o 
176 1 1 O 29 O 2 1 o 
178 2 2 1 64 O 5 12 o 
179 1 2 1 35 o 2 7 O 

180 1 2 1 38 o 3 10 O 



A-6 

TABELA A-6 GRUPO A - CONCENTRAÇÕES DE METAIS PADRONIZADAS COM LT1(X1000) 

E SOMATORIA 

Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn Ni 

14 271 164 300 50 O 11 O 810 
2 186 76 248 O 21 7 O 540 
3 118 191 153 O O 13 O 478 
4 102 127 139 32 21 9 29 463 
O 206 355 353 8 O 7 47 976 
1 333 439 527 26 O 15 133 1474 
O 249 114 239 4 39 5 29 679 
1 455 209 821 O O 12 88 1586 
O 605 924 870 12 63 9 53 2536 
3 409 827 611 O 56 7 25 1938 
3 533 971 986 6 O 9 O 2508 
9 1090 603 1704 26 36 14 O 3401 
2 621 270 923 20 23 17 31 1907 
4 1022 1422 1542 8 O 9 34 4041 
2 722 1147 1062 6 O 10 O 2949 
1 825 1365 1163 6 O 11 51 3422 
2 1087 1398 1298 24 43 12 O 3864 
5 330 137 497 28 O 11 O 1008 
3 265 97 960 6 O 13 86 1428 

10 427 442 1266 18 O 8 O 2171 
1 305 383 1023 6 O 10 O 1728 
2 330 408 987 16 O 2 106 1849 
7 562 281 401 30 39 11 118 1449 
2 395 133 744 20 O 16 29 1339 
1 546 493 865 14 O 12 O 1931 
1 507 749 766 24 O 16 26 2089 
4 466 658 775 2 102 16 61 2084 
3 515 402 831 28 O 23 31 1833 
8 306 202 263 20 O 7 13 819 
O 166 168 218 36 O 5 O 593 
4 238 203 280 28 O 11 54 818 
3 446 544 782 O O 11 O 1786 
1 481 285 723 20 O 10 O 1520 
6 75 77 102 O O 15 47 322 
5 97 54 126 14 23 10 30 359 
O 149 158 202 18 19 11 O 557 
4 71 154 101 O O 10 29 369 
3 179 339 224 O 43 11 28 827 
5 200 204 193 20 49 11 O 682 
6 279 309 340 34 316 18 134 1436 
6 209 199 295 O 221 4 66 1000 
2 454 314 862 22 431 18 4 2105 
4 265 275 576 14 647 25 23 1829 
5 431 572 935 32 374 29 177 2555 
O 304 502 650 34 295 24 O 1809 
5 135 86 319 14 O 7 33 599 
4 117 253 424 16 O 6 O 820 
5 94 363 162 14 51 9 94 792 
3 91 294 184 20 O 7 O 599 

12 138 180 260 12 48 4 144 798 



A ... 7 

TABELA A-7 GRUPO B. - CONCENTRAÇÕES DE METAIS PADRONIZADAS COM LT1 ex 1000) 

E SOMATORIA 

Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn Ni 

o 143 114 264 o o 4 o 525 

o 213 71 359 10 20 6 o 729 

o 198 15 392 20 46 6 30 528 

2 119 318 135 O O 5 O 583 

O 94 162 27 17 13 3 o 316 

O 187 209 443 14 o 9 o 862 

o 134 168 158 14 o 7 o 481 

o 263 508 344 8 O 9 10 1141 

1 084 165 126 32 o 8 30 429 

3 84 158 111 18 o 6 39 419 

o 205 125 278 o O 6 o 614 

o 154 195 204 20 o 6 o 579 

2 181 70 366 O 20 7 30 676 

o 97 50 156 o o 4 10 317 

2 103 60 179 20 o 4 o 368 



TABELA A-8 GRUPO C - CONCENTRAÇÕES DE METAIS PADRONIZADAS COM LT 1 (x 1000) 

E SOMATORIA 

Cr Mn Cu Fe Cd Pb Zn Ni 

5 393 594 516 O 65 O 7 1580 
3 1014 1196 851 14 O 3 O 3081 
9 897 485 1456 32 173 5 122 3179 
3 1500 1206 1647 12 O O 194 4562 
7 340 206 852 14 O O 182 1601 
5 470 234 921 10 37 3 O 1680 
2 508 251 858 10 20 3 61 1613 
2 208 134 390 8 35 2 106 885 
2 709 458 762 28 25 5 O 1989 
7 237 139 136 O O 2 O 521 
3 717 816 1140 20 O 8 O 2704 
7 102 49 147 16 29 44 153 547 
5 542 367 793 4 46 3 105 1865 
3 669 307 649 4 68 5 75 1780 
5 647 333 762 O 37 4 56 1844 
6 241 724 206 7 253 13 O 1569 
6 90 45 150 14 90 2 90 487 
5 316 133 555 8 380 3 490 1890 
2 549 323 722 4 34 4 O 1638 
5 361 181 490 10 352 6 58 1463 
3 246 137 342 26 24 2 O 780 
8 319 278 668 20 55 5 225 1578 
5 303 233 833 26 O 3 O 1403 
6 292 251 342 6 23 4 248 1172 
4 251 160 296 6 43 6 O 766 
4 169 82 189 O O 4 90 538 
7 160 262 260 20 27 4 O 740 

12 223 262 374 O 32 9 O 912 
3 180 160 285 20 23 O O 653 
4 186 267 344 18 18 3 100 940 
6 297 837 413 O 31 7 144 1735 
4 92 144 178 12 66 3 O 499 
4 144 89 251 8 180 2 89 767 
3 182 123 449 8 190 4 23 982 
3 88 69 141 12 160 5 26 504 
3 410 205 495 14 18 4 55 1204 
7 205 100 262 10 12 2 O 598 
5 196 129 316 20 O 59 O 725 
3 200 200 377 8 56 4 O 848 
4 436 219 973 16 43 7 32 1730 
3 253 122 426 14 36 4 54 912 
3 165 10 229 12 47 O 77 543 
3 187 145 233 O 54 3 54 679 
3 198 115 224 8 3 3 23 577 
7 455 182 679 O 21 5 126 1475 

10 304 214 399 18 706 5 O 1656 
6 457 293 815 6 171 7 O 1755 
4 422 279 673 4 18 4 81 1485 
4 348 19l 448 26 43 5 100 1165 



TABELA A-9 GRUPO D - CONCENTRAÇÕES DE METAIS PADRONIZADAS COM LT
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TABELA A-lO GRUPO E - CONCENTRAÇÕES DE METAIS PADRONIZADAS COM LT
1

(x 1000) 

E SOMATORIA 

Cr Mo Cu Fe Cd Pb Zn Ni 

3 O 6 7 18 2 7 O 45 

4 1 10 6 22 86 8 O 137 

3 1 5 8 16 O 5 O 38 

4 O 2 7 22 6 3 O 44 

5 1 5 6 22 42 3 O 84 

4 1 5 6 10 3 6 O 35 

5 1 7 6 19 O 11 O 49 

4 2 5 8 16 4 8 O 47 

4 O 7 5 20 O 8 O 44 

7 8 24 10 30 80 29 O 188 

6 1 15 8 28 42 17 O 115 

5 1 9 7 12 O 12 O 46 

4 O 15 5 4 O 26 O 54 

3 O 8 5 16 O 29 O 61 

4 1 8 3 20 2 7 O 45 

3 O 3 4 16 38 8 O 72 

5 O 6 4 24 8 2 O 49 

11 O 9 10 24 O 44 O 98 

7 O O 5 8 O 2 O 22 

4 9 10 14 O O O O 37 

2 10 11 25 4 O 2 O 54 

1 12 18 26 O O 5 O 92 

3 15 21 18 16 17 2 O 91 

3 8 7 33 O 323 13 O 387 
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