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“... Erros são, no final das contas, fundamentos da verdade. 

Se um homem não sabe o que uma coisa é, 

 já é um avanço do conhecimento 

saber o que ela não é.” 

 

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) 
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RESUMO 

Dados estatísticos nacionais e internacionais divulgados em 2010 e 2011 indicam o 

aumento do número de adoecimento de trabalhadores em decorrência das atividades 

laborais. A exposição ocupacional ao Cr, especialmente na forma de Cr VI, pode gerar 

diversos agravos à saúde dos trabalhadores, incluindo câncer. Este trabalho, dentro do 

conceito de gestão da segurança e saúde ocupacional, objetivou avaliar a exposição a 

esse agente em obras de manutenção refratária de panelas de aço em siderúrgicas. Este 

estudo foi realizado em uma indústria siderúrgica, localizada em Minas Gerais, em 

2011, e adotou metodologia proposta pela American Industrial Hygiene Association 

(AIHA), para avaliação de riscos, compreendendo a caracterização básica da atividade, 

avaliação qualitativa da exposição dos trabalhadores ao risco, avaliação quantitativa por 

meio da análise de Cr na massa refratária e no material particulado suspenso no ar do 

ambiente de trabalho. Para a coleta e análise foram seguidos os procedimentos da 

Norma de Higiene Ocupacional nº 08 da Fundacentro, denominada Coleta de Material 

Particulado Sólido Suspenso no Ar de Ambientes de Trabalho e os métodos analíticos 

7024 e 7600 da National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). A partir 

dessa metodologia, foi possível determinar o nível de risco conforme definição de 

aceitabilidade da OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança no 

Trabalho – Requisitos. Os estudos demonstram baixa concentração de Cr na massa 

refratária e não foi detectada a existência desse agente no particulado sólido suspenso 

no ambiente de trabalho, concluindo-se que a exposição, nas condições avaliadas, e à 

luz dos parâmetros legais estabelecidos, é considerada como risco aceitável nos termos 

da referida norma. 
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ABSTRACT 

National and international statistics published in 2010 and 2011 indicate an increase in 

the number of workers falling ill as a result of work activities. Occupacional exposure to 

chromium (Cr), especially in the form of hexavalent chromium (Cr VI), can generate 

several health hazards to workers, including cancer. This work, within the concept of 

safety management and occupational health, aimed to assess the exposure to this agent 

in steel ladle refractory maintenance services in steel work. This study was conducted in 

a steel industry, located in Minas Gerais, in 2011, and has adopted the methodology 

proposed by the American Industrial Hygiene Association – AIHA, including risk 

assessment for the characterization of basic activity, qualitative assessment of worker 

exposure to risk, through quantitative assessment of the chemical analysis of refractory 

mass and concentration of suspended particulate solid Cr air in the workplace. 

Collection and analysis procedures followed standard protocols established in the 

Occupational Hygiene Norm n. 8 (Fundacentro), called 'solid particulate sampling in the 

air of workplace enviroments, and the analytical methods 7024 and 7600 of the National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). From this methodology, it was 

possible to determine the risk level of acceptability as defined 18001:2007 OHSAS 

Health and Safety Management Systems– Requirements. The monitoring results have 

shown low concentrations of Cr in the refractory mass. In addition, it was not detected 

the existence of this agent in solid particles suspended in the workplace air, leading to 

the conclusion that the exposure conditions evaluated, in view of the established legal 

standards, is considered as 'acceptable risk'. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

A questão dos acidentes e doenças ocupacionais no Brasil merece, por parte da 

sociedade organizada e do Governo, uma especial atenção considerando sua grave 

consequência para o acidentado ou adoentado, sua família e a sociedade como um todo. 

Ao se analisar a estatística de acidentes típicos e doenças profissionais e do trabalho no 

Brasil, verifica-se que, embora para os acidentes tenha-se saído de um patamar de 

1.199.672 eventos em 1970 para 421.141, em 2009, ainda convive-se com um 

desagradável universo de pessoas lesionadas no dia a dia das empresas. Por outro lado, 

não menos importante e desastroso para todos os envolvidos, para as doenças 

ocupacionais, tem-se uma realidade contrária, uma vez que se saltou de 5.937 eventos 

em 1970 para 204.227 ocorrências registradas pelo MPAS em 2009 (ANUÁRIO, 2011). 

Dentro deste universo, onde há um número importante de acidentes e doenças 

ocupacionais que certamente decorrem de falhas no processo de gestão de riscos, compete 

a toda a sociedade, governos, entidades representativas dos trabalhadores, ONGs e 

empresas, analisarem os processos produtivos com objetivo de identificar o que 

efetivamente constitui riscos, e a partir daí, direcionar as ações de gerenciamento de modo 

que esses sejam eliminados ou mitigados, preservando a saúde dos envolvidos e 

reduzindo o custo arcado pela sociedade.  

Entre as diversas consequências dos acidentes e doenças ocupacionais, sem dúvida, a 

mais nefasta se manifesta no acidentado e sua família. Vitimado por um acidente ou 

doença, o trabalhador e sua família são inseridos em outra realidade, onde dependendo 

das consequências deste evento (ex. fatalidade ou invalidez), todos os projetos e sonhos 

são descontinuados e, muitas vezes, de maneira irreversível. Não obstante, cabe 

ressaltar que outros impactos oriundos da falha na gestão de riscos, embora menos 

importantes, devem ser considerados e serem contributivos para que os métodos 

existentes se aperfeiçoem. Como exemplo, cita-se o custo arcado pela sociedade, 

advindo da Previdência Social, para pagamento dos benefícios decorrentes dos 

acidentes e doenças do trabalho no Brasil (Figura 1.1), onde a arrecadação com o 
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Seguro de Acidente do Trabalho é insuficiente para cobrir as despesas com esse tipo de 

benefício. 
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Figura 1.1 – Receita e despesa anual do SAT, Brasil 2003-2009 

Fonte: AEPS e Dataprev, Síntese (Séries $SUB.CRESP e $EMISSÃO). (DATAPREV, 2009). 

Em conformidade com os dados do Brasil, por ocasião do XIX Congresso sobre 

Segurança e Saúde no Trabalho, ocorrido em Istambul em 09/2011, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) divulgou relatório assinalando que o número total de 

acidentes e enfermidades mortais, relacionadas com o trabalho, aumentou entre 2003 e 

2008. Segundo este documento, enquanto o número de acidentes mortais caiu de 

358.000 para 321.000 durante este período, o número de enfermidades mortais 

aumentou de 1,95 milhão para 2,02 milhões (ILO, 2011). 

Muitos são os fatores que podem ocasionar doenças ocupacionais, tais como o agente físico 

ruído, agentes ergonômicos relacionados ao levantamento e transporte de peso, entretanto, 

dentre o universo de fatores geradores de enfermidades mortais, a OIT reporta aumento 

significativo de eventos decorrentes da exposição a produtos perigosos, conforme Tabela 

1.1 a seguir. 

Desta forma, considerando a possibilidade de adoecimento dos trabalhadores devido à 

exposição ambiental ao cromo, este estudo de caso busca avaliar o nível de risco a fim 

de determinar a sua significância. 
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TABELA 1.1 
Número estimado de mortes relacionadas ao trabalho causadas pela exposição a 

substâncias perigosas: tendências globais 

Ano Número de fatalidades causadas pela exposição a 

Substâncias Perigosas 

1998 - 

2001 438.480 

2003 651.000 

2008 910.000 

Fonte: ILO, 2011. 

1.1 Objetivos 

Com base na gestão de riscos, o presente trabalho tem como objetivo geral aplicar 

técnica de análise a fim de avaliar o nível de risco da exposição ambiental ao cromo em 

obras de manutenção refratária na indústria siderúrgica. A partir desta premissa, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

a. Identificar a exposição ambiental dos trabalhadores nas aplicações de massa 

refratária contendo cromo em panela de aço; 

b. Avaliar o nível de risco, a partir da análise qualitativa e quantitativa da 

exposição, tomando como base a FISPQ, a literatura técnica, os requisitos 

legais e o monitoramento ambiental no ambiente de trabalho; 

c. Avaliar a eficácia da gestão, verificando se o nível de risco é ou não 

aceitável.  

1.2 Justificativa 

Ao se analisar riscos, em qualquer que seja a sua dimensão, tem-se que considerar o 

binômio frequência e gravidade. Direcionando para a questão da frequência, em estudos 

com cromadores em processo de cromo duro foi encontrado mais de 70% dos 

trabalhadores com lesões médias ou avançadas, conforme Silva (1997) e, olhando a 



 

4 

questão da gravidade, estudos internacionais consideram o cromo VI comprovadamente 

carcinogênico aos seres humanos (IARC, 1990). 

Muito embora os principais segmentos consumidores de cromo sejam as indústrias de 

aço e de ferro-liga, química e de refratários, de acordo com Lima Júnior (2009), não se 

verificam estudos da exposição ao cromo dos trabalhadores envolvidos em manutenção 

refratária, podendo assim, existirem condições de trabalho prejudiciais à saúde do 

trabalhador. Dessa forma, propõe-se esta análise de maneira a concluir se o nível de 

riscos é o não aceitável, conforme os modelos de gestão de riscos aplicáveis à segurança 

e saúde no trabalho. 

1.3 Estruturação do Trabalho 

São apresentados no Capítulo 1, Introdução e Objetivos. Neste primeiro capítulo 

procurou-se introduzir o leitor no tema do trabalho, apresentado os objetivos e a 

justificativa da dissertação, bem como, a sua estrutura. 

No Capítulo 2, apresenta-se a revisão bibliográfica da dissertação, que está divida em 3 

temas principais: gestão de riscos, exposição ao cromo e seus efeitos e refratários em 

siderurgia. 

No Capítulo 3, expõem-se os materiais e os métodos empregados no estudo.  

No Capítulo 4, apresentam-se dados e analisam-se os resultados obtidos. 

No Capítulo 5, mostra-se a conclusão do trabalho e sugestão para estudos 

complementares. 



 

5 

CAPÍTULO 2 –  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Gestão de Riscos  

A gestão de riscos é um processo muito importante nos setores público e privado no 

mundo todo. A implementação correta e eficaz desse tipo de gestão faz parte das 

melhores práticas de negócios, tanto no âmbito operacional quanto no estratégico, e é 

também uma maneira de buscar a melhoria das atividades operacionais. 

Risco é algo inerente a tudo que fazemos, seja andar de carro, gerenciar um projeto 

geotécnico, lidar com clientes, determinar prioridades de atuação, comprar novos 

sistemas e equipamentos, tomar decisões sobre o futuro ou decidir simplesmente não 

tomar nenhuma ação. Estamos constantemente gerenciando riscos, às vezes, 

conscientemente e às vezes, não. A necessidade da gestão de riscos realizada de maneira 

sistemática aplica-se a todos os indivíduos e organizações e a todas as funções e 

atividades da organização. Isso deve ser visto por todos como algo de importância 

fundamental para sobrevivência do negócio, da humanidade e do planeta. 

A alternativa em relação à gestão de riscos é a gestão com riscos, ou a tomada de 

decisões de maneira impulsiva ou sem levar em consideração os fatos. É provável que a 

gestão com riscos não garanta os resultados esperados. 

Conforme a AS/NZS 4360:2004, são bases para a gestão de riscos: 

a) A gestão de riscos envolve tanto ameaças quanto oportunidades – A gestão 

de riscos refere-se à identificação de variações potenciais em relação ao que 

planejamos ou esperamos e à gestão dessas variações para que seja possível 

maximizar oportunidades, minimizar perdas e melhorar as decisões e os 

resultados. Gerenciar riscos significa identificar oportunidades e utilizá-las 

para melhorar o desempenho, bem como, implementar ações para evitar ou 

reduzir as possibilidades de que algo saia errado. 
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b) A gestão de riscos requer uma reflexão aprofundada – A gestão de riscos é 

um processo lógico e sistemático que pode ser utilizado durante a tomada de 

decisões para melhorar a eficácia e a eficiência do desempenho. É um meio 

para um fim, e não um fim em si mesmo. Ela deve ser integrada a rotina de 

trabalho. 

c) A gestão de riscos quer olhar para frente – A gestão de riscos envolve a 

identificação e a preparação para o que pode acontecer e não para o que já 

aconteceu. A gestão de riscos formal motiva as organizações a agirem 

proativamente, em vez de reativamente. 

d) A gestão de riscos requer responsabilidade na tomada de decisões – A alta 

direção é responsável pela gestão de riscos na organização e pela definição 

das responsabilidades e autoridades daqueles que têm que atuar diariamente. 

Gerenciar riscos requer que as decisões sejam tomadas em conformidade 

com os requisitos regulamentares e que as ações sejam consistentes com os 

objetivos corporativos. É importante manter um equilíbrio entre a 

responsabilidade por um risco e a habilidade para controlá-lo. 

e) A gestão de riscos requer comunicação – A gestão de riscos acontece em um 

contexto social e, muitas vezes, a organização terá que interagir com partes 

envolvidas internas e externas, para garantir que os riscos pertinentes sejam 

considerados. Para garantir que as ações de gestão de riscos sejam 

implementadas e seguidas adequadamente, é importante que haja uma 

comunicação eficaz na organização. 

f) A gestão de riscos requer um raciocínio equilibrado – Deve-se encontrar um 

equilíbrio entre o custo para evitar as ameaças ou ampliar as oportunidades e 

os benefícios a serem obtidos (STANDARDS, 2004). 

Ao se analisar tais bases, podemos verificar que a gestão de riscos é aplicável a 

qualquer atividade no mundo do trabalho ou fora dele. Como exemplo, pode-se citar o 

Institute for Defense Analyses (1998) apud Rovai (2005) propõem que para uma gestão 

de riscos em projetos (Project Risk Management) devem-se identificar os riscos, efetuar 

uma avaliação qualitativa e quantitativa, desenvolver um plano de respostas aos riscos 

em função das estratégias de aceitação, impedimento, transferência e mitigação dos 
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riscos. Por sua vez, em consonância com as etapas acima descritas o PMBOK® 

(PROJECT, 2008), recomenda o seguinte processo de gerenciamento de riscos de 

projeto, apresentado através da Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – O processo de gerenciamento de riscos de projetos 

Fonte: PMBOK
®
 (PROJECT, 2008). 

Navegando por outra área do conhecimento, Zeno (2007) relata que a “a gestão eficiente 

do risco permite que as empresas atuem de maneira racional, evitando riscos 

desnecessários e aproveitando oportunidades. Dessa forma, as empresas são capazes de 

minimizar perdas e de criar valor para os acionistas” (ZENO, 2007). Em seguida, Zeno 

apresenta as etapas que compõem a gestão do risco legal – Figura 2.2. 

Figura 2.2 – Gestão do risco legal – etapas 

Fonte: (ZENO, 2007 adaptado pelo Autor). 
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A gestão de riscos no Brasil foi recentemente normatizada pela NBR ISO 31000 

(ABNT, 2009) que propõe o seguinte processo de gestão de riscos, conforme a Figura 

2.3. 

Figura 2.3 – Processo de gestão de riscos. 

Fonte: (ABNT NBR ISO 31000, 2009). 

O padrão adotado pela ABNT apresentado na figura 2.3 incorpora todos os requisitos 

internacionais recomendados para o tema e inclui as etapas propostas pelo PMBOK® 

(PROJECT, 2008) e por Zeno (2007) apresentadas nas Figuras 2.1 e 2.2. 

2.2 Sistemas de Gestão 

Uma gestão adequada de riscos traz, para qualquer organização, uma série de 

benefícios. Segundo a AS/NZS 4360:2004, se destacam entre os principais: 

a) Redução das surpresas – O controle de eventos adversos é aprimorado 

através da identificação e da tomada de ações para minimizar sua 
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probabilidade e reduzir seus efeitos. Mesmo quando tais eventos não podem 

ser prevenidos, a organização pode atingir um grau de flexibilidade através 

de planejamento e preparação. 

b) Aproveitamento das oportunidades – O comportamento de buscar 

oportunidades é aprimorado se as pessoas têm confiança no seu 

entendimento dos riscos e têm a capacidade necessária para gerenciá-los. 

c) Melhoria do planejamento, desempenho e eficácia – O acesso a informações 

estratégicas sobre a organização, suas operações e seu ambiente possibilitam 

um planejamento mais adequado e eficaz. Isso, por sua vez, aumenta a 

habilidade da organização de capitalizar as oportunidades, mitigar resultados 

negativos e obter um melhor desempenho. 

d) Economia e eficiência – Os benefícios em economia e eficiência podem ser 

obtidos direcionando-se recursos, protegendo-se ativos e evitando-se erros que 

gerem custos. 

e) Melhoria das relações com as partes envolvidas – A gestão de riscos motiva 

a organização a identificar interna e externamente as partes envolvidas e a 

desenvolver um diálogo de mão dupla entre elas e a instituição. Esse canal 

de comunicação traz para a organização informações sobre como as partes 

envolvidas reagirão a novas políticas, produtos ou decisões, e permite as 

partes envolvidas compreender porque determinadas ações foram tomadas. 

f) Melhoria das informações para a tomada de decisão – A gestão de riscos 

fornece informações e análises mais precisas para a tomada de decisões 

estratégicas em grandes investimentos, fusões e aquisições. 

g) Melhoria da reputação – Investidores, credores, seguradores, fornecedores e 

clientes são cada vez mais atraídos para organizações que reconhecidamente 

têm um processo satisfatório de gestão de riscos. 

h) Proteção de diretores e gerentes – A boa gestão de riscos facilita a melhoria 

dos relatos dos diretores e gerentes da empresa, através do aumento da 

conscientização dos riscos potenciais e da demonstração de um nível 

apropriado de diligência. 

i) Responsabilidade, garantia e governança – Podem-se obter benefícios 

demonstrando-se e documentando-se a abordagem de gestão adotada e 
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colocando-se o foco de cada nível da organização na conformidade com 

requisitos e na melhoria do desempenho organizacional. 

j) Bem-estar pessoal – A gestão eficaz dos riscos pessoais normalmente melhora a 

saúde e o bem-estar das pessoas que a praticam e de outras pessoas 

(STANDARDS, 2004). 

Diante da necessidade e do desafio de se obter tais benefícios e melhorar 

continuamente, as organizações têm optado por implantar sistemas de gestão. Segundo 

Araújo e Bucharles (2008), para se entender o que é sistema gestão é necessário explicar 

o significado da palavra Sistema, que segundo ele, deve ser entendido como uma série 

de atividades (ou subsistemas) que devem funcionar e interagir para que a empresa 

alcance seus objetivos. Já gestão, apesar das inúmeras definições, é, segundo 

Chiavenato (2000), um conjunto de elementos interdependentes, cujo resultado final é 

maior que a soma dos resultados que esses elementos teriam caso operassem de maneira 

isolada. 

Existem atualmente vários modelos de sistemas de gestão, alguns desenvolvidos pela 

própria organização e outros baseados em normas internacionais passíveis de 

certificação voluntária. Neste ponto cabe uma intervenção para esclarecer que, muitas 

vezes, a certificação deixa de ser voluntária para se tornar obrigatória em função de 

exigências contratuais. Em muitas licitações, demonstrar uma adequada gestão de seus 

processos é um pré-requisito para participação. Tal fato é uma consequência do atual 

contexto mercadológico globalizado que requer das empresas uma atuação com altos 

níveis de excelência empresarial demonstrada, entre outras, pela certificação, concedida 

por organismo independente, de que determinado produto, processo ou serviço está em 

conformidade com os requisitos especificados. 
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2.2.1 Sistema de Gestão da Qualidade 

A adoção no Brasil das normas internacionais que estabelecem critérios para 

estruturação de sistemas de gestão é facilmente visualizada nos sites das empresas. Por 

sua vez, por ser a precursora dos demais sistemas (Figura. 2.4), faz-se aqui um breve 

relato do histórico e dos principais requisitos do sistema de gestão da qualidade. 

Figura 2.4 – Normas de Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e de Segurança e Saúde no 

Trabalho 

Fonte: Araújo e Bucharles (2008), adaptado. 

Segundo Longo (1996), a preocupação com a qualidade, no sentido mais amplo da 

palavra, começou com W. A. Shewhart, estatístico norte-americano que, já na década de 

20, tinha um grande questionamento com a qualidade e com a variabilidade encontrada 

na produção de bens e serviços. Shewhart desenvolveu um sistema de mensuração 

dessas variabilidades que ficou conhecido como Controle Estatístico de Processo (CEP). 

Criou também o Ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act), método essencial da gestão da 

qualidade, que ficou conhecido como Ciclo Deming da Qualidade.  

Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se apresenta ao mundo literalmente 

destruído e precisando iniciar seu processo de reconstrução. W. E. Deming foi 

convidado pela Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) para proferir 

palestras e treinar empresários e industriais sobre controle estatístico de processo e 



 

12 

sobre gestão da qualidade. O Japão inicia, então, a chamada revolução gerencial 

silenciosa, que se contrapõe, em estilo, mas ocorre paralelamente, à revolução 

tecnológica do ocidente e chega a se confundir com uma revolução cultural. Essa 

mudança de postura gerencial proporcionou ao Japão o sucesso como potência mundial.  

O período pós-guerra trouxe ainda dimensões novas ao planejamento das empresas. Em 

virtude da incompatibilidade entre seus produtos e as necessidades do mercado, 

passaram a adotar um planejamento estratégico, porque caracterizava uma preocupação 

com o ambiente externo às empresas. A crise dos anos 70 trouxe à tona a importância da 

disseminação de informações. Variáveis informacionais, socioculturais e políticas 

passaram a ser fundamentais e começaram a determinar uma mudança no estilo 

gerencial. Na década de 80, o planejamento estratégico se consolida como condição 

necessária, mas não suficiente se não estiver atrelado às novas técnicas de gestão 

estratégica.  

A gestão estratégica considera como fundamentais as variáveis técnicas, econômicas, 

informacionais, sociais, psicológicas e políticas que formam um sistema de 

caracterização técnica, política e cultural das empresas. Tem também, como seu 

interesse básico, o impacto estratégico da qualidade nos consumidores e no mercado, 

com vistas à sobrevivência das empresas, levando-se em consideração a sociedade 

competitiva atual.  

A competitividade e o desempenho das organizações são afetados negativamente em 

termos de qualidade e produtividade por uma série de motivos. Dentre eles destacam-se:  

a) Deficiências na capacitação dos recursos humanos;  

b) Modelos gerenciais ultrapassados, que não geram motivação;  

c) Tomada de decisões que não são sustentadas adequadamente por fatos e 

dados; e  

d) Posturas e atitudes que não induzem à melhoria contínua. 

Nesse contexto, com objetivo de oferecer requisitos para um adequado gerenciamento 

da qualidade como meio para melhorar a competitividade e o desempenho das 
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organizações, é criada, tomando por base a norma britânica BS 5750:1979, a ISO 

9001:1987 – Sistemas de Gestão da Qualidade. 

Atualmente, essa norma está na versão 2008 e recomenda a seguinte estrutura para 

gestão da qualidade (Figura 2.5): 

Figura 2.5 – Sistema de gestão da qualidade 

Fonte: ABNT NBR ISO 9001 (2008). 

2.2.2 Sistema de Gestão Ambiental  

A origem da norma internacional de gestão ambiental se deu em março de 1993 quando 

a International Organization for Standartization (ISO) estabeleceu o Comitê Técnico 

207 – Gestão Ambiental (TC 207) para desenvolver a série de normas internacionais de 

gestão ambiental, a exemplo do que já vinha sendo feito pela ISO 9000 na gestão da 
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qualidade. A série que recebeu o nome de ISO 14000 refere-se a vários aspectos, como 

sistemas de gestão ambiental, rotulagem ambiental, avaliação do desempenho 

ambiental, avaliação do ciclo de vida, terminologia, projeto para o ambiente e 

comunicação ambiental. 

O subcomitê 1 do TC 207 desenvolveu a norma ISO 14001 que estabelece as diretrizes 

básicas para o desenvolvimento de um sistema que gerencie a questão ambiental dentro 

da empresa, ou seja, um sistema de gestão ambiental. É a mais conhecida entre todas as 

normas da série 14000 e a única passivel de certificação. 

No segundo semestre de 1994 foi criado, junto à ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, o Grupo de Apoio à Normalização Ambiental (GANA), resultante de 

esforços de empresas, associações e entidades representativas de importantes segmentos 

econômicos e técnicos do País. O Grupo teve como objetivo, na época, acompanhar e 

analisar os trabalhos desenvolvidos pelo TC 207 da ISO e avaliar o impacto das normas 

ambientais nas organizações brasileiras. 

Após o término da primeira rodada dos trabalhos da ISO/TC207, o GANA encerrou 

suas atividades (junho de 1998), sendo que em abril de 1999 a ABNT criou o Comitê 

Brasileiro de Gestão Ambiental – ABNT/CB-38, que substituiu o GANA na discussão 

das normas da série ISO 14000 a nível internacional e na elaboração das normas 

brasileiras correspondentes. Atualmente, a última versão certificável da série 14.000 é a 

norma ABNT ISO 14001:2004. 

Figura 2.6 – Modelo de sistema da gestão ambiental 

Fonte: ABNT NBR ISO 14001 (2004). 
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Segundo a NBR ISO 14001 (ABNT, 2004), as normas de gestão ambiental têm por 

objetivo prover as organizações de elementos de um Sistema da Gestão Ambiental 

(SGA) eficaz que possam ser integrados a outros requisitos da Gestão e auxiliá-las a 

alcançar seus objetivos ambientais e econômicos. Nesse sentido, a NBR ISO 14001 

(ABNT, 2004) propõe o modelo de Sistema da Gestão Ambiental que apresentamos 

(Figura 2.6). 

A NBR ISO 14001 (ABNT, 2004), como demonstrado na figura 2.6, propõe os 

seguintes requisitos para o sistema de gestão ambiental: 

4.1 Requisitos gerais 

4.2 Política ambiental 

4.3 Planejamento 

4.3.1 Aspectos ambientais 

4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos 

4.3.3 Objetivos, metas e programas 

4.4 Implementação e operação 

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

4.4.2 Competência treinamento e conscientização 

4.4.3 Comunicação 

4.4.4 Documentação 

4.4.5 Controle de documentos 

4.4.6 Controle operacional 

4.4.7 Preparação e resposta às emergências 

4.5 Verificação 

4.5.1 Monitoramento e medição 

4.5.2 Avaliação da conformidade 

4.5.3 Não conformidades, ações corretivas e ações preventivas 

4.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria interna 

4.6 Análise crítica pela administração 
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O ponto central de um sistema de gestão ambiental é a análise de seus aspectos e 

impactos ambientais. A ABNT NBR ISO 14001:2004 propõe que se estruture o sistema 

a partir de um levantamento de aspectos e impactos, a fim de identificar todos os 

aspectos ambientais (item 4.3.1 da norma) da organização, avaliar os impactos 

associados, definir sua significância e suas medidas de controle ativas, além de 

determinar os objetivos, metas e respectivos programas.  

Fica evidente a relação direta entre esse processo e os modelos de gestão de riscos. A 

análise citada na norma de gestão ambiental, usando a linguagem da gestão de riscos, 

objetiva determinar o nível de significância (ou nível de risco), dos aspectos ambientais 

(ou perigos/fatores de riscos) decorrentes dos processos desenvolvidos pela organização 

com potencial para gerar impactos (ou danos) ambientais. 

2.2.3 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho 

Conforme OIT (2005), nos dias de hoje, o progresso tecnológico e as intensas pressões 

competitivas conduzem a mudanças rápidas nas condições, nos processos e na 

organização do trabalho. A legislação é essencial, mas insuficiente em si para lidar com 

essas mudanças ou acompanhar os passos dos novos riscos. As organizações também 

devem ser capazes de enfrentar continuamente os desafios da segurança e saúde no 

trabalho e transformar respostas efetivas em partes permanentes de estratégias de gestão 

dinâmica.  

Como expresso nesse capítulo, modelos de gestão estão presentes em vários processos 

críticos. Fazendo conexão com o que foi descrito no item 1 dessa dissertação, embora 

tenha havido no Brasil uma redução importante no número de acidentes, tais eventos 

ainda estão presentes no dia a dia das organizações, gerando consequências negativas 

para todas as partes, principalmente ao acidentado e sua família. Por outro lado, pelo 

aumento apresentado no número de doenças ocupacionais entre 1970 e 2009, observa-se 

que o foco das ações de gestão está mais direcionado aos fatores originadores de 

acidentes do que os fatores das doenças. Tais resultados reforçam a importância de se 
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adotar modelos eficazes de gestão de riscos para redução de seus impactos, 

principalmente no que se refere a acidentes e doenças. 

Nesse contexto de desenvolvimento de um sistema eficaz, foi estabelecida a norma 

britânica BS 8800, que segundo Quelhas e Lima (2006) constituiu a primeira tentativa 

de se estabelecer uma referência normativa para implementação de um sistema de 

gestão de segurança e saúde no trabalho. Essa norma, desde então, vem sendo 

utilizada na implementação de um sistema de gestão de segurança e saúde, visando à 

melhoria contínua das condições do meio ambiente de trabalho. Os princípios dessa 

norma estão alinhados com os conceitos e diretrizes das normas da série ISO 9000 

(Sistema da Qualidade) e da série ISO 14000 (Gestão Ambiental).  

Ao se verificar a origem das normas da série 9000 e 14000, conforme Figura 1.4, 

constata-se que está baseada em normas britânicas, mesma entidade que estabeleceu a 

BS 8800 (Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho). Entretanto, segundo Arra (s.d.), 

em 1996, a ISO se reuniu com seus membros para ratificação da ISO 18000 como sendo 

a norma padrão para segurança e saúde no trabalho, utilizando-se dos requisitos da BS 

8800. No entanto, houve veto dos Estados Unidos da América sob a alegação que 

regulamentações sobre segurança e saúde no trabalho deveriam ser tratadas pela 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, pois elas tratam dos problemas referentes 

à relação capital-trabalho. 

Em decorrência disso, ainda de acordo com Arra (s.d.), para atender a demanda das 

empresas que buscavam um modelo de norma de gestão de SST, as entidades 

certificadoras se reuniram e criaram em 1999, as normas da série Occupational Health 

and Safety Management System (OHSAS) 18000.  

Por sua vez, em consonância com a posição dos Estados Unidos, conforme Lima Júnior 

e Dias (2007), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou em 2001 as 

“Diretrizes sobre os Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho” (ILO-

OSH). As instruções são baseadas em consenso internacional tripartite e refletem os 

valores consignados nas convenções, recomendações e códigos de prática da OIT. Tais 

diretrizes foram adotadas pelo Brasil em outubro de 2005, durante o V CMATIC 



 

18 

(Congresso Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção), realizado em Recife/PE, tendo declaração oficial assinada pelo Ministro 

do Trabalho e Emprego e pelo Diretor do Programa SafeWork da OIT/Genebra.  

Apesar da existência da BS 8800, OHSAS 18001 e da ILO-OSH 2001, a ABNT publicou 

em 01/12/2010, com vigência a partir de 01/12/2011 a ABNT NBR 18801 que trata de 

Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho – Requisitos, com base na OHSAS 

18001:2007.  

Ainda sobre aspectos normativos internacionais que abordam o tema, tratando da ISO 

26000 Diretrizes de Responsabilidade Social, Mendes (2010) destaca que embora Saúde 

e Segurança do Trabalho apareça de forma indireta em vários tópicos do conteúdo da 

referida norma, este tema tem visibilidade elevada e específica no tópico “práticas 

trabalhistas” (labour practices), elencando cerca de 19 ações que deveriam ser 

desenvolvidas por organizações “socialmente responsáveis”, muitas delas bem 

avançadas, quando comparadas com as práticas ainda comuns nas organizações 

nacionais e internacionais.  

Importante citar também que, segundo Mendes (2010), os requisitos da norma fazem 

com que mais stakeholders, tais como consumidores e ONG – para além da formatação 

“tripartite” (governo, trabalhadores e empregadores) existente, se juntem para construir 

condições e ambientes adequados para o trabalho. 

Cabe ressaltar que mesmo antes da aprovação da ISO 26000, Bowden, Lane e Martin 

(2001) esclarecia que a gestão sustentável, conceito aplicado às organizações como um 

desdobramento imprescindível que se articula com a responsabilidade social 

organizacional, deve ser entendida como o compromisso contínuo da organização com 

o seu comportamento ético e com o desenvolvimento econômico, promovendo ao 

mesmo tempo a melhoria da qualidade de vida de sua força de trabalho e de suas 

famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo, vinculando claramente a 

questão da sustentabilidade com a responsabilidade social, ambiental e de segurança e 

saúde do trabalho, ao se referir à qualidade de vida da força de trabalho. 



 

19 

2.2.3.1 Gestão de Riscos para Segurança e Saúde do Trabalho 

As várias normas internacionais que tratam do assunto apresentam os seguintes esquemas 

para um sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho, conforme as Figuras 2.7, 2.8 

e 2.9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Principais elementos do sistema de gestão da SST 

Fonte: ILO-OSH (OIT, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Elementos de um sistema de gestão de segurança e saúde baseado no HSG65 

Fonte: BSI (2004). 
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Figura 2.9 – Modelo de sistema de gestão da SST 

Fonte: OHSAS 18001 (2007). 

Considerando que atualmente no Brasil existem 740 empresas certificadas na OHSAS 

18001 (ANUÁRIO, 2011), que a torna a mais empregada em organizações que 

objetivam atingir e demonstrar um sólido desempenho em SST, apresentam-se abaixo 

os requisitos que compõem a citada norma em sua última versão (2007), a saber: 

4 – REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA SST 

4.1 – Requisitos gerais 

4.2 – Política de SST 

4.3 – Planejamento 

4.3.1 – Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de 

controles 

4.3.2 Requisitos legais e outros 

4.3.3 – Objetivos e programa(s) 

4.4 – Implementação e operação 

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidade, prestações de contas e 

autoridades 
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4.4.2 Competência, treinamento e conscientização 

4.4.3 Comunicação, participação e consulta 

4.4.3.1 – Comunicação 

4.4.3.2 – Participação e consulta 

4.4.4 Documentação 

4.4.5 Controle de documentos 

4.4.6 Controle operacional  

4.4.7 Prontidão e resposta a emergências 

4.5 Verificação 

4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho 

4.5.2 Avaliação do atendimento aos requisitos 

4.5.3 Investigação de incidente, não-conformidade, ação corretiva e 

ação preventiva 

4.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria interna 

4.6 Análise crítica pela direção 

Parte fundamental da OHSAS é a gestão de riscos. Isso fica evidente, entre outros, no 

item escopo conforme descrito abaixo:  

Esta Norma da Série de Avaliação da Saúde e Segurança no Trabalho 

(OHSAS) especifica requisitos para um sistema de Gestão da Saúde e 

Segurança no Trabalho (SST), para capacitar uma organização a controlar 

seus riscos em SST e melhorar o seu desempenho em SST (OHSAS, 2007. 

Grifo nosso). 

Como fator desencadeador das demais, o processo de identificação de perigos, avaliação 

de riscos e determinação de controles é o primeiro item do planejamento do sistema de 

gestão. 
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2.2.3.2 As Normas de Gestão e os Critérios de Aceitabilidade do Risco 

Os processos de avaliação dos riscos previstos nas normas vão determinar o seu nível e 

a necessidade de adoção ou melhoria das medidas de controle. 

A OHSAS 18001:2007 apresenta um conceito relevante para avaliação do nível de 

risco. Trata-se do chamado risco aceitável: “risco que foi reduzido a um nível que pode 

ser tolerado pela organização [...]” (BSI, 2007). Ou seja, embora o risco “zero” não 

exista, conforme a OHSAS 18001, os fatores de riscos identificados no ambiente de 

trabalho devem ser reduzidos para níveis aceitáveis através da adoção das medidas de 

controle cabíveis. 

Por sua vez, a AS/NZS 4360:2004, propõe a divisão do risco em três faixas, a saber: 

a) Uma faixa superior na qual os riscos adversos são intoleráveis, quaisquer que 

sejam os benefícios que a atividade possa trazer, e as medidas de redução de 

riscos são essenciais, qualquer que seja o seu custo; 

b) Uma faixa intermediária (ou zona 'cinzenta') na qual os custos e os 

benefícios são levados em consideração e as oportunidades balanceadas em 

relação as conseqüências potenciais adversas; 

c) Uma faixa inferior na qual os riscos positivos ou negativos são 

insignificantes, ou são tão pequenos que não há necessidade de nenhuma 

medida de tratamento dos riscos (STANDARDS, 2004). 

 

Apresenta a seguinte figura explicativa (Figura 2.10). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.10 – Risco insignificante 

Fonte: AS/NZS 4360:2004 (STANDARDS, 2004). 
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Observa-se que as duas normas se complementam e um modelo adequado de gestão de 

riscos deve buscar mantê-los na faixa considerada como aceitável amplamente a partir 

da adoção de modelos de gestão de riscos que englobem a identificação de perigos, a 

avaliação de riscos, e a adoção de medidas de controle aplicáveis com a devida análise 

de sua eficácia. 

2.3 O Cromo e seus Efeitos à Saúde 

Conforme Silva (2003), o cromo foi descoberto pelo químico francês NICOLAU-

LOUIS VAUQUELIN em 1797 e foi isolado como metal em 1798 – seu nome deve-se 

às diversas cores de seus compostos. Obtido pela primeira vez em meados do século 

XIX, sua primeira utilização industrial foi como liga na manufatura de aço na França, 

na década de 1860. Em 1893, HENRI MOSSAN fundiu minério de cromo com carbono 

e obteve o ferrocromo. Em 1898, foi obtido cromo puro a partir da redução 

aluminotérmica do óxido de cromo (ENCYCLOPEDIA, 2001).  

Com oxigênio, são formados importantes óxidos, como óxido de cromo (VI) que 

comumente é chamado de trióxido de cromo (CrO3). Esse óxido tem a forma de um 

sólido cristalino de cor vermelho alaranjada e é usado, principalmente, em deposição de 

cromo, mas também pode ser usado como corante nas indústrias de cerâmicas. Outro 

importante óxido é o óxido crômico (Cr2O3) que tem o aspecto de pó verde e é 

preparado pela calcinação de dicromato de sódio em presença de carbono ou enxofre. É 

empregado extensamente como pigmento (ENCYCLOPEDIA, 2001).  

No estado puro, o cromo apresenta uma grande resistência à corrosão e à oxidação, e 

essa qualidade permite que ele seja largamente usado em processos de eletrodeposição 

sobre ferro ou outros metais, pois ele forma uma camada de proteção à corrosão e 

oxidação. De fato, conforme Relatório Técnico 21 (J. MENDO, 2009) do Ministério de 

Minas e Energia (MME), o cromo é um elemento com ampla gama de aplicações, 

figurando entre os segmentos demandantes as indústrias de aço e de ferro-ligas, química 

e de refratários. 
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Segundo Silva (2003), o cromo pode ser encontrado na natureza em rochas, animais, 

indústrias, solo, poeiras e gases vulcânicos e ocorre principalmente na forma de cromita 

de ferro que apresenta a fórmula molecular FeCr2O4 e a estrutura química FeOCr2O3. O 

cromo também pode ocorrer nos estados de oxidação bivalente, hexavalente (cromato) e 

em outros dois estados de valência muito instáveis, como cromo IV e cromo V.  

O cromo III é pouco solúvel em água, sendo considerado insolúvel. Em relatório  

de 2008 (RAMOS, 2008), verificam-se as principais reservas e produção mundial 

(Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 
Reserva e produção mundiais 

Discriminação Reservas ¹(10
3
t) Produção (10

3
t) 

Países 2008 (p) % 2007 2008 (p) % 

Brasil  4.469  1,2  253  300  0,8  

Cazaquistão  180.000  47,5  3.690  3.630  15,2  

Estados Unidos  120  0.03  W  W  -  

Índia  44.000  11,6  3.320  3.900  16,3  

África do Sul  150.000  39,6  9.650  9.680  40,4  

Outros Países  NA  -  4.850  6.540  27,3  

TOTAL   100,0  21.763  23.952  100,0  

Fonte: Brasil – DIDEM / DNPM e USGS – United States Geological Survey (Mineral Commodity Summaries-

2006).  

Notas: (1) Inclui reservas medidas e indicadas; (2) Teores médios de Cr2O3 no Brasil: Reservas- 

BA=33,53%, AP=32%, MG=20%%. Produção de cromita:BA=39,15%; AP=45,17. A reserva total foi 

considerada igual à de 2004, por não se dispor de dados mundiais de 2005 e 2006; (NA) = não disponível; 

(W) =Não disponibilizado; (r) revisado; (p) dados preliminares; (-) nulo. (DNPM, 2008). 

2.3.1 A Exposição ao Cromo e seus Efeitos 

Conforme Silva (2003), o homem pode ser exposto ao cromo por via respiratória, 

digestiva ou por contato deste com a pele. Os níveis de cromo no ar e na água são 

geralmente baixos.  

Ainda segundo Silva (2003), entre os vários fatores que contribuem para afetar a saúde 

por meio da exposição ao cromo, pode-se citar o fator dose, isto é, quanto uma pessoa 
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será exposta; a duração, ou seja, durante quanto tempo estiver e de que maneira estiver 

exposta. Deve-se levar em consideração a idade do exposto, o sexo, a sua dieta 

alimentar, o estilo de vida e seu histórico de saúde.  

Essa afirmativa está em consonância com a própria legislação brasileira que trata de 

higiene ocupacional, a NR 09 com redação dada pela Portaria SSST n.º 25/1994, onde 

está descrito que se consideram riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 

biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde 

do trabalhador. A probabilidade de determinado agente, no caso o cromo, gerar um 

dano à saúde do trabalhador está relacionada à característica ou natureza do agente, sua 

concentração e o tempo de exposição.  

Segundo Gomes (1972), Lindberg e Hedenstierna (1983), apud Silva (1997) quando o cromo 

hexavalente é inalado em altas concentrações, maiores do que 2 μg/m³, ele pode causar 

irritação no nariz, coriza, espirros, coceira, sangramentos, ulcerações e ruptura do septo nasal. 

Esses sintomas podem ocorrer com trabalhadores expostos ao cromo VI durantes meses ou 

anos. Exposição por um longo período tem sido associada ainda a câncer de pulmão em 

trabalhadores que foram sujeitos a níveis de concentrações do ar de 100 a 1.000 vezes maior 

do que o encontrado no ambiente natural. Este tipo de câncer pode surgir muito tempo após o 

término da exposição.  

Altas concentrações de cromo no local de trabalho têm causado ataques de asma em 

pessoas alérgicas a este elemento. A inalação de Cr III não causa irritação no nariz ou 

na boca da maioria das pessoas (ATSDR, 2000). Já Silva (1991) esclarece que a maioria 

dos efeitos crônicos à saúde é causada por compostos de Cr VI.  

As fontes hora apresentadas são corroboradas por uma das mais conhecidas e 

respeitadas entidades mundiais a American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (ACGIH) que desde 1941, baseado em estudos científicos, revisa e publica 

anualmente os limites de exposição ocupacional, estudo esse que classifica somente 

Cromo VI como carcinogênico e, por conseqüência, estabelece limites de exposição 

mais restritivos para o Cromo VI (em torno de 10 vezes menor) do que para o  
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Cromo III. Estima-se em 305.000 o número de pessoas expostas ocupacionalmente ao 

cromo e aos seus compostos nos EUA, em seus locais de trabalho (ATSDR, 2000 e 

SILVA, 2003). 

2.3.2 Aspectos Legais sobre a Exposição Ocupacional ao Cromo 

2.3.2.1 Legislação de Segurança e Saúde Ocupacional Brasileira 

Em 1977, o Congresso Nacional editou a Lei n. 6.514, alterando todo Capítulo V, do 

Título II, da CLT, que trata da Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Para uma 

adequada compreensão deste tópico é importante dizer que a higiene industrial, higiene 

do trabalho ou higiene ocupacional é conceituada, conforme a Fundacentro (2004), pela 

American Industrial Hygiene Association – AIHA como:  

Ciência que trata da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos 

riscos originados nos locais de trabalho e que podem prejudicar a saúde e 

bem estar dos trabalhadores, tendo em vista também o possível impacto nas 

comunidades vizinhas e no meio ambiente (FUNDACENTRO, 2004). 

Conforme Soto et al. (2010), uma das modificações importantes ocorridas com a Lei 

6.514/77 foi a introdução na CLT da exigência da adoção de limites de tolerância para os 

agentes ambientais.  

Uma vez que a referida lei foi editada, passou-se ao processo de regulamentação, que, 

conforme a própria lei determinava, ficou sob a responsabilidade do Ministério do 

Trabalho. Segundo Soto et al. (2010), o então ministro do trabalho da época, eng. 

Arnaldo Prieto, determinou que a Fundacentro, que até o presente momento é a única 

entidade governamental do Brasil que atua em pesquisa científica e tecnológica 

relacionada à segurança e saúde dos trabalhadores, elaborasse um projeto de portaria. 

Assim surgiu a Portaria n. 3.214, publicada em 8 de junho de 1978 (DOU, 06/07/78). 
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Entre as 28 normas regulamentadoras que integravam a Portaria 3.214/78, estava a NR 

15 que é diretamente relacionada à higiene ocupacional, denominada Atividades e 

Operações Insalubres. Para a construção dessa norma, a então equipe da divisão de 

higiene do trabalho da Fundacentro adotou como base os limites de exposição 

ocupacional da ACGIH de 1976, que tal, como hoje, já naquela época, era a principal 

referência científica sobre o assunto.  

Soto et al. (2010) esclarecem ainda que embora a ACGIH tivesse, naquele momento, 

estabelecido limites de exposição ocupacional para 500 (quinhentas) substâncias químicas 

e 07 (sete) agentes físicos, só foram estabelecidos limites de tolerância na legislação para 

os agentes ambientais que a Fundacentro podia avaliar. Isso resultou na adoção de limites 

de exposição para menos de 150 substâncias químicas que tinham como ser avaliadas por 

meio de tubos colorimétricos. 

Esse esforço da Fundacentro para adotar e disponibilizar aos profissionais 

especializados os limites de exposição ocupacionais fica evidente com a publicação em 

1977 do livro Limites de Tolerância para Substâncias Químicas e Agentes Físicos 

existentes no Ambiente de Trabalho, com Alterações Pretendidas para 1976/77 que traz 

os limites de exposição ocupacional estabelecidos pela ACGIH, sendo que muitos ainda 

não constam da NR 15 da Portaria 3.214/78. Abordada a questão da construção da NR 

15, cabe agora uma avaliação de sua adequação aos princípios técnicos atuais que 

norteiam a higiene ocupacional.  

Soto et al. (2010) apresentam um gráfico, reproduzido na Figura 2.10, comparativo entre os 

limites de tolerância para agentes químicos atualmente constantes no Anexo 11 – Agentes 

Químicos Cuja Insalubridade é Caracterizada por Limite de Tolerância (LT) e Inspeção no 

Local de Trabalho da NR 15 e os limites de exposição ocupacional (TLV) adotados pela 

ACGIH para 2010. 

O fato do limite de tolerância – LT ser maior que o limite de exposição ocupacional da 

ACGIH (Threshold Limit Value – TLV) significa que trabalhadores podem estar expostos a 

condições inadequadas de trabalho validadas oficialmente. 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Comparação entre os limites da NR 15 (LT) e os TLV adotados pela ACGIH para 2010 

Fonte: SOTO et al. (2010) 

Outro aspecto que importa realçar é que em nossa atual legislação ainda não foram 

incluídos LT para várias substâncias químicas com limites estabelecidos pela ACGIH 

desde 1976, conforme mostra a Figura 2.12. 

Figura 2.12 – Comparação entre o quantitativo de LT da NR 15 e de TLV adotados pela ACGIH 

Fonte: SOTO et al. adaptado (2010). 

Esta desatualização da NR 15 levou entidades ligadas a higiene ocupacional no Brasil a 

encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego uma moção sobre a NR 15 emitida 

pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO), em setembro de 2010, 

alertando sobre a urgente necessidade de revisão. Para se ter ideia do teor da citada 

moção (Anexo VI), consta de seu primeiro parágrafo “[...] essa NR está, em sua quase 

totalidade, estacionada há mais de 32 anos. Como resultado, os trabalhadores em nosso 

País estão expostos de forma inadequada a muitos agentes ambientais [...] (ABHO, 

2010). Ainda no campo de considerações, a moção traz as seguintes afirmativas: 
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[...] em uma área do conhecimento em constante evolução, não é possível 

imobilizar um documento técnico-legal quase totalmente por mais de 32 

anos; [...] em face de tal desatualização, trabalhadores deixam de ser 

adequadamente protegidos, sendo mais que provável uma maior incidência 

de doenças ocupacionais, inclusive as de alta gravidade (ABHO, 2010). 

2.3.2.2 O Cromo e a NR 15 

Apesar de na 3ª edição do livro Limites de Tolerância (FUNDACENTRO, 1977), a 

Fundacentro ter publicado os limites de exposição ocupacional para o Cromo, a NR 15 

da Portaria 3.214/78, inclui esse agente químico na “Relação das atividades e operações 

envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres em decorrência de inspeção 

realizada no local de trabalho” (anexo 13, da referida norma), conforme transcrito 

abaixo: 

CROMO 

Insalubridade de grau máximo 

Fabricação de cromatos e bicromatos. 

Pintura a pistola com pigmentos de compostos de cromo, em recintos 

limitados ou fechados. 

Insalubridade de grau médio 

Cromagem eletrolítica dos metais. 

Fabricação de palitos fosfóricos à base de compostos de cromo (preparação 

da pasta e trabalho nos secadores). 

Manipulação de cromatos e bicromatos. 

Pintura manual com pigmentos de compostos de cromo em recintos limitados 

ou fechados (exceto pincel capilar). 

Preparação por processos fotomecânicos de clichês para impressão à base de 

compostos de cromo. 

Tanagem a cromo. 

A adoção de método qualitativo para determinação da insalubridade é abordada da 

seguinte forma por Saliba e Corrêa (2004): 
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A caracterização da insalubridade por avaliação qualitativa foi introduzida 

nas primeiras normas referente ao assunto (Portaria no. 1, 49/60 e n. 491/65) 

e tal critério foi estabelecido provavelmente, porque não havia métodos de 

coleta e avaliação de agentes químicos bem definidos. Em 1978, a Portaria n. 

3214 evoluiu nos critérios de caracterização da insalubridade para agentes 

químicos, introduzindo, nos anexos 11 e 12, limites de tolerância e 

metodologia de avaliação para os mesmos. No entanto, o anexo 13 foi 

mantido sendo caracterizada a insalubridade em função do agente, operação e 

atividade (SALIBA e CORRÊA, 2004). 

Dessa forma, a simples presença do cromo na composição de um produto e o seu 

emprego nas atividades laborais é caracterizada pela nossa legislação como uma 

situação de risco grave à saúde do trabalhador, classificando a atividade como insalubre.  

Tal argumento, como visto, embora apresente sérias limitações, tem sido usado 

amplamente em perícias judiciais para caracterização de adicional de insalubridade nas 

atividades de manutenção refratária com massa contendo cromo. Como exemplo, 

Assumpção (2009) cita o parecer de processo pericial, cuja análise se baseou na 

atividade e na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ), sem 

constar análise quantitativa da exposição: “as atividades exercidas pelo Reclamante são 

ensejadoras de Insalubridade, em grau médio, uma vez que as exposições ao agente 

químico CROMATO (elemento que compõe a massa refratária) não foi neutralizada 

[...]” (ASSUMPÇÃO, 2009). 

2.4 Refratários em Siderurgia  

Refratários, ou cerâmicas refratárias, são materiais cerâmicos que possuem entre suas 

principais características as capacidades de resistir a temperaturas elevadas sem se 

fundir ou decompor-se e de permanecerem não-reativos e inertes quando expostos a 

ambientes severos (CALLISTER JR., 2002 apud RAAD, 2008). Já a ABCERAM 

define como refratários os materiais com propriedades e usos ligados à resistência a 

altas temperaturas dentro das condições específicas dos processos de operações dos 
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equipamentos industriais, indo desde esforços mecânicos até ataques químicos e 

variações bruscas de temperatura, além de outras classes de solicitações. 

Segundo Umori (ABM, 1987) ao lado da principal propriedade, que é a resistência às 

altas temperaturas, os refratários devem apresentar outras qualidades como: 

a) Resistência mecânica em altas temperaturas; 

b) Resistência às mudanças bruscas de temperatura; 

c) Resistência à ação de agentes químicos diversos; 

d) Resistência à erosão, abrasão de agentes físicos diversos; 

e) Condutibilidade térmica alta ou baixa, conforme casos específicos;  

f) Permeabilidade alta ou baixa, de acordo com necessidades de processo; 

g) Outras propriedades específicas. 

Num processo industrial, dificilmente se encontra o efeito de um só fator destrutivo. 

Como exemplo, muitas vezes a ação da escória causa o amolecimento do refratário e ao 

mesmo tempo a perda da sua resistência estrutural. Assim, para se proceder à correta 

seleção de um material refratário nos diferentes campos, deve-se conhecer de um lado, 

as propriedades mais importantes e de outro as condições de serviço.  

Cada tipo de material refratário apresenta propriedades específicas próprias com base 

nas quais é determinado o campo de aplicação. Por exemplo, a alta resistência mecânica 

do tijolo de sílica em temperaturas elevadas faz com que o mesmo seja especialmente 

indicado para a construção de estruturas refratárias submetidas a altas temperaturas 

(1700 ºC). Por outro lado, devido a sua resistência insatisfatória ao choque térmico 

acima de certo limite de temperatura, sua insuficiente refratariedade e baixa resistência 

à escória, reduzem grandemente a vida útil nesses fornos.  

A constante pesquisa de refratários, sempre de qualidade melhores, propiciou o 

desenvolvimento das principais indústrias, tais como siderúrgicas, de cimento e de 

vidro, cerâmica, petroquímicas e outras que, baseadas no desempenho dos materiais, 

puderam aumentar a produtividade e melhorar seus processos. 
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2.4.1 Classificação 

Conforme Umori (ABM, 1987), os materiais refratários podem ser classificados sob 

diversos critérios, entre os quais: 

1 – Classificação segundo comportamento químico: 

a) Ácidos (refratários de sílica); 

b) Básicos (refratário de magnésia e dolomita); 

c) Neutros (refratários de cromita). 

2 – Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

a) Produtos sílico-aluminosos, aqueles que contêm teor de Al2O3 compreendido 

entre 15% (com tolerância de -1%) e 45% (com tolerância de + 2,2%), 

fabricados essencialmente de argila refratária; 

b) Produtos aluminosos, aqueles que contêm teor de Al2O3 superior a 50% 

(com tolerância de -2,5%), fabricados essencialmente de minérios 

aluminosos como bauxitas, oianita e outros além de argila refratária; 

c) Produtos de semi-sílica, aqueles com teor de SiO2 compreendido entre 70% 

(com tolerância de -2%) e 90% (com tolerância de +2%), fabricados com 

argilas ricas em sílica livre ou misturas equivalentes; 

d) Produtos de sílica, aqueles que contêm porcentagem ponderal de SiO2 

superior a 93% (com tolerância de -1%) fabricados essencialmente com 

quartzitos e outras rochas silicosas; 

e) Produtos de magnésia, aqueles fabricados substancialmente ou inteiramente de 

magnesita ou magnésia de água do mar calcinada à morte, cujo componente 

principal é o óxido de magnésio. A porcentagem mínima de MgO admissível é 

de 82%; 

f) Produtos de cromita, aqueles fabricados a partir de minério de cromita com 

teor de óxido de cromo mínimo de 30%; 

g) Produtos de cromita-magnésia e magnésia-cromita, aqueles fabricados a 

partir de misturas de cromita com magnésia em diferentes proporções. 
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Normalmente, a primeira palavra do nome composto indica o óxido 

predominante. 

Além dos materiais já mencionados têm-se ainda os produtos de dolomita, forsterita, 

carbono, grafita, grafitados, zirconita (silicato de zircônio), zircônia (óxido de zircônio), 

carbeto de silício, dentre outros. 

3 – Classificação adotada pela Association Française de Normalisation (AFNOR): 

a) Produtos de sílica com SiO2 superior a 91% e teor de alumina inferior a 3%; 

b) Produtos silicosos com SiO2 compreendido entre 85% e 93% e teor de 

alumina superior a 5%, chamados por certos países (Bélgica, Alemanha) de 

produtos de sílica com ligante argiloso; 

c) Produtos à base de argila: 

d) Produtos Especiais: produtos à base de matérias extrarrefratários que 

constituem o elemento total ou principal: 

 Bauxita; 

 Magnésia e dolomita; 

 Cianita e silimanita, mulita; 

 Corindon; 

 Cromita; 

 Carbeto de silício; 

 Zirconista e zircônia; 

 Produtos eletrofundidos, etc. 

4 – Classificação da Produits Réfractaires Européenne (PRE): 

a) Produtos de alto teor de alumina: 

 Grupo 1: Al2O3 ≥ 56%  

 Grupo 2: 45% ≤ Al2O3 < 56%; 

b) Produtos argilosos: 30% ≤ Al2O3 < 45%; 

c) Produtos sílico-argilosos: 10% ≤ Al2O3 < 30% e SiO2 < 85%; 
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d) Produtos de semi-sílica: 85% ≤ SiO2 <30% e SiO2< 85%; 

e) Produtos de sílica: SiO2 ≥ 93%%; 

f) Produtos básicos:  

 Magnésia: MgO ≥ 80%; 

 Magnésia-cromita: 55% ≤ MgO < 80%; 

 Cromita-magnésia: 25% ≤ MgO < 55%; 

 Cromita: Mg ≤ 25% e Cr2O3 ≥ 25%; 

 Forsterita onde o principal componente é a forsterita; 

 Dolomita onde o principal componente é o MgCO3; 

g) Produtos Especiais: produtos à base de carbono, grafite, zirconita, carbeto de 

silício, carbetos, nitretos, espinélios (que não de cromita), etc. 

5 – Classificação conforme a forma física: 

De acordo com a forma física de apresentação, os produtos refratários podem ser 

divididos em 2 grupos: formados e não formados. Os formados, como o próprio nome 

indica, apresentam formas definidas como paralelos, cunhas, arcos, circulares, radiais, 

peças com formatos especiais, etc. Os não formados, são constituídos pelos cimentos, 

concretos, massas de socar, plásticos e argamassas que podem ser fornecidos 

acondicionados em baldes, sacos, caixas, dentre outros. 

Os cimentos e as argamassas refratárias são as matérias utilizadas como agentes ligantes 

nos assentamentos dos materiais refratários formados, na construção de alvenarias 

refratárias. As argamassas só desenvolvem a pega após queima, isto é, a pega é 

essencialmente cerâmica – sua composição consiste basicamente de argila e chamota 

(argila calcinada). Por outro lado, os cimentos contêm aditivos químicos (comumente 

silicato de sódio) que proporcionam o endurecimento à temperatura ambiente, embora 

adquiram a pega cerâmica definitiva após a queima. A aplicação pode ser feita por 

colher ou por inserção, sempre se obedecendo ao critério de uma camada fina (1 a 2 

mm). 

Os concretos, massas de socar (apisoado) e plásticos são composições refratárias 

moldáveis, proporcionando a fabricação de peças refratárias ou a construção de 
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revestimentos refratários monolíticos. Por sua vez, os concretos refratários são aquelas 

matérias que apresentam pega hidráulica e são constituídos de um modo geral, de 

chamota, aditivos (se necessários) e cimento hidráulico aluminoso. Podem ser aplicados 

por vazamento (com ou sem vibração), por projeção pneumática (gunitagem) e por 

socagem. 

As massas de socar são misturas fornecidas já prontas para aplicar com índice de 

trabalhabilidade correta, ou misturas a serem preparadas in loco, constituídas de 

chamota, argila e ligantes (a frio ou químico). A pega pode ser cerâmica ou química, 

conforme a natureza do ligante ser temporário ou químico, esse propiciando 

endurecimento à temperatura baixa. A aplicação pode ser feita manualmente ou com 

marteletes pneumáticos. 

Os plásticos refratários são semelhantes às massas de socar, diferenciando-se dessas no 

valor do índice de trabalhabilidade. Pode ter também dois tipos de pega: cerâmica e 

química, conforme o ligante usado. A sua aplicação é menos trabalhosa que no caso das 

massas de socar (são mais moles), podendo-se usar soquetes manuais e marteletes 

pneumáticos com pressões mais baixas. 

Os produtos refratários formados podem ainda ser classificados em: 

 Queimados; 

 Quimicamente ligados (com ligantes químicos e secagem); 

 Fundidos ou eletrofundidos (os componentes da mistura são 

colocados em fornos elétricos a arco, fundidos e vazados em moldes 

especiais de grafita); 

 Impregnados (preenchimento dos poros com outras matérias após a 

formação ou queima). 

6 – Classificação quanto à transmissão de calor 

Os refratários também podem ser classificados em densos (com coeficientes de 

condutibilidade térmica elevada) e em leves ou isolantes (baixo coeficiente de  
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condutibilidade térmica). 

2.4.2 Matérias Primas e Fabricação de Refratários 

Segundo Jordão (ABM, 1987), as seguintes matérias primas são empregadas nos 

produtos refratários: 

a) Sílica; 

b) Argila; 

c) Andaluzia, caneta e silimanita; 

d) Hidróxidos de alumínio;  

e) Mulita; 

f) Corindon; 

g) Magnésia; 

h) Dolomita; 

i) Cromita; 

j) Carbeto de silício; 

k) Carbono e grafita; 

l) Zircônia e zirconita; 

m) Cimento aluminoso; 

Por sua vez, segundo Umori (ABM, 1987), os refratários são fabricados, geralmente, 

conforme as seguintes etapas: 

a) Extração de matéria prima; 

b) Britagem; 

c) Moagem; 

d) Peneiramento; 

e) Estocagem intermediária (silos); 

f) Dosagem e distribuição; 

g) Mistura das diversas matérias primas e frações granulométricas; 
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h) Formação; 

i) Secagem; 

j) Queima. 

Os processos de fabricação relacionados nas letras “h” e “i” e “j” não são aplicáveis 

para produtos refratários não moldados, como as massas refratárias.  

2.4.3 Equipamentos Siderúrgicos e seus Refratários: Caçambas de Gusa e de Aço 

Vários equipamentos siderúrgicos possuem revestimento refratário, tais como 

coquerias, altos fornos, cowpers, convertedores a oxigênio de aciaria, fornos elétricos a 

arco, caçambas de gusa e aço, distribuidores (tundish), etc. Entretanto, considerando 

que este trabalho trata de obras de manutenção refratária em panelas de aço, descreve-se 

agora, estes equipamentos e seus refratários. 

De uma forma geral, segundo Azevedo (ABM, 1987), a panela de gusa e aço, carro 

torpedo, misturador de gusa e distribuidor do lingotamento contínuo, são equipamentos 

metalúrgicos, cuja principal função é armazenar ou transportar aço ou gusa líquido. 

Portanto, para a escolha de um revestimento refratário adequado, tem-se que levar em 

consideração diversos fatores e a escolha final, geralmente, é um compromisso das 

propriedades físicas e químicas dos refratários, performance e custo. Azevedo (ABM, 

1987), acrescenta ainda que para cada equipamento, deve-se fazer a escolha do 

revestimento refratário, observando-se os parâmetros que influenciarão o seu desgaste. 

2.4.3.1 Mecanismo de Desgaste 

Todos esses equipamentos de armazenamento ou transferência de gusa e/ou aço líquido, 

sofrem os mesmos fenômenos de desgaste de revestimento refratário, sendo que o que 

os diferencia são o tamanho, a forma geométrica e a disponibilidade. 
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Levando-se em conta o critério de disponibilidade do equipamento, podemos facilmente 

concluir que deveremos usar refratários mais nobres, portanto de longa duração, nos 

misturadores, em relação ao refratário usado num carro torpedo e um refratário menos 

nobre em uma panela de aço. Os fatores de maior relevância no mecanismo de desgaste 

de um refratário são: 

a. Ataque Químico; 

 Temperatura de vazamento; 

 Viscosidade da escória; 

 Tempo de permanência do aço/gusa no equipamento; 

 Basicidade de escória; 

b. Termoclase – Variações de temperaturas; 

c. Erosão mecânica do banho líquido; 

d. Pré-aquecimento; 

e. Juntas; 

f. Projeto do equipamento e do revestimento refratário. 

a) Ataque Químico 

Dos fatores que aceleram o ataque químico aos revestimentos refratários, os seguintes 

são considerados como mais importantes: 

 Temperatura de Vazamento – Quanto maior for a temperatura de 

vazamento, mais fluídos serão o metal líquido e a escória, portanto, 

maior será o desgaste de um revestimento refratário. Pode-se dizer 

que o desgaste de um revestimento refratário varia proporcionalmente 

ao aumento da temperatura de vazamento; 

 Viscosidade da Escória – Esse fenômeno está diretamente 

relacionado com a temperatura de vazamento. Quanto maior for a 

fluidez da escória, maior será o ataque no revestimento refratário. 

Com o aumento da temperatura, a escória torna-se mais fluída e 
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aumenta o ataque químico no revestimento refratário, sendo os 

componentes de maior agressividade os óxidos de ferro e manganês, 

assim como também os silicatos de cálcio em função de sua 

basicidade. De uma maneira geral, a ação química dos líquidos sobre 

os refratários é tanto maior quanto menor for a viscosidade destes 

líquidos;  

 Tempo de permanência do aço ou gusa líquida no equipamento – O 

ataque químico do banho líquido é diretamente proporcional ao 

tempo de contato com as paredes refratárias, sendo o ponto crítico do 

ataque, a linha da escória. Devido a operação intermitente desses 

equipamentos, têm-se dois pontos críticos onde o desgaste é 

acentuadamente maior: o primeiro ponto se localiza na parte superior 

do equipamento, também conhecida como linha de escória e o tempo 

de permanência nesse ponto é em função de fatores operacionais, 

porém, geralmente é o maior tempo de contato entre a escória e o 

refratário; o outro ponto de desgaste acentuado é a parte de baixo da 

parede e o fundo onde a escória é acumulada, sendo esse ponto mais 

crítico para as panelas e distribuidores e menos críticos para os carros 

torpedos e misturadores; 

Basicidade da escória – A basicidade das escórias é determinada pela 

relação: 

(CaO + MgO)/(SiO2 + Al2O3). 

Se essa relação for maior que 1, a escória é considerada básica; ser 

for menor que 1, é considerada ácida.  

Para as escórias fortemente ácidas, os refratários indicados são os de 

sílica ou silicosos, mas quando são medianamente ácidas, os 

refratários sílico-aluminosos são os mais indicados. A presença de 

FeO ou MnO na escória é bastante prejudicial aos revestimentos 

refratários sílico-aluminosos. Quando a presença desses óxidos 

aumenta (70 a 80%), é necessário usar revestimento aluminosos.  
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Quando a basicidade da escória é 1 ou pouco superior pode-se usar 

revestimentos aluminosos com segurança. Quando a basicidade é 

muito superior a 1, somente refratários á base de MgO, CaO e Cr2O3, 

ou seja, magnésia, dolomita e cromita-magnésia ou magnésia-

cromita, resistem ao ataque químico, a magnésia pura é muito 

resistente a quase todas as escórias básicas, porém o revestimento é 

muito sensível ao termoclase (choque térmico) e também seu 

comportamento é influenciado pelos seus minerais acessórios, 

principalmente os silicatos. 

b) Termoclase – Variação de Temperatura (Choque Térmico) 

Resistência à termoclase é definida pelos números de ciclos de aquecimento 

e de arrefecimento que um refratário aguenta sem se fraturar. Portanto, como 

a panela é um equipamento de operação intermitente, esse fenômeno 

influencia diretamente o comportamento do revestimento refratário. A 

escolha de refratário tem que ser adequada para o uso e um pré-aquecimento 

é fundamental para um bom desempenho do revestimento. 

Os refratários queimados têm menor resistência à termoclase do que os 

quimicamente ligados da mesma classe. Os refratários de sílica, abaixo de 

700ºC e os de magnésia queimados têm baixa resistência, enquanto que os 

primeiros acima de 700ºC têm excelente resistência. Os silicosos têm boa 

resistência à termoclase. Os refratários sílico aluminosos e aluminosos têm 

regular resistência à termoclase e os refratários de cromita-magnésia e de 

magnésia-cromita são mais resistentes do que os de magnésia. 

c) Erosão Mecânica do Banho Líquido 

A passagem ou movimentação do banho líquido causa um desgaste 

mecânico do revestimento refratário. Isto significa o desgaste do refratário 

pela lavagem do metal e escória líquida e dissolução do refratário pela 

escória. Esse fenômeno é mais acentuado na região de impacto do jato 

líquido durante o enchimento da panela. Para atenuar esse desgaste, pode-se 

usar uma qualidade mais resistente ou uma maior espessura nesta região de 

impacto, com isto, estamos balanceando o revestimento refratário. 
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d) Pré-Aquecimento 

O pré-aquecimento da panela está diretamente ligado ao fenômeno da 

termoclase, pois um bom sistema de pré-aquecimento pode evitar muitos 

problemas de termoclase, no início de enchimento da panela. Com o uso da 

válvula deslizante e, por conseguinte, a eliminação do varão e tampão, pode-

se aquecer as panelas a temperatura mais elevadas. Outra vantagem é a 

possibilidade de trocar de válvula sem necessidade de se esfriar em demasia 

a panela. Portanto, um pré-aquecimento adequado é fator determinante na 

vida útil de refratário.  

e) Juntas 

Nos revestimentos refratários com tijolos não expansivos, o rejuntamento 

pode influir na performance da campanha. A escolha da argamassa ou 

cimento adequado para cada tipo de refratário é fator muito importante. O 

ideal seria que os tijolos fossem bem homogêneos em suas principais 

dimensões, para que o rejuntamento fosse mais delgado possível. A 

espessura da junta é o fator crítico do desgaste prematuro, pois a junta é o 

ponto fraco de qualquer revestimento refratário. Como regra geral, pode-se 

dizer que quanto menos espessa a junta, melhor. 

Seria recomendável sempre usar argamassa e cimento que expandisse um 

pouco na temperatura de uso. O que governa o maior desgaste na junta é a 

maior superfície de contato entre o metal líquido e o refratário e, conforme o 

desgaste aumenta, maior é a velocidade do desgaste. 

f) Projeto do Equipamento e do Revestimento Refratário 

O projeto do equipamento siderúrgico afeta diretamente o projeto do 

revestimento refratário, que por sua vez afeta a performance do tijolo usado. 

De uma maneira geral, quanto mais simples for o equipamento, mais simples 

será o revestimento refratário, o que permitirá o uso de tijolos padronizados, 

com características físicas e químicas mais adequadas e controladas. Sempre 

que possível, devemos evitar o uso de tijolos refratários com formatos 

especiais, pois essas peças especiais geralmente possuem características 

inferiores as peças padronizadas. 
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Azevedo (ABM, 1987), afirma que a panela de gusa e aço é um equipamento que, 

teoricamente, não deveria apresentar problemas sob o ponto de vista de refratários. 

Porém, devido ao seu alto consumo especifico (3 a 6 kg de refratários por tonelada de 

aço produzido), seu custo pode tornar-se elevado, por conseguinte, encarecendo o custo 

final do aço. Baseando nos custos, torna-se necessário um controle rígido nos 

revestimentos refratários das panelas. 

Outro fator que se deve levar em conta é a evolução técnica do ponto de vista 

metalúrgico, que tem introduzido novas técnicas tais como dessulfuração, injeção de 

argônio, desoxidação, adições de ferro liga, tratamento de aços especiais, etc. Essas 

inovações tecnológicas demandam muito mais revestimentos das panelas e, 

consequentemente, o revestimento refratário tem que ser adaptado e adequado para cada 

caso. 

2.4.3.2 Fatores de Riscos Químicos Decorrentes do Material Refratário 

Nas atividades envolvendo refratários os trabalhadores estão expostos a fatores de risco 

químicos, conforme tabela apresentada por Silva (2010), a saber: 

TABELA 2.2 
Fatores de riscos químicos decorrentes do material refratário 

 

AGENTE QUÍMICO 

POSSÍVEIS DOENÇAS 

OCUPACIONAIS OU 

EFEITO SOBRE O SER 

HUMANO 

LIMITES DE 

EXPOSIÇÃO – 

ACGIH QUANDO 

NÃO INDICADO 

REFERÊNCIAS 

OU 

OBSERVAÇÕES 

Sílica (SiO2) 

- amorfa (diatomácea) 

- amorfa (precipitada) 

- cristalina (quartzo) e 

suas formas alotrópicas. 

Neoplasia maligna dos 

brônquios e do pulmão, 

cor pulmonar, outras 

doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas 

(asma, bronquite, etc.), 

silicose, pneumoconiose 

associada à tuberculose e 

síndrome de Caplan. 

Amorfa – ND. 

Amorfa – ND. 

0,05 mg/m³. 

IARC-3 

IARC-3 

IARC-1 

(continua) 
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AGENTE QUÍMICO 

POSSÍVEIS DOENÇAS 

OCUPACIONAIS OU 

EFEITO SOBRE O SER 

HUMANO 

LIMITES DE 

EXPOSIÇÃO – 

ACGIH QUANDO 

NÃO INDICADO 

REFERÊNCIAS 

OU 

OBSERVAÇÕES 

Alumina (Al2O³) ND 0,05mg/m³ 

TLV – A4 

MAK -2 (poeira 

contendo fibras) 

Espinélio (Al2O³*MgO) ND 5 mg/m³. 
base: óxido de 

magnésio 

Magnésia (MgO) 

(fumos oxidados). 

Irritação dos olhos, nariz, 

febre dos fumos 

metálicos, tosse, dor no 

peito e estado febril 

10 mg/m³ 

15 mg/m³ (fumos) 
A4 

Doloma (CaO*MgO) 

(base: óxido de cálcio) 

Irritação dos olhos, pele, 

trato respiratório superior, 

perfuração do septo nasal, 

inflamação pulmonar e 

dermatite. 

NIOSH REL: 2 

mg/m³ 

URT: Irritante 

ao 

trato 

respiratório 

superior 

Óxido de Cromo 

(Cr2O3) 

(cromo ou seus 

compostos tóxicos) 

Neoplasia maligna dos 

brônquios e do pulmão, 

outras rinites alérgicas, 

rinite crônica,ulceração e 

necrose do septo nasal, 

asma, dermatose pápilo-

pustulosas e suas 

complicações infecciosas, 

dermatite alérgica de 

contato, dermatite de 

contato por irritantes, 

úlcera crônica da pele e 

efeitos tóxicos agudos 

0,5 mg/m³ (metal e 

compostos de 

valência III); 

0,05 mg/m³ 

compostos solúveis 

de cromo (VI) e 0,01 

mg/m³ para 

compostos insolúveis 

de cromo (VI). 

TLV – A4 

TLV – A1 

(para os 

compostos  

com valência 

VI) 

Carbeto de boro (B4C)  

(carbeto de metal duro) 

Afecções respiratórias 

crônicas e irritação ocular 
ND EPA-I 

Grafita (natural) 

Tosse, dispnéia 

(dificuldade respiratória), 

catarro negro, diminuição 

da função pulmonar, 

fibrose pulmonar e 

pneumoconiose. 

NIOSH 5mg/m³ 

(fração respirável) e 

10 mg/m³ (total) 

A4 

A2 (fibras) 

Grafita sintética 

Tosse, dispnéia 

(dificuldade respiratória), 

catarro negro, diminuição 

da função pulmonar, 

fibrose pulmonar. 

OSHA-  

15 mg/m³ (total); 

5 mg/m³ (respirável). 

- 

(continua) 
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AGENTE QUÍMICO 

POSSÍVEIS DOENÇAS 

OCUPACIONAIS OU 

EFEITO SOBRE O SER 

HUMANO 

LIMITES DE 

EXPOSIÇÃO – 

ACGIH QUANDO 

NÃO INDICADO 

REFERÊNCIAS 

OU 

OBSERVAÇÕES 

Negro de fumo 

Tosse, dermatite, irritação 

dos olhos, potencial 

carcinóide – presença de 

PAH (hidrocarbonetos 

alifáticos policíclicos) 

3,5 mg/m³ 

PAH 0,1 mg/m³ 

(negro de fumo co 

presença de PAH) 

A4 

Nanofibras de carbono e 

Nanotubos de carbono 
ND ND ND 

ND: não definido. 

Fonte: Silva (2010). 

(conclusão) 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

Para análise de risco da exposição ao cromo na montagem refratária de panela, fez-se 

inicialmente um levantamento bibliográfico sobre o tema „análise de risco‟ e análises 

químicas para determinar o teor de cromo na massa refratária bruta e no material 

particulado no ar do ambiente de trabalho onde são desenvolvidas a preparação e 

aplicação da massa refratária. Isso permitiu determinar, de forma quantitativa, o risco 

associado à tal atividade, conforme será detalhado, a seguir.  

3.1 Análise Qualitativa de Risco da Exposição ao Cromo 

Para definição da metodologia empregada na análise de risco foi desenvolvida pesquisa 

de literatura técnica em entidades mundialmente reconhecidas na matéria de higiene 

ocupacional. Dessa forma, optou-se pelo modelo adotado internacionalmente cuja base 

foi produzida pela American Industrial Hygiene Association (AIHA), conforme 

explicitado na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Fluxo de estratégia de avaliação de exposição 

Fonte: AIHA (2006). 
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3.1.1 Critérios para a estimativa qualitativa dos fatores de riscos e priorização das 

ações subsequentes 

A avaliação qualitativa dos fatores e situações de riscos identificados foi feita com base 

na atribuição de índices que representam a probabilidade de ocorrência do dano (Tabela 

3.1) e a gravidade dos danos potenciais à saúde (Tabela 3.2). Através da conjugação 

desses índices (Tabela 3.3) define-se o nível de risco e a prioridade para a tomada de 

ações imediatas. 

A Tabela 3.4 é utilizada para estabelecer a necessidade ou não de avaliações 

quantitativas e para a priorização das ações de prevenção e controle. 

TABELA 3.1 
Índice de probabilidade de ocorrência do dano em função da gradação qualitativa da 

exposição a agentes ambientais 
 

 

ÍNDICE DE 

PROBABILIDADE 

 

EXPOSIÇÃO A 

AGENTES 

AMBIENTAIS 
DESCRIÇÃO 

1 
Exposição a níveis 

baixos 

 

Contatos infrequentes com o agente. 

 

2 
Exposição  

Moderada 

 

Contato frequente com o agente a baixas 

concentrações ou infrequente a altas 

concentrações. 

 

3 
Exposição 

Elevada 

 

Contato frequente com o agente a altas 

concentrações. A exposição estimada 

provavelmente está em torno do limite de 

tolerância. 

 

4 

Exposição 

elevadíssima 

ou excessiva 

 

Contato frequente com o agente a 

concentrações elevadíssimas. A exposição 

estimada provavelmente é superior a duas 

vezes o limite de exposição ocupacional. 

 

Fonte: BS 8800 (BSI, 1996) e AIHA (2006), adaptados por Trivelato (2009). 
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TABELA 3.2 
Estimativa da gravidade de danos à saúde 

 

ÍNDICE DE GRAVIDADE CATEGORIA DESCRIÇÃO 

1 Leve Efeitos reversíveis levemente prejudiciais. 

2 Moderado 

Efeitos reversíveis severos e preocupantes 

(prejudiciais). 

 

3 Sério 

Efeitos irreversíveis preocupantes 

(prejudiciais). 

 

4 Severo 

Ameaça à vida ou doença/lesão incapacitante 

(extremamente prejudicial). 

 

Fonte: BS 8800 (BSI, 1996) e AIHA (2006) adaptados por Trivelato (2009). 

 
TABELA 3.3 

Matriz para a estimativa dos níveis de risco 
 

ÍNDICE DE 

PROBALIDADE 

DE 

OCORRÊNCIA 

DO DANO 

ÍNDICE DE GRAVIDADE DO DANO 

 

1 2 3 4 

1 

 

RISCO 

TRIVIAL 

RISCO  

TOLERÁVEL 

RISCO  

TOLERÁVEL 

RISCO  

MODERADO 

 

2 

 

RISCO  

TOLERÁVEL 

RISCO  

TOLERÁVEL 

RISCO  

MODERADO 

RISCO 

SUBSTANCIAL 

 

3 

 

RISCO  

TOLERÁVEL 

 

RISCO  

MODERADO 

RISCO  

SUBSTANCIAL 

RISCO 

SUBSTANCIAL 

4 

 

RISCO  

MODERADO 

RISCO  

SUBSTANCIAL 

RISCO  

SUBSTANCIAL 

RISCO  

INTOLERÁVEL 

 

Fonte: BS 8800 (BSI, 1996) e AIHA (2006) adaptados por Trivelato (2009). 
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TABELA 3.4 
Critério de priorização de ações 

 

GRAU DE 

RISCO 
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

MEDIDA DE PREVENÇÃO E 

CONTROLE 

NECESSIDADE PRIORIDADE NECESSIDADE PRIORIDADE 

0 

Trivial 

 
Não necessária 

- Não necessária - 

1 

Tolerável Não necessária 
Baixa 

Manter medidas 

existentes. Melhorar 

as medidas 

existentes somente 

se isso apresentar 

vantagens 

econômicas. 

Alta 

Baixa 

2 

Moderado 

Necessária para avaliar 

a eficácia das medidas 

de controle e 

documentar a 

exposição. 

Alta para agentes 

de gravidade 4. 

Média para 2 e 3 

e Baixa para 1 

Manter as medidas 

de controle. 

Melhorar as 

medidas existentes, 

se isso for viável. 

Alta 

Média 

 

3 

Substancial 

Necessária para melhor 

estimar exposição e o 

risco. 

Alta Necessária a 

implantação de 

medidas de controle 

ou a melhoria das 

medidas existentes. 

Alta Não é necessária para 

decidir pela adoção ou 

melhoria de medidas de 

controle. 

- 

4 

Intolerável 

Necessária somente 

quando há exigências 

legais (ex.: fins 

previdenciários). 

Alta O trabalho deve ser 

interrompido até a 

adoção de alguma 

medida, no mínimo 

em caráter 

emergencial. 

Ação imediata 

ou interrupção 

do trabalho Não é necessária para 

decidir pela adoção ou 

melhoria de medidas de 

controle. 

- 

Fonte: BS 8800 (BSI, 1996) e AIHA (2006) adaptados por Trivelato (2009). 
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3.2 Análise Quantitativa da Exposição ao Cromo  

Como elemento relevante à análise de risco, conforme metodologia AIHA, denominada 

na Figura 3.1 de Monitoramento das Exposições, realizou-se as análises quantitativas 

conforme a estratégia metodológica descrita a seguir. 

3.2.1 Análise da Massa Refratária “In Natura”  

Embora não tenham sido identificados parâmetros técnicos e legais, na literatura de 

segurança e saúde do trabalho, para análise do material “in natura”, visando determinar 

a real concentração de Cr III e Cr VI nas amostras, optou-se por iniciar a parte 

quantitativa da análise através desse processo. 

Tal etapa se justifica como fundamental, considerando que a ACGIH estabelece limites 

de exposição ocupacional diferentes para Cr III e Cr VI e para solúveis ou insolúveis em 

água. Isto é um elemento importante para se determinar o nível de risco, considerando 

que a metodologia da AHIA, utiliza o conceito de risco como sendo: R = P × S, onde P 

é a probabilidade daquele agente gerar um dano a saúde do trabalhador e S a severidade 

do dano que pode gerado no organismo humano. Assim, para determinação da 

severidade, se faz necessário a inclusão dessa etapa no processo de análise de risco.  

Adotou-se como critério a coleta de três amostras, uma de cada um dos três lotes 

diferentes amostrados. A coleta das amostras seguiu o seguinte procedimento: 

a) Abertura da sacaria: a massa refratária está contida em sacos plásticos de 25 

Kg; 

b) Coleta de uma porção (25 g) da massa refratária nas 04 extremidades da 

sacaria, através de ferramental esterilizado; 

c) Homogeneização do material coletado; 

d) Acondicionamento e homogeneização do material coletado em recipiente 

plástico esterilizado; 
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e) Identificação do lote da massa no recipiente; 

f) Envio do material para análise laboratorial. 

3.2.2 Análise de Cromo no Material Particulado Suspenso no Ar 

A análise de Cr no material particulado suspenso no ar onde laboram os trabalhadores 

que lidam com a aplicação da massa refratária, teve como base a Norma de Higiene 

Ocupacional – NHO n. 08 da Fundacentro, denominada Coleta de Material Particulado 

Sólido Suspenso no Ar de Ambientes de Trabalho. 

3.2.2.1 Caracterização da Coleta 

Foi adotada a coleta individual, que se caracteriza pela instalação no próprio trabalhador 

dos equipamentos necessários para a captura do material particulado total.  

Para definição dos trabalhadores monitorados na coleta individual, foi usado o critério 

de seleção dos indivíduos sujeitos ao maior grau de risco dentro da atividade de 

manutenção refratária. Conforme a NHO 08 preconiza, essa definição foi feita através 

da observação dos trabalhadores e da identificação, dentro do grupo, daqueles que estão 

mais expostos. Para uma representatividade das amostras foram realizadas 08 

monitorizações, duas por semana no período de 02/03/2011 a 24/03/2011. 

Quanto ao tempo de duração da coleta, esta deve ser realizada de modo a amostrar um 

volume de ar que permita obter uma quantidade de material particulado que se situe 

dentro da faixa de trabalho do método de análise a ser utilizado e represente a condição 

de exposição do trabalhador. Conforme o método utilizado para a coleta de particulados 

em suspensão (NHO 08), foi respeitado o tempo de amostragem mínimo de 70% da 

jornada de trabalho com a bomba de sucção de ar mantida entre 1 e 3 l/min. 
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3.2.2.2 Seleção de Materiais e Equipamentos 

A seleção do filtro de membrana foi feita a partir dos requisitos estabelecidos nos 

métodos analíticos da NIOSH 7600 e 7024, citados anteriormente, que recomenda a 

utilização de filtros de ester de celulose/pvc. Neste trabalho utilizaram-se filtros da 

marca SKC.  

A seleção do porta-filtro foi feita em função da fração de material particulado a ser 

coletada conforme descrito nos métodos NIOSH 7600 e 7024.  

Utilizou-se instrumentos portáteis e leves, da marca Sensidyne, modelo BDX-11 

(certificados de calibração – Anexo V), que fornecem uma vazão de até 6,0 l/min, com 

bateria recarregável e blindada contra explosão. A bomba empregada possui um sistema 

automático de controle de vazão com capacidade para mantê-la constante, dentro de um 

intervalo de ± 5%, durante o tempo de coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Dispositivo de coleta para particulado 

A) Parte inferior do porta-filtro; C) Suporte do filtro; D) Filtro de membrana; E) Parte central do porta-filtro; 

F) Parte superior do porta-filtro com orifício de entrada de 4 mm; G) Plugue 

Fonte: NHO 08 (FUNDACENTRO, 2007). 
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A calibração da bomba foi realizada a partir de um padrão secundário de calibração 

devidamente calibrado (Anexo IV), conforme a norma NHO 07. A vazão da bomba foi 

ajustada de acordo com orientações definidas para o desempenho correto do dispositivo 

de coleta utilizado. Neste trabalho, a vazão de sucção do ar foi calibrada para 1,5 l/min, 

conforme recomendação da NIOSH 7600 e 7024. Foram utilizadas mangueiras flexíveis 

de material plástico, inerte, tipo Tygon®, com diâmetro e comprimento adequados a fim 

de evitar a interrupção do fluxo de ar ou vazamentos. 

3.2.2.3 Etapas Desenvolvidas para Coleta das Amostras 

Os seguintes procedimentos foram adotados para a coleta das amostras nos 

trabalhadores expostos à massa refratária contendo cromo:  

 Calibração da bomba de amostragem; 

 Montagem do sistema de coleta acoplando-se o dispositivo de coleta à bomba de 

amostragem por meio da mangueira especificada anteriormente; 

 Instalação do sistema de coleta no trabalhador, conforme as Figuras 3.3 e 3.4; 

 Verificação da não obstrução da entrada de ar do dispositivo de coleta e 

acionamento da bomba de amostragem; 

 Anotação de data, horário do início da coleta, código do filtro, número da bomba 

de amostragem e demais dados em um formulário de registro; 

 Acompanhamento e observação do processo e das atividades de trabalho, assim 

como das ocorrências que podem interferir nos resultados durante o período de 

coleta; 

 Desligamento da bomba de amostragem depois de concluído o período de coleta 

e anotação do horário; 

 Desconexão, cuidadosamente, da mangueira da bomba de amostragem e, 

posteriormente, do dispositivo de coleta; 

 Retirada do porta-filtro do sistema de coleta, fechamento dos orifícios de entrada 

e de saída do ar com os plugues adequados. Acondicionamento do porta-filtro 
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com a face amostrada voltada para cima, em caixa apropriada para transporte, de 

maneira a evitar o desprendimento do material coletado; 

 Transporte da bomba de amostragem para local adequado, a fim de verificar a 

variação da vazão, considerando para análise somente as amostras coletadas com 

bombas que apresentaram variação de vazão (ΔQ) inferior a 5%, conforme 

descrito na NHO 07; 

 Identificação e envio das amostras para análise laboratorial. 

 

 

Figuras 3.3 e 3.4 – Forma correta de instalação dos equipamentos 

Fonte: NHO 08 (FUNDACENTRO, 2007). 

3.2.2.4 Análise Laboratorial 

Conforme referencial teórico apresentado nessa dissertação, não existe no arcabouço 

técnico-legal brasileiro de higiene ocupacional limites de exposição ocupacional para 

exposição ao Cr e definição de metodologia para coleta e análise laboratorial. Dessa 
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forma, adotaram-se como critério os métodos analíticos estabelecidos pela NIOSH, a 

saber: 

 7024 – Chromium and Compounds, Cr; 

 7600 – Chromium, Hexavalent. 

Os métodos adotados se aplicam para o Cr solúvel ou insolúvel com limites de detecção 

de 0,001 % m/m (vide anexo II) para cada espécie (Cr VI e Cr total). 

Considerando o limiar de detecção exigido pelos limites de exposição ocupacional, as 

análises não puderam ser realizadas na UFOP sendo encaminhada para laboratório 

terceirizado com proficiência no assunto, cuja atividade econômica é a realização de 

análises relacionadas a higiene ocupacional.  
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CAPÍTULO 4 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Segundo a OSHA-EU (2011), se o processo de avaliação de riscos – o ponto de partida 

da abordagem da gestão da saúde e segurança – não for bem conduzido ou não for de 

todo realizado, as medidas de prevenção adequadas não serão provavelmente 

identificadas ou aplicadas. A metodologia aplicada nesse processo de análise 

corresponde a técnicas mundialmente reconhecidas, e tal afirmação é corroborada pela 

comparação entre o fluxograma da AIHA (Figura 3.1) apresentado no item anterior e as 

etapas propostas pela OSHA-EU que seguem abaixo:  

Para a maioria das empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, 

uma abordagem direta dividida em cinco etapas (que inclui elementos de 

gestão do risco), tal como a seguir apresentada, deverá funcionar bem.  

 Etapa 1. Identificação dos perigos e das pessoas em risco  

 Análise dos aspectos do trabalho que podem causar danos, e 

identificação dos trabalhadores que podem estar expostos ao perigo. 

 Etapa 2. Avaliação e priorização dos riscos  

 Apreciação dos riscos existentes (gravidade e probabilidade dos 

potenciais danos…) e classificação desses riscos por ordem de 

importância.  

 Etapa 3. Decisão sobre medidas preventivas  

 Identificação das medidas adequadas para eliminar ou controlar os 

riscos. 

 Etapa 4. Adoção de medidas 

 Aplicação das medidas de prevenção e de protecção através da 

elaboração de um plano de prioridades.  

 Etapa 5. Acompanhamento e revisão  

A avaliação deve ser revista regularmente para assegurar que se mantenha 

actualizada (OSHA-EU, 2011). 

Apresentam-se agora os resultados obtidos com a aplicação da metodologia de análise 

de risco adotada e a discussão de seus resultados. 



 

56 

4.1 Identificação de Perigos 

O processo de identificação dos perigos, cuja nomenclatura adotada (AIHA, 2006) foi a 

Caracterização Básica, apresentou as seguintes informações: 

TABELA 4.1 
Caracterização básica da unidade, caracterizações do ambiente,  

do processo e da força de trabalho 
 

CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DA UNIDADE 

Setor de Trabalho: Manutenção de panela de aço 

GES: Manutenção de panela 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE E DO PROCESSO DE TRABALHO 

Galpão com cobertura em telhas metálicas apoiadas em estruturas metálicas treliçadas, 

suportadas por pilares metálicos também treliçados, com pé direito de aproximadamente 12 

metros. O trabalho de manutenção refratária de panelas de aço é desenvolvido sobre uma 

plataforma metálica com piso composto de chapa, o local possui iluminação natural e artificial 

com lâmpadas fluorescentes acondicionadas em calhas, tendo ventilação natural. 

CARACTERIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

FUNÇÕES, JORNADAS E HORÁRIOS DE TRABALHO 

FUNÇÕES NO. EMPREG. JORNADA/HORÁRIO 

Operador de manutenção refratária 27 
07:00 às 15:00 h 

15:00 às 23:00 h 

ORGANIZAÇÃO GERAL DO TRABALHO E DESCRIÇÃO DE TAREFAS OU 

ATIVIDADES: 

O trabalho consiste no recebimento de panelas de aço para manutenção refratária, cuja região a 

ser reparada já foi demolida por equipamento próprio. Tão logo a panela é posicionada na 

plataforma de trabalho é realizada uma verificação a fim de certificar o tipo de reparo: parcial ou 

total. 

Em seguida, é feita pelos operadores a preparação da massa refratária, entre as quais, a massa 

contendo cromo. Esta massa vem do fornecedor acondicionada em sacos de 25 Kg, que depois 

de perfurado manualmente é despejado no misturador de concreto. O misturador tem por 

objetivo hidratar e homogeneizar a massa a fim de que tenha as características adequadas para 

aplicação.  

Após o preparo no misturador, por meio de abertura de uma comporta no equipamento, a massa 

é posicionada em uma caixa metálica. No seu transporte para o interior da panela, a massa 

preparada é colocada na saca original   com  a utilização de pá e colher de pedreiro.  Já no  

interior da  panela,  a  

(continua) 
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CARACTERIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

massa é aplicada entre os tijolos e a carcaça de aço, com a utilização de colher, são utilizados 

socadores de madeira visando a sua adequada distribuição. 

Esta atividade é desenvolvida diariamente com um consumo médio mensal de 24 t aplicadas em 

panelas de aço e 12 t para distribuidores de aço. 

Nesta operação são utilizados os seguintes EPI: 

- Luvas de proteção nitrílica; 

- Capacete com jugular; 

- Óculos de proteção; 

- Protetor auricular; 

- Creme protetor para a pele; 

- Respirador com filtro mecânico PFF – 02; 

- Botina de segurança de couro com metatarso e biqueira de aço; 

- Camisa manga comprida de brim; 

- Calça de brim. 

 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: - 

 

Fonte: BS 8800 (BSI, 1996) e AIHA (2006) adaptados por Trivelato (2009). 

O registro fotográfico das etapas de produção é apresentado nas Figuras 4.1 a 4.5. De 

posse das informações levantadas, verifica-se que: 

 A quantidade de material aplicado é relevante, cerca de 44 sacas/dia ou 1091 kg, 

caracterizando-se como uma exposição rotineira; 

 Essa atividade é desenvolvida por um grupo de 27 trabalhadores que possuem 

exposição similar ao perigo, denominando-se como Grupo de Exposição 

Similar; 

 Os trabalhadores estão distribuídos em dois turnos de 08 horas cada; com folga 

no domingo; 

 O ambiente de trabalho possui boa ventilação natural, entretanto não se registrou 

sistema de ventilação exaustora; 

 Os trabalhadores utilizam equipamentos de proteção individual, como respirador 

contra particulados; 

 A massa é hidratada reduzindo a emissão de particulado em suspensão. 

(conclusão) 
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Figura 4.1 – Abastecimento do misturador com a massa refratária 

Fonte: Arquivo do Autor (2011). 

Figura 4.2 – Retirada da massa pronta do misturador 

Fonte: Arquivo do Autor (2011). 
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Figura 4.3 – Transferência da massa para a panela  

Fonte: Arquivo do Autor (2011). 

Figura 4.4 – Aplicação massa refratária no fundo da panela 

Fonte: Arquivo do Autor (2011). 
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Figura 4.5 – Aplicação da massa refratária na lateral da panela de aço 

Fonte: Arquivo do Autor (2011). 

4.2 Avaliação Qualitativa de Risco 

Com essas informações e com a FISPQ da massa refratária, passou-se então para a 

avaliação qualitativa, conforme apêndice I. Cabe ressaltar que, nesta fase do processo de 

avaliação de risco, não foram considerados o fornecimento de equipamentos de 

proteção individual. Ainda, em consonância com o modelo proposto, a estimativa da 

concentração está baseada na informação da FISPQ que declara a existência de até 2% 

de Cr2O3, já para estabelecimento da gravidade do dano, consideraram-se os efeitos da 

exposição ao Cr III e Cr VI, também declarado pelo fabricante na FISPQ do material. 

Com a aplicação da matriz (Tabela 3.3) em se tratando da exposição ao Cr VI, verifica-

se que o nível de risco encontrado caracterizou-se como substancial, justificando as 

medidas de controle existentes, especialmente no tocante ao fornecimento de 

equipamentos de proteção respiratória, e a continuidade da avaliação, por meio da 



 

61 

análise quantitativa, a fim de melhor precisar a exposição ao risco. Somente com a 

realização quantitativa é possível, com maior precisão, determinar se as concentrações 

existentes são prejudiciais à saúde dos trabalhadores.  

4.3 Resultados encontrados na análise da Massa Refratária 

Conforme descrito no campo “medidas propostas” na planilha de avaliação qualitativa 

(Apêndice I), a fim de melhor estabelecer a exposição ao risco, recomendou-se a 

realização da análise laboratorial da massa refratária. Tal medida se justifica, entre 

outros, pelos seguintes fatores: 

 Concentração pouco precisa de Cr na massa refratária (até 2%), 

considerando-se a FISPQ como referência; 

 Certificar se as concentrações de Cr III e Cr VI informadas na massa 

refratária se refere a solúveis ou insolúveis em água. Conforme os limites 

de exposição ocupacional estabelecidos pela ACGIH (2010), os compostos 

insolúveis de Cr VI são mais agressivos à saúde e por consequência 

possuem limites mais restritivos. Essa informação não está explicitada na 

FISPQ; 

 Conforme Trivelato (2010), o Sistema Globalmente Harmonizado – GHS 

para Classificação de Produtos Químicos e Rotulagem estabelece 

concentrações de corte (cut off) para certas classes de perigo. Os 

compostos de Cr, dependendo da valência, podem ser classificados de 

forma diferente. Os compostos contendo Cr VI, são classificados como 

carcinogênicos 1A (vide Tabela. 4.2) e a concentração de corte é 0,1 % 

massa/massa. Dessa forma, havendo concentração superior a 0,1% 

massa/massa, representaria perigo à saúde do trabalhador e, como a 

informação da FISPQ não é precisa, uma análise laboratorial é aplicável 

para estabelecer o nível de risco. 

 Balizar a realização de avaliação quantitativa de Cr nos particulados em 

suspensão. O resultado das análises do material “in natura” é um fator 
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importante para se estabelecer o dimensionamento da monitorização do 

particulado suspenso no ar que está sendo respirado pelo trabalhador. 

Dependendo da concentração de Cr na massa refratária e seu 

posicionamento em relação ao nível de corte (cut off ) maior ou menor 

nível de importância deve ser dada a monitorização do particulado em 

suspensão. 

TABELA 4.2 
Classificação de Carcinogenicidade dos compostos 

 

CATEGORIA 1 

CARCENOGENICIDADE CONHECIDA OU 

PRESUMIDA 

CATEGORIA 2 

SUSPEITA DE 

CARCINOGENICIDADE 

Subcategoria 1ª 

Carcinogênico 

humano conhecido, 

baseado em 

evidências humanas. 

Subcategoria 1B 

Carcinogênico humano 

presumido, baseado 

em carcinogenicidade 

animal demonstrada. 

Evidências limitadas de 

carcinogenicidade animal ou 

humana. 

Fonte: U.S. Department of Labor (OSHA, 2004), adaptado por ABIQUIM (2005).  

A Tabela 4.4 apresenta os resultados obtidos das análises de Cr na massa refratária, cujo 

laudo original encontra-se no Anexo II “Relatório Analítico”. Com base nos resultados 

pode-se afirmar o seguinte: 

 Foi detectada a existência de compostos insolúveis de Cr VI e Cr III nas 

amostras da massa refratária cujo percentual massa/volume não ultrapassou 

0,008%, tabela 4.3; 

 A constatação de Cr insolúvel em água na massa refratária determina a adoção 

dos limites mais rigorosos estabelecidos pela ACGIH para esse agente; 

 A proporção da quantidade existente na massa refratária é um bom indicativo de 

que a exposição aos particulados em suspensão esteja dentro dos limites 

recomendados internacionalmente (< 0,1% m/m), adicionando-se a isso o fato da 

hidratação da massa dentro do processo de montagem refratária reduzir a 

emissão de particulado no ar; 

 Como a ACGIH não indica como relevante a absorção pela pele de compostos 

insolúveis de Cr VI, o foco da análise de risco deve ser a absorção via aparelho  
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respiratório. 

TABELA 4.3 
Concentração de Cr VI e Cr III na massa refratária 

N
O
. MATERIAL 

ÁCIDO CRÔMICO 

CRO6 

ÁCIDO CRÔMICO 

CRO3 

2743-1 0,003% 0,003% 

2744-2 0,004% 0,004% 

2745-3 0,008% 0,008% 

Fonte: Laudo RA 988/2011 (PACHECO, 2011). 

4.4 Resultados Encontrados na Análise de Particulados de Cr em Suspensão 

Conforme descrito no capítulo de Metodologia, a coleta de material particulado 

suspenso no ar do ambiente de trabalho foi desenvolvida a fim de verificar qual a 

exposição dos trabalhadores ao Cr no desenvolvimento de suas atividades. Os 

resultados encontrados nas oito amostras analisadas são apresentados na “Planilha de 

Avaliação de Campo” (Apêndice II) e “Relatório de Análise” (Anexo III).  

Em relação aos resultados, pode-se destacar o seguinte: 

 As análises dos particulados em suspensão não detectaram a presença de Cr na 

fração respirável, corroborando os baixos percentuais de Cr III e Cr VI 

determinados na massa refratária;  

 A despeito do baixo limite de exposição ocupacional estabelecido pela ACGIH 

para Cr VI insolúvel (0,01 mg/m³) pode-se verificar que o limite de detecção do 

equipamento (1 μg – vide Anexo III.4) é baixo o suficiente para detectar 

concentrações de Cr consideradas prejudiciais à saúde humana. Considerando 

que a bomba aspira 0,5 m³ (ver planilha de avaliação de campo, Apêndice II) 

durante o seu tempo de operação, e supondo que houvesse 1 μg de Cr VI no ar 

amostrado, encontrar-se-ia uma concentração de Cr VI de 0,002 mg/m³, inferior 

à metade do limite de exposição da ACGIH para este agente que é 0,005 mg/m³.  
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Vale ressaltar que o conceito de limites de exposição (TLV) da ACGIH refere-se às 

concentrações das substâncias químicas dispersas no ar e representam condições às 

quais, acredita-se, que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta, repetidamente, 

dia após dia, durante uma vida de trabalho, sem sofrer efeitos adversos à saúde. 

Importante esclarecer que tais limites são dimensionados para uma jornada de 8 

horas/dia e 40 semanais. Sendo assim, para seu uso no Brasil, cuja jornada é de 44 

semanais, há a necessidade de se fazer alguns ajustes matemáticos, conforme 

desenvolvido neste trabalho. 

Voltando aos limites de exposição, a própria ACGIH (2010) afirma que algumas 

pessoas podem apresentar desconforto, ou até efeitos mais sérios à saúde quando 

expostos a substâncias químicas iguais ou inferiores aos limites de exposição. Esclarece 

ainda que isso pode ocorrer devido a aumento da suscetibilidade a uma substância 

química, incluindo idade, sexo, características étnicas, fatores genéticos (predisposição), 

estilo de vida (dieta, fumo, abuso de drogas), ingestão de medicamentos e condições 

médicas pré-existentes (agravamento de asma, doença cardiovascular). Diante disso e, 

para garantir a saúde dos trabalhadores, a NR 09, seguindo padrões internacionais, 

introduziu na legislação brasileira o conceito de nível de ação, conforme abaixo: 

9.3.6. Do nível de ação.  

9.3.6.1. Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor acima do 

qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a 

probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os 

limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da 

exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. 

 9.3.6.2. Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que 

apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme 

indicado nas alíneas que seguem:  

a) para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional 

considerados de acordo com a alínea "c" do subitem 9.3.5.1; 

b) para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério 

estabelecido na NR 15, Anexo I, item 6.  

A representação gráfica do nível de ação – NA é dada pela Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Representação esquemática do nível de ação 

Fonte: Arquivo do Autor (2011). 

 

Outro dado importante é o documento OHSA denominado Guia de Conformidade para 

os Padrões de Cromo Hexavalente (nº 3373-10 de 2009), que apresenta os limites de 

exposição permitidos – permissible exposure limit (PEL) – para esse agente químico e 

estabelece que estão isentos da adoção das recomendações descritas neste guia, o 

empregador que tiver dados objetivos demonstrando que o material ou o processo, 

operação ou atividade envolvendo o Cr VI não libera poeiras, fumos ou névoas de Cr VI 

em concentração acima de 0,5 µg/m
3
 de ar em uma escala média – time-weighted 

average (TWA) – de 8 horas, sob quaisquer condições de uso. Tal condição, à luz da 

OSHA, representaria ausência de perigo. 

Em consonância com o conceito de nível de ação, a Tabela 4.4 é apresentada no Guia 

3373-10 da OSHA:  

TABELA 4.4 
Frequência de monitoramento 

 

EXPOSIÇÃO MONITORAMENTO NECESSÁRIO 

Abaixo do nível de ação  Não é necessário o monitoramento periódico 

Entre o nível de ação e o PEL  Monitorar a cada seis meses 

Acima do PEL  Monitorar a cada três meses 

Fonte: Guia de conformidade para os padrões de Cromo Hexavalente – OSHA (2009), adaptado. 

TLV  

 

NA 

Não exposição 

 

Exposição 
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Considerando que as concentrações de Cr encontradas no material particulado presente 

no ar aspirado pelos trabalhadores que aplicam a massa refratária são inferiores aos 

níveis de ação da ACGIH (0,005 mg/m³), então não seria requerido nenhum 

monitoramento adicional das exposições. Cabe mencionar que a NR 09 cita a ACGIH 

como referencial para limites de exposição ocupacional. 

4.5 A Percepção dos Trabalhadores 

Como indicado no capítulo de Metodologia, o presente estudo não abrangeu pesquisa de 

opinião junto aos trabalhadores expostos. Diante da importância desse dado, 

introduziram-se abaixo algumas informações adicionais sobre a percepção dos mesmos 

no que se refere à aplicação da massa refratária contendo Cr. 

4.5.1 A Representação dos Trabalhadores para SST 

A legislação brasileira, através dos artigos 163 a 165 da CLT, determina a 

obrigatoriedade das empresas constituírem as Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPA). Atualmente esta comissão é regida pela NR 05 com redação dada 

pela Portaria 8 de 23/02/1999. 

Segundo a citada NR, a CIPA tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com 

a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A legislação mencionada 

oficializa a CIPA como representação dos trabalhadores em matéria de SST, e define as 

seguintes atribuições: 

5.16 A CIPA terá por atribuição: 

a) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, 

com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do 

SESMT, onde houver; 
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b) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 

problemas de segurança e saúde no trabalho; 

c) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 

prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos 

locais de trabalho; 

d) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de 

trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para 

a segurança e saúde dos trabalhadores; 

e) Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em 

seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; 

f) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no 

trabalho; 

g) Participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 

empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo 

de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores; 

h) Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de 

máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e 

saúde dos trabalhadores; 

i) Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de 

outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; 

j) Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem 

como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à 

segurança e saúde no trabalho; 

l) Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o 

empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e 

propor medidas de solução dos problemas identificados; 

m) Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que 

tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 

n) Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; 

o) Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT); 

p) Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de 

Prevenção da AIDS. 

 

O estabelecimento avaliado, responsável pela manutenção refratária de panelas, possui 

CIPA instituída desde 2001 e desde então, mensalmente são realizadas reuniões a fim 

de se acompanhar as questões relacionadas à SST. 
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4.5.2 A Percepção dos Trabalhadores Sobre os Perigos da Exposição ao Cr 

No tocante as atribuições existem a obrigatoriedade de “identificar os riscos do processo 

de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de 

trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver” (MTE, NR 05, Portaria SSST 

n. 8, de 1999).  

O texto anterior da NR 05, com redação pela Portaria 33/1983, incluía um anexo 

referente à elaboração do mapa de riscos. O texto atual embora mantenha a 

obrigatoriedade da elaboração do mapa de riscos, deixa de detalhar as etapas de 

elaboração e de apresentar a classificação dos principais riscos ocupacionais. Visando a 

compreensão do conteúdo do mapa de riscos, reproduzimos abaixo o então ANEXO IV, 

a saber: 

1. O Mapa de Riscos tem como objetivos: 

a) reunir as informações necessárias para estabelecer o 

diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho na 

empresa; 

b) possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de 

informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua 

participação nas atividades de prevenção. 

2. Etapas de elaboração: 

a) conhecer o processo de trabalho no local analisado: 

 os trabalhadores: número, sexo, idade, treinamentos 

profissionais e de segurança e saúde, jornada; 

 os instrumentos e materiais de trabalho; 

 as atividades exercidas; 

 o ambiente. 

b) identificar os riscos existentes no local analisado, conforme a 

classificação da Tabela I.1; 

c) identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia: 
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 medidas de proteção coletiva; 

 medidas de organização do trabalho; 

 medidas de proteção individual; 

 medidas de higiene e conforto: banheiro, lavatórios, 

vestiários, armários, bebedouro, refeitório, área de lazer. 

d) identificar os indicadores de saúde: 

 queixas mais freqüentes e comuns entre os trabalhadores 

expostos aos mesmos riscos; 

 acidentes de trabalho ocorridos; 

 doenças profissionais diagnosticadas; 

 causas mais frequentes de ausência ao trabalho. 

e) conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local; 

f) elaborar o Mapa de Riscos, sobre o layout da empresa, 

indicando através de círculo: 

 o grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor 

padronizada na Tabela I; 

 o número de trabalhadores expostos ao risco, o qual deve 

ser anotado dentro do círculo; 

 a especificação do agente (por exemplo: químico – sílica, 

hexano, ácido clorídrico; ou ergonômico-repetitividade, 

ritmo excessivo) que deve ser anotada também dentro do 

círculo; 

 a intensidade do risco, de acordo com a percepção dos 

trabalhadores, que deve ser representada por tamanhos 

proporcionalmente diferentes de círculos. 

3. Depois de discutido e aprovado pela CIPA, o Mapa de Riscos, 

completo ou setorial, deverá ser afixado em cada local analisado, de 

forma claramente visível e de fácil acesso para os trabalhadores. 

4. No caso das empresas da indústria da construção, o Mapa de Riscos do 

estabelecimento deverá ser realizado por etapa de execução dos serviços, 

devendo ser revisto sempre que um fato novo e superveniente modificar a 

situação de riscos estabelecida. 
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Pela leitura dos objetivos do mapa e dos riscos a serem considerados, observa-se que o 

mapa deve representar a percepção dos trabalhadores sobre os agentes agressivos, 

incluindo entre eles os químicos (vide Anexo 1), no entanto, não detectamos que os 

trabalhadores identificaram o perigo da exposição à massa refratária contendo Cr nos 

documentos da CIPA. 

Por outro lado, durante as avaliações quantitativas de particulados, os trabalhadores 

questionaram sobre o nível de risco do contato com esta massa alegando que no passado 

sentiam irritação nas vias respiratórias superiores ao realizarem atividades com a 

mesma, tanto na etapa de preparação quanto na aplicação. Questionados se isso ainda 

acontece, afirmaram que agora não percebem nada de anormal, mas que a coloração 

esverdeada, embora menos evidente, ainda permanece. 

Outro dado digno de nota é a constatação de evidência de treinamento dos trabalhadores 

na FISPQ do material, com ênfase na importância do uso da proteção respiratória ao 

preparar e aplicar a massa refratária. 

4.6 Os Resultados Encontrados à Luz da Legislação Brasileira de Higiene 

Ocupacional 

4.6.1 A NR 15 e os Resultados Encontrados  

A primeira legislação brasileira voltada à higiene ocupacional é a NR 15, conforme 

amplamente discutiu-se no capítulo 2 dessa dissertação. Baseada nos limites de 

exposição ocupacional da ACGIH de 1976, a norma publicada em 06/07/1978, quase 

não sofreu alterações desde então. Precisamente, no que diz respeito ao Cr nenhuma 

alteração ocorreu e, já naquela oportunidade quando de sua publicação, a norma já se 

encontrava defasada com os critérios internacionais.  

A ausência do estabelecimento de limites permissíveis, que sirva de referencial para 

determinar o nível de risco, leva, a uma cômoda, subjetiva e ineficiente avaliação 
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técnica. A simples presença do agente no processo é pouco para se determinar a 

probabilidade do dano à saúde. Como o caso do laudo pericial, comentado no item 2, 

certamente muitos outros estão sendo produzidos baseados unicamente na FISPQ, sem 

levar em conta a concentração do contaminante, o ambiente, o método de trabalho e as 

características do trabalhador. Tal procedimento, em pouco ou nada contribui para 

melhoria das condições de trabalho e gera descrédito à diligência pericial.  

Ademais, a introdução do adicional de insalubridade demonstrou sua ineficiência como 

ferramenta de melhoria das condições laborais. Sebastião Geraldo de Oliveira, 

Desembargador Federal do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região abordando o 

arcabouço jurídico relativo à segurança e saúde do trabalhador na CLT, faz a seguinte 

afirmativa: 

O Capítulo V do Título II da CLT está dividido em 16 seções traçando as 

linhas básicas das normas de segurança, medicina e saúde do trabalhador no 

Brasil. Lamentavelmente, os dispositivos mais conhecidos desse capítulo, nos 

meios jurídicos, são os que tratam dos adicionais de insalubridade e de 

periculosidade, demonstrando que a pretensão remuneratória imediata 

despertou mais interesse do que o propósito de preservação da vida e da 

saúde (OLIVEIRA, 2007). 

Complementando, Augusto Eduardo Miranda Pinto, professor e auditor fiscal do 

trabalho, aborda a questão da insalubridade (NR 15) e periculosidade (NR 16) no 

tocante à monetização da saúde e integridade física do trabalhador: 

Avalia-se o valor atribuído ao bem jurídico que se constitui a saúde do 

trabalhador, que apesar de ser arrolado pela carta constitucional como direito 

fundamental, é consagrado em aparente paradoxo com o pagamento de 

adicionais de insalubridade e periculosidade para retribuir justamente a perda 

do referido bem, que a princípio deveria ser sempre preservado (PINTO, 

2010). 

A questão da monetização da exposição ao risco deixou de lado, a reboque, a questão da 

melhoria das condições de trabalho deixando como questão central a busca do aumento 

de remuneração. Dessa forma, os resultados encontrados ficam à mercê da interpretação 

do nível de risco avaliado qualitativamente pelo perito em face da subjetividade legal. 
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4.6.2 A NR 09 e os Resultados Encontrados 

Construída bem depois da NR 15, a NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), cuja revisão estrutural ocorreu pela Portaria SSST n.º 25, de 29 de 

dezembro de 1994, norma essencialmente de higiene ocupacional, possui uma 

linguagem alinhada com as boas práticas internacionais voltadas ao tema. A começar 

pelo seu conceito de risco, a saber:  

9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes 

físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em 

função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 

são capazes de causar danos à saúde do trabalhador (MTE, NR 09, Portaria 

25/1994). 

Ao analisar esse conceito observa-se sua clara semelhança com as definições 

internacionais de risco. Para citar mais alguns exemplos, Cerri e Amaral (1998) no 

capítulo de Riscos Geológicos do livro Geologia de Engenharia, trazem o seguinte 

conceito: 

R = P × C   

sendo: 

R = risco 

P = possibilidade de ocorrência de um evento; 

C = consequências sociais e/ou econômicas potenciais. 

Por sua vez, Sánchez (2008) no livro Avaliação de Impacto Ambiental, Conceitos e 

Métodos, capítulo Análise de Risco declina a seguinte definição: “[...] Risco pode ser 

definido de modo mais formal como o produto da probabilidade de ocorrência de um 

determinado evento pela magnitude das consequências, ou R = P × C”.  

A NR 09, diferentemente da NR 15, está coerente com essa conceituação internacional. 
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No tocante as etapas de elaboração do PPRA, a norma propõe o seguinte: 

9.3.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as 

seguintes etapas:  

a) antecipação e reconhecimentos dos riscos;  

b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;  

c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;  

d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;  

e) monitoramento da exposição aos riscos;  

f) registro e divulgação dos dados. 

No seu conteúdo, embora ainda obrigada a respeitar a NR 15, prevê o seguinte: 

9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a 

eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que 

forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:  

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;  

b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;  

c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos 

trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na 

ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela 

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou 

aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, 

desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos; 

d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo 

causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de 

trabalho a que eles ficam expostos.  

Assim, a NR 09, subitem 9.3.5.1 valida/determina a estratégia empregada neste trabalho 

no tocante a adoção dos limites de exposição ocupacional adotados da ACGIH para 

análise de risco decorrente da exposição ao Cr já que a NR 15 não estabelece limite de 

tolerância para este agente químico. 

Quanto ao nível de risco, adota-se o seguinte critério (vide Figura. 4.6)  

9.3.6 Do nível de ação.  



 

74 

9.3.6.1 Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor acima do 

qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a 

probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os 

limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da 

exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico.  

9.3.6.2 Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que 

apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme 

indicado nas alíneas que seguem:  

a) para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional 

considerados de acordo com a alínea "c"  

do subitem 9.3.5.1;  

c) para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério 

estabelecido na NR-15, Anexo I, item 6.  

Considerando que os resultados encontrados nas avaliações ambientais não detectaram 

concentração de Cr que, portanto, estão abaixo dos níveis de ação da ACGIH que são Cr 

III 0,22 mg/m³ e Cr VI 0,0045 mg/m³, à luz da NR 09 não cabe a adoção de medidas de 

controle para as condições de exposição avaliadas. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 Considerações Finais  

O significativo potencial de dano da exposição ocupacional ao Cr VI justificou a 

realização desse estudo. Tal afirmativa, “significativo potencial de dano”, fica evidente 

quando se observa, no decorrer desse trabalho, os registros dos efeitos, infelizmente, já 

provocados em inúmeros trabalhadores expostos, sem o devido controle, a esse agente 

e, por consequência, a definição de limites rigorosos de exposição ocupacional, de 

medidas de controle e de vigilância à saúde estabelecidos internacionalmente. 

No nosso país, os casos de adoecimento no trabalho continuam a ocorrer e medidas de 

gestão de riscos à segurança e saúde no trabalho carecem de maior priorização por parte 

do governo, empresários e trabalhadores. Em recente congresso de segurança realizado 

em Belo Horizonte, Marinho (2011) registrou que os casos de morte em decorrência do 

trabalho se estacionaram em nosso país nos anos 2000, indicativo de que métodos de 

gestão mais eficazes necessitam ser implementados. Tal autor alertou, também, para o 

fato de o número de trabalhadores que adoecem no trabalho estar aumentando. O INSS 

melhorou o mecanismo de registro desses eventos, reduzindo, assim, as omissões de 

comunicação, mais uma vez reforçando a necessidade de adoção de técnicas mais 

eficazes de gestão.  

Nesse trabalho, apresentaram-se modelos de gestão adotados para diversos objetivos 

como risco legal, risco ambiental, dentre outros, de modo a demonstrar que podem e 

devem ser aplicados para riscos ocupacionais. Especificamente sobre o risco ocupacional, 

a OHSAS 18001 e ILO-OSH 2001 são referenciais internacionalmente aceitos, e se bem 

aplicados, podem mudar o patamar de desenvolvimento do assunto, melhorando 

continuamente os resultados.  

Dentro do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, no tocante ao objeto 

desse estudo, adotou-se modelo da AHIA, referência internacional para o assunto 
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higiene ocupacional, metodologia de análise adotada pela NIOSH e Fundacentro, 

limites de exposição ocupacional da ACGIH, que além de serem aceitos 

internacionalmente são requisitos legais estabelecidos pela legislação brasileira 

(NR 09).  

Cabe registrar que especial atenção foi dada no sentido de validação das técnicas 

adotadas, com as recomendações a respeito feitas pela OIT, cuja atuação nesse campo 

dispensa comentários. 

Planejar, desenvolver, checar e verificar são palavras-chave essenciais para qualquer 

modelo de gestão obter êxito. No Brasil, neste momento, está sendo discutida em 

Comissão Tripartite (Governos, Empresários e Trabalhadores), a criação da NR 35 

gestão da segurança e saúde no trabalho, cujo texto base foi apresentado por Gomes 

(2011) no Congresso de Segurança Integral (CONSIN), e está coerente com os modelos 

apresentados nesse trabalho. A adoção da metodologia ora apresentada de forma 

obrigatória, com a instituição desta NR 35, elevará a questão da saúde e segurança no 

trabalho no Brasil a novos patamares.  

5.2 Conclusões  

Com base no trabalho, ora apresentado pode-se concluir: 

 Os métodos de análise de risco disponíveis permitiram o desenvolvimento de 

metodologia para quantificar o risco de exposição a particulados de Cr no setor 

de aplicação de massa refratária em panelas de aço de indústrias siderúrgicas; 

 A análise de Cr na massa refratária indicou a presença de tal contaminante em 

concentração muito baixa, inferior ao valor considerado tóxico para a saúde 

humana; 

 A análise de material particulado sólido suspenso no ar do ambiente de trabalho 

indicou a ausência de Cr nas atividades envolvendo a aplicação da massa 

refratária; 
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 A metodologia de análise de risco aplicada demonstrou que é improvável que a 

exposição ao Cr na atividade de aplicação de massa refratária em panelas de aço 

gere dano à saúde dos trabalhadores envolvidos na atividade, sendo classificada 

em um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho baseado na 

OHSAS 18001, como um risco aceitável. 

5.3 Sugestões para Pesquisas Futuras  

A ausência ou defasagem dos limites de tolerância da NR 15 para diversos agentes 

químicos, como exposto nesta dissertação, é um fator preocupante por não fornecer 

parâmetros suficientes e confiáveis para garantir um ambiente de trabalho saudável. 

Assim, cabe à sociedade organizada e aos poderes constituídos promover, com a 

máxima brevidade possível, revisão da citada norma regulamentadora. 

A pesquisa realizada se ateve a questão do meio ambiente laboral e não foi objetivo do 

trabalho avaliar os aspectos e impactos do Cr ao meio ambiente natural, entendendo-se 

este, segundo a ISO 14001 (ABNT, 2004), como circunvizinhança em que uma 

organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres 

humanos e suas inter-relações. 

As atividades laborais contribuem significativamente para geração de impactos 

ambientais e o potencial de agressividade do Cr, ainda que não tenha sido encontrada 

exposições ocupacionais prejudiciais à saúde, justifica a complementação dessa 

pesquisa, a fim de se determinar se representa um risco aceitável do ponto de vista 

ambiental. Portanto, recomendam-se pesquisas futuras com esse objetivo. 
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I.1 

APÊNDICE I – PLANILHA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 



II.1 

APÊNDICE II – PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE CAMPO 

 

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE CAMPO SETEMBRO/2011 

REFRAMAX ENGENHARIA S/A 

LOCAL AVALIADO: MONTAGEM REFRATÁRIA DE PANELAS DE AÇO: ATIVIDADE CONSISTE EM PREPARAÇÃO 

DE MASSA REFRATÁRIA EM MISTURADORES DE CONCRETO, TRANSPORTE PARA O INTERIOR DAS PANELAS 
E SUA APLICAÇÃO. 

RESULTADO DA MONITORAÇÃO AMBIENTAL – CROMO – AMOSTRAGEM 01 

Agente Data 
Vazão 
(l/min) 

Tempo 
(min) 

Volume 
m³ 

Peso 
material 

(µg) 

Peso 
material 

mg 

Concentração 
mg/m³ 

LT  
(NR 15) 
(mg/m³) 

LT 
(ACGIH) 
(mg/m³) 

Filtro 

Cromo III 02/03/2011 1,5 340 0,51 
Não 

detectado 
Não 

detectado 
Não detectado - 0,44 

MCE 
997 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:  

Bomba gravimétrica/Gilian BDX II 
Calibrador de vazão digital TSI – modelo 4146 

Vazão Inicial 
(litros por min.) 

Vazão Final 
(litros por min.) 

Vazão Média 
(litros por min.) 

1,510 1,505 1,507 

Observações: A variação entre as vazões iniciais e finais da bomba gravimétrica utilizada não ultrapassou aos 5% 

recomendado pela NHO 07 da Fundacentro. 

 

RESULTADO DA MONITORAÇÃO AMBIENTAL – CROMO – AMOSTRAGEM 02 

Agente Data 
Vazão 
(l/min) 

Tempo 
(min) 

Volume 
m³ 

Peso 
material 

(µg) 

Peso 
material 

mg 

Concentração 
mg/m³ 

LT  
(NR 15) 
(mg/m³) 

LT 
(ACGIH) 
(mg/m³) 

Filtro 

Cromo VI 04/03/2011 1,5 345 0,52 
Não 

detectado 
Não 

detectado 
Não detectado - 0,009 

DFX 
0001 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:  

Bomba gravimétrica/Gilian BDX II 
Calibrador de vazão digital TSI – modelo 4146 

Vazão Inicial 
(litros por min.) 

Vazão Final 
(litros por min.) 

Vazão Média 
(litros por min.) 

1,515 1,510 1,513 

Observações: A variação entre as vazões iniciais e finais da bomba gravimétrica utilizada não ultrapassou aos 5% 

recomendado pela NHO 07 da Fundacentro. 

 

RESULTADO DA MONITORAÇÃO AMBIENTAL – CROMO – AMOSTRAGEM 03 

Agente Data 
Vazão 
(l/min) 

Tempo 
(min) 

Volume 
m³ 

Peso 
material 

(µg) 

Peso 
material 

mg 

Concentração 
mg/m³ 

LT  
(NR 15) 
(mg/m³) 

LT 
(ACGIH) 
(mg/m³) 

Filtro 

Cromo 
III 

10/03/2011 1,5 340 0,51 
Não 

detectado 
Não 

detectado 
Não detectado - 0,44 

MCE 
998 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:  

Bomba gravimétrica/Gilian BDX II 
Calibrador de vazão digital TSI – modelo 4146 

Vazão Inicial 
(litros por min.) 

Vazão Final 
(litros por min.) 

Vazão Média 
(litros por 

min.) 

1,510 1,505 1,507 

Observações: A variação entre as vazões iniciais e finais da bomba gravimétrica utilizada não ultrapassou aos 5% 

recomendado pela NHO 07 da Fundacentro. 

 

(continua) 



 

 

II.2 

 

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE CAMPO SETEMBRO/2011 

REFRAMAX ENGENHARIA S/A 

LOCAL AVALIADO: MONTAGEM REFRATÁRIA DE PANELAS DE AÇO: ATIVIDADE CONSISTE EM PREPARAÇÃO 

DE MASSA REFRATÁRIA EM MISTURADORES DE CONCRETO, TRANSPORTE PARA O INTERIOR DAS PANELAS 
E SUA APLICAÇÃO. 

RESULTADO DA MONITORAÇÃO AMBIENTAL – CROMO – AMOSTRAGEM 04 

Agente Data 
Vazão 
(l/min) 

Tempo 
(min) 

Volume 
m³ 

Peso 
material 

(µg) 

Peso 
material 

mg 

Concentração 
mg/m³ 

LT  
(NR 15) 
(mg/m³) 

LT 
(ACGIH) 
(mg/m³) 

Filtro 

Cromo 
VI 

09/03/2011 1,5 342 0,51 
Não 

detectado 
Não 

detectado 
Não detectado - 0,009 

DFX 
0002 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:  

Bomba gravimétrica/Gilian BDX II 
Calibrador de vazão digital TSI – modelo 4146 

Vazão Inicial 
(litros por min.) 

Vazão Final 
(litros por min.) 

Vazão Média 
(litros por min.) 

1,510 1,507 1,508 

Observações: A variação entre as vazões iniciais e finais da bomba gravimétrica utilizada não ultrapassou aos 5% 

recomendado pela NHO 07 da Fundacentro. 

 

RESULTADO DA MONITORAÇÃO AMBIENTAL – CROMO – AMOSTRAGEM 05 

Agente Data 
Vazão 
(l/min) 

Tempo 
(min) 

Volume 
m³ 

Peso 
material 

(µg) 

Peso 
material 

mg 

Concentração 
mg/m³ 

LT  
(NR 15) 
(mg/m³) 

LT 
(ACGIH) 
(mg/m³) 

Filtro 

Cromo 
III 

16/03/2011 1,5 345 0,52 
Não 

detectado 
Não 

detectado 
Não detectado - 0,44 

MCE 
999 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:  

Bomba gravimétrica/Gilian BDX II 
Calibrador de vazão digital TSI – modelo 4146 

Vazão Inicial 
(litros por min.) 

Vazão Final 
(litros por min.) 

Vazão Média 
(litros por min.) 

1,505 1,502 1,504 

Observações: A variação entre as vazões iniciais e finais da bomba gravimétrica utilizada não ultrapassou aos 5% 

recomendado pela NHO 07 da Fundacentro. 

 

RESULTADO DA MONITORAÇÃO AMBIENTAL – CROMO – AMOSTRAGEM 06 

Agente Data 
Vazão 
(l/min) 

Tempo 
(min) 

Volume 
m³ 

Peso 
material 

(µg) 

Peso 
material 

mg 

Concentração 
mg/m³ 

LT  
(NR 15) 
(mg/m³) 

LT 
(ACGIH) 
(mg/m³) 

Filtro 

Cromo 
VI 

18/03/2011 1,5 345 0,52 
Não 

detectado 
Não 

detectado 
Não detectado - 0,009 

DFX 
0003 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:  

Bomba gravimétrica/Gilian BDX II 
Calibrador de vazão digital TSI – modelo 4146 

Vazão Inicial 
(litros por min.) 

Vazão Final 
(litros por min.) 

Vazão Média 
(litros por min.) 

1,510 1,502 1,506 

Observações: A variação entre as vazões iniciais e finais da bomba gravimétrica utilizada não ultrapassou aos 5% 

recomendado pela NHO 07 da Fundacentro. 

 

(continua) 



 

 

II.3 

  

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE CAMPO SETEMBRO/2011 

REFRAMAX ENGENHARIA S/A 

LOCAL AVALIADO: MONTAGEM REFRATÁRIA DE PANELAS DE AÇO: ATIVIDADE CONSISTE EM PREPARAÇÃO DE 

MASSA REFRATÁRIA EM MISTURADORES DE CONCRETO, TRANSPORTE PARA O INTERIOR DAS PANELAS E SUA 
APLICAÇÃO. 

RESULTADO DA MONITORAÇÃO AMBIENTAL – CROMO – AMOSTRAGEM 07 

Agente Data 
Vazão 
(l/min) 

Tempo 
(min) 

Volume 
m³ 

Peso 
material 

(µg) 

Peso 
material 

mg 

Concentração 
mg/m³ 

LT  
(NR 15) 
(mg/m³) 

LT 
(ACGIH) 
(mg/m³) 

Filtro 

Cromo 
III 

22/03/2011 1,5 375 0,56 
Não 

detectado 
Não 

detectado 
Não detectado - 0,44 

MCE 
1000 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:  

Bomba gravimétrica/Gilian BDX II 
Calibrador de vazão digital TSI – modelo 4146 

Vazão Inicial 
(litros por min.) 

Vazão Final 
(litros por min.) 

Vazão Média 
(litros por min.) 

1,515 1,510 1,513 

Observações: A variação entre as vazões iniciais e finais da bomba gravimétrica utilizada não ultrapassou aos 5% 

recomendado pela NHO 07 da Fundacentro. 

 

RESULTADO DA MONITORAÇÃO AMBIENTAL – CROMO – AMOSTRAGEM 08 

Agente Data 
Vazão 
(l/min) 

Tempo 
(min) 

Volume 
m³ 

Peso 
material 

(µg) 

Peso 
material 

mg 

Concentração 
mg/m³ 

LT  
(NR 15) 
(mg/m³) 

LT 
(ACGIH) 
(mg/m³) 

Filtro 

Cromo 
VI 

24/03/2011 1,5 350 0,53 
Não 

detectado 
Não 

detectado 
Não detectado - 0,009 

DFX 
0004 

EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:  

Bomba gravimétrica/Gilian BDX II 
Calibrador de vazão digital TSI – modelo 4146 

Vazão Inicial 
(litros por min.) 

Vazão Final 
(litros por min.) 

Vazão Média 
(litros por 

min.) 

1,510 1,505 1,508 

Observações: A variação entre as vazões iniciais e finais da bomba gravimétrica utilizada não ultrapassou aos 5% 

recomendado pela NHO 07 da Fundacentro. 

 

METODOLOGIA 

MÉTODO DE ANÁLISE:  

NIOSH 7024 – 
ESPECTROSCOPIA DE 
ABSORÇÃO ATÔMICA 
NIOSH 7600 – 
ESPECTROFOTOMETRIA 
DE ABSORÇÃO NO VISÍVEL 

TIPO DE FILTRO:  

MEMBRANA DE ÉSTER DE 
CELULOSE 0,8 µg (NIOSH 
7024) 
MEMBRANA DE PVC 5,0 µg 
(NIOSH 7600) 

LABORATÓRIO: VANADIUM-LABORATÓRIO DE 

ANÁLISES FÍSICO – QUÍMICO / BETIM / MG 
CERTIFICADO Nº: RA: 792/2011 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

  

Fonte: o Autor (2011). 

(conclusão) 



 

 

I.1 

ANEXO I  

Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos,  

de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes 

GRUPO 1  
VERDE 

GRUPO2  
VERMELHO 

GRUPO 3  
MARROM 

GRUPO 4  
AMARELO 

GRUPO5  
AZUL 

Riscos  
físicos 

Riscos  
químicos 

Riscos  
Biológicos 

Riscos  
ergonômicos 

Riscos de  
acidentes 

Ruídos 

Vibrações 

Radiações 
ionizantes 

Radiações 
não 
ionizantes 

Frio 

Calor 

Pressões 
anormais 

Umidade 

 

Poeiras 

Fumos 

Névoas 

Neblinas 

Gases 

Vapores 

Substâncias, 
compostos ou 
produtos químicos 

 

Vírus 

Bactérias 

Protozoários 

Fungos 

Parasitas 

Bacilos 

 

Esforço físico intenso 

Levantamento e 
transporte manual de 
peso 

Exigência de postura 
inadequada 

Controle rígido de 
produtividade 

Imposição de ritmos 
excessivos 

Trabalho em turno e 
noturno 

Jornadas de trabalho 
prolongadas 

Monotomia e 
repetitividade 

Outras situações 
causadoras de stress 
físico e/ou psíquico 

Arranjo físico 
inadequado 

Máquinas e 
equipamentos sem 
proteção 

Ferramentas 
inadequadas ou 
defeituosas 

Iluminação inadequada 

Eletricidade 

Probabilidade de 
incêndio ou explosão 

Armazenamento 
inadequado 

Animais peçonhentos 

Outras situações de 
risco que poderão 
contribuir para a 
ocorrência de acidentes 

 

Fonte: Portaria 33/1983 do MTE (1999). 



 

 

II.1 

ANEXO II – RELATÓRIO ANALÍTICO – MASSA REFRATÁRIA 



 

 

III.1 

ANEXO III – RELATÓRIO ANALÍTICO – PARTICULADO EM 

SUSPENSÃO
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IV.1 

ANEXO IV – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE 

VAZÃO



 

 

V.1 

ANEXO V – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DAS BOMBAS 

GRAVIMÉTRICAS 
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ANEXO VI – MOÇÃO DA ABHO SOBRE NR 15 
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