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RESUMO 
 
Devido ao crescimento do setor de rochas ornamentais no Brasil nos últimos anos, 
diversas novas empresas foram abertas com grande destaque para as marmorarias. 
A falta de mão de obra especializada frente ao aumento na geração de emprego no 
setor acaba por criar trabalhadores despreparados e ambientes de trabalho 
perigosos. Este trabalho buscou avaliar as condições dos aspectos de segurança e 
da exposição ao ruído ao qual trabalhadores de uma marmoraria de Poços de 
Caldas, MG, estão sujeitos. Para isto, foram acompanhadas as atividades 
desenvolvidas numa marmoraria, tiradas fotografias dos processos de produção e 
do local de trabalho, e avaliadas as situações encontradas segundo normas de 
segurança. As medições dos ruídos foram feitas com um dosímetro de ruído fixado a 
três funcionários diferentes. Foram encontradas diversas situações de riscos como 
geração de poeira de sílica, instalações elétricas inadequadas, armazenamento 
impróprio de botijão de gás, falta de extintores, riscos ergonômicos, uso de produtos 
químicos sem proteção e falta de uso dos EPI’s de segurança em geral. Quanto aos 
níveis de pressão sonora, constatou-se que as doses diárias de exposição dos 
funcionários do setor de acabamento e da serra ultrapassam o limite de 100% 
segundo as normas regulamentadoras vigentes, a NR-15 e a NHO 01. Como 
sugestões de melhoria podem ser citadas a realização de todos os processos de 
corte e/ou desbaste a úmido, planejamento e realocação das instalações elétricas, 
aquisição de equipamento elétrico ou mecânico para levantamento de cargas e a 
cobrança e conscientização do uso correto e conservação dos EPI’s. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marmorarias; segurança; ruído; dose; NR-15; NHO 01. 
 
ABSTRACT 
 
Due to growth of the ornamental rocks (dimension stone) sector in Brazil in recent 
years, several new businesses have opened and the marble industry is strongly 
highlighted. The lack of skilled workers contrasts with the increase in job vacancies in 
the sector, which employs unprepared people and creates hazardous working 
environments. This study aims to evaluate marble plant workers’ safety conditions 
and exposure to noise in Poços de Caldas, MG. To perform it, the production 
processes and the workplace were assessed and the data were evaluated according 
to safety standards. The noise was assessed with a noise dose meter fixed at three 
different employees. Several risk situations were found, such as particulate matter 
(silica), inappropriate electrical installations and gas storage with lack of fire 
extinguishers. In addition, ergonomics related hazards, use of chemicals without 
protection and lack of use of PPE were observed. The results from noise assessment 
showed that daily noise doses of employees were, in general, above the limit 
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established by the current regulatory Brazilian standards, NR-15 and NHO 01. 
Suggestions for improvements were made, such as converting all cutting processes 
to water based process, planning and relocating electrical installations, purchasing 
electrical or mechanical equipment for lifting the loads and the requirement of use 
and good maintenance of PPE’s for all workers. 
 
KEYWORDS: marble industry; safety; noise; dose; NR-15; NHO 01.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Brasil tem o privilégio de possuir reservas de diversos tipos de rochas ornamentais 
dentro de seu território. Atualmente, o estado brasileiro que possui as maiores 
reservas, e produção anual, é o Espírito Santo, seguido por Minas Gerais, Bahia e 
Ceará. Desde 1996 o Brasil apresentou um aumento de 400% na produção de 
rochas ornamentais sendo que, atualmente, segundo dados de 2012, ele é o 4° no 
ranking mundial de produção atingindo cerca de 9,3 milhões de toneladas, o que 
representou 7,5% da produção mundial. As exportações chegaram a somar mais de 
R$ 1 bilhão (DNPM, 2013). 
 
Devido ao crescimento do setor, impulsionado pelo crescimento da construção civil e 
obras de infraestrutura, houve um aumento significativo na abertura de novas 
empresas como minas de exploração de rocha ornamental, marmorarias, de 
máquinas e equipamentos, e consequentemente na geração de empregos diretos e 
indiretos (DNPM, 2013). 
 
Do mesmo modo como acontece em qualquer outro setor da indústria, o aumento da 
demanda de mão de obra acaba por criar um déficit de operários especializados. 
Isso quer dizer que muitas das pessoas que vão trabalhar nesta área não têm o 
conhecimento necessário para realizar tipos específicos de serviço (como o uso de 
maquinários com partes rotativas, por exemplo) e, muitas vezes, também não 
recebem instruções para preveni-las dos perigos e riscos aos quais elas poderão 
estar expostas. 
 
Assim como na construção civil, as atividades envolvidas no setor mineral são as 
que mais causam acidentes no Brasil e no mundo. Segundo dados do site 
MinerAção, no Brasil ocorre um acidente com morte a cada três horas e meia de 
jornada de trabalho. Deixando o Brasil, segundo a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), na indesejável 4ª colocação no ranking mundial de acidentes com 
vítimas fatais e 15ª colocação nos demais acidentes, ficando atrás apenas de 
Rússia, China e Estados Unidos (www.programamineracao.org.br, 2013). 
 
Dentre as etapas de beneficiamento das rochas ornamentais, as marmorarias se 
destacaram, no cenário econômico, dos demais estabelecimentos, devido ao grande 
número de novos empreendimentos abertos nos últimos anos e na geração de 
empregos. 
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Figura 1. Distribuição de Empregos por ramo de Atividade no Setor de Rochas Ornamentais 

em 2008. Fonte: Chiodi Filho (2009). 

 
Unindo o número crescente de marmorarias e de empregos gerados, e a 
importância que o setor representa para a economia do país, o estudo sobre os 
riscos e a susceptibilidade a acidentes de trabalho aos quais as pessoas desta área 
estão expostas torna-se interessante e pode vir a ser uma ferramenta para 
conscientização de empregados e empregadores, podendo impulsionar melhorias na 
segurança dos trabalhadores e no modo de como são realizadas suas atividades. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foi feito um levantamento bibliográfico pertinente ao assunto sobre os principais 
agentes de riscos em marmorarias, segurança do trabalho e sobre ruídos. Após 
definição da linha de estudo foram feitas visitas a uma marmoraria na cidade de 
Poços de Caldas, MG, do qual foram avaliadas as condições gerais de segurança do 
local, tiradas fotografias para análise e realizadas dosimetrias de ruídos em três 
funcionários. 
 
Para efetuar as medições foi utilizado o dosímetro de ruído com memória para 
armazenamento das medições (Datalogger) modelo DOS-500 da marca Instrutherm 
e o Calibrador acústico modelo CAL-400 do mesmo fabricante. O dosímetro foi 
configurado seguindo as definições estabelecidas no Anexo 1 da Norma 
Regulamentadora n° 15 (NR15), nos seguintes parâmetros: critério de referência 
(CR) ou nível de critério (Lc)=85; nível limiar de integração (NLI ou Lt)=80; Fator 
duplicativo de dose (q) =5 e o tempo de resposta lento (SLOW). 
 
Antes de cada medição o dosímetro foi calibrado, em local sem ruídos elevados, 
utilizando o calibrador acústico. Para a avaliação da exposição dos trabalhadores da 
marmoraria ao ruído, foram escolhidos três funcionários, dos quais dois operam 
lixadeiras e politrizes e são responsáveis pelo setor de colagem e acabamento das 
peças e o terceiro é o responsável pelo corte das chapas na serra mármore. 
 
A duração de cada uma das dosimetrias de ruído realizadas nos profissionais 
anteriormente citados foram de 03h:34min; 03h:56min e; 02h:17min, sendo 
registrados na memória interna do equipamento os níveis de ruído médios a cada 
minuto. Decorrido o tempo de medição em cada funcionário, os níveis de ruído 
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coletados e armazenados foram transferidos para o computador. Por fim, foi 
realizada a análise dos dados obtidos com base nos critérios estabelecidos pelas 
normas NR15 e NHO 01. 
 
Para o cálculo das doses diárias foi utilizada a equação presente na NR-15: 
 

        DOSE DIÁRIA = (
C1

T1
+

C2

T2
+

C3

T3
+ ⋯ +

Cn

Tn
) ∗ 100 [%]                                     (1) 

 
Onde: 
Cn= Tempo diário em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico; 
Tn= Tempo máximo diário permissível a este nível segundo tabela de exposição. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Trabalhos a seco e a úmido 
 
No estabelecimento estudado realizam-se operações de corte e acabamento das 
rochas ornamentais tanto a úmido quanto a seco. Em chapas onde a rocha 
apresenta algumas inconformidades como pequenas rachaduras, cavidades ou 
saliências, é preciso fazer uso de produtos para regularizar a superfície dessas 
chapas (massas plásticas), e o uso de água, nestes casos, atrapalham a secagem 
das massas e consequentemente o acabamento das peças. 
 
Na figura 2A, a seguir, pode-se visualizar o acúmulo de poeira na serra o que mostra 
a presença de material particulado no local. A Figura 2B, mostra um dos funcionários 
fazendo um trabalho de lixamento a seco sem o uso de máscara protetora. 
 
Apesar de haver uma grande área aberta ao longo da oficina não existe nenhum 
equipamento para promover a dispersão da poeira. Sendo assim, uma das 
sugestões de melhoria da área seria a implantação de um, ou mais exaustores nas 
paredes e o uso de máscaras para a proteção individual durante as operações a 
seco, que podem ser do tipo facial ou semifacial do tipo P3 ou do tipo semifacial 
descartável PFF3, dependendo da granulometria das partículas suspensas e óculos 
de proteção contra possíveis partículas que podem vir a se desprender da peça e 
atingir os olhos. 
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Figura 2A. Maquinário com acúmulo de poeira; Figura 2B. Funcionário executando lixamento a 

seco sem uso de máscara. Fonte: O autor. 
 
Quanto às atividades desenvolvidas a úmido, um dos problemas está relacionado 
com as instalações elétricas que, pelas suas potencialidades de riscos, devem, 
segundo NR10, ser projetadas e implantadas de modo que seja possível prevenir, 
por meios seguros, os perigos de choque elétrico e de outros tipos de acidente. 
Porém, conforme a figura 3, podemos observar que a fiação elétrica usada para ligar 
os equipamentos fica no chão em contato direto com a água proveniente das 
lixadeiras nos processos a úmido. 

 

 
Figura 3. Fiação elétrica em contato com chão molhado. Fonte: O autor. 

 
3.2. Exposição a agentes químicos 

 
As peças de mármore e granito na marmoraria visitada são cortadas, acabadas e 
montadas dependendo das especificações e projetos de cada cliente. Por diversas 
vezes, devido ao tamanho e formato das peças solicitadas, é preciso unir dois ou 
mais pedaços de chapa para que estes atinjam as características determinadas. 
Para isto existe a necessidade de usar produtos para colagem e união das peças 
como massas plásticas, silicones, resinas e etc. 
 
A figura 4 mostra um dos funcionários manuseando um destes produtos. Verifica-se 
que ele não usa qualquer tipo de proteção (máscara, óculos ou luvas). 

 

(A)  (B) 
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Figura 4. Manuseio de produtos com componentes químicos sem proteção. Fonte: O autor. 

 
3.3. Riscos ergonômicos 
 
Geralmente as chapas compradas pela marmoraria contém as dimensões de 2m x 
2,5 m x 2 cm. Estas chapas chegam em carretas e após serem descarregadas, são 
acomodadas de forma levemente inclinada, tendo como apoio paredes ou suportes 
próprios. No entanto, o estabelecimento não possui nenhum tipo de equipamento 
para o descarregamento destas chapas e quando elas são entregues, é necessária 
a ajuda de quase todos os trabalhadores para descarregá-las do caminhão. 
 
Posteriormente, para o transporte das chapas inteiras e cortadas, é utilizado um 
suporte sobre rodas puxado por uma corda. Não existe nenhum dispositivo de 
segurança durante o manuseio e transporte das peças para evitar o tombamento 
das mesmas, oferecendo risco de acidentes. 
 
Uma sugestão, para diminuição de riscos e de excesso de mão de obra, durante a 
descarga dos produtos seria a instalação de duas colunas e uma viga metálica, 
formando uma ponte rolante. 
 
3.4. Outros riscos 
 
Foram vistos indícios de que cães viviam no mesmo local de trabalho dos 
funcionários o que pode causar acidentes no caso de uma distração e/ou a 
possibilidade de transmissão de doenças como micoses, doença de Lyme ou raiva 
(FRAZÃO, 2013). Portanto a presença dos animais no estabelecimento, durante o 
expediente de trabalho, deveria ser evitada. 
 
Outro ponto a de ser observado é que, para acelerar o processo de colagem de 
peças, por diversas vezes faz-se o uso de um maçarico acoplado a um botijão de 
gás (Figura 5A). O grande problema e perigo deste hábito é que não é utilizado 
qualquer tipo de proteção durante a secagem, deixando o operador vulnerável a 
qualquer tipo acidente que possa vir a ocorrer. O mínimo de cuidado durante a 
prática seria a utilização de luvas e óculos de proteção. Quando não está sendo 
utilizado o botijão, este é armazenado em um canto, sem qualquer tipo de proteção 
em caso de vazamentos de gás e formação de atmosfera explosiva (Figura 5B). 
 



Piva, S.; Schrage, M.W.; Iramina, W.S. 

Também não foi observada a presença de extintores de incêndio em local algum da 
marmoraria e nem de qualquer tipo de sinalização de advertência para o uso correto 
dos equipamentos. 

 

 
Figura 5A. Uso de maçarico acoplado em botijão de gás sem qualquer item de proteção. Figura 

5B. Armazenamento do botijão em local impróprio após o uso. Fonte: O autor.  

 
3.5. Avaliação dos níveis de ruído 

 
Análise do limite de tempo de exposição: Foi encontrado o limite de tempo de 
exposição de cada um dos dados amostrados, levando em conta os diferentes 
incrementos de duplicação (q) são diferentes para as normas NHO 01 e NR 15, 
sendo então feitos dois tratamentos de dados para cada parâmetro, seguindo as 
duas normas existentes. Vale ressaltar que essas doses de ruído representam o 
ouvido desprotegido.  
 
Nível Equivalente e Nível Médio (Leq e Lavg): Para o cálculo do Leq e Lavg, para 
NHO 01 e NR-15 respectivamente, foram utilizados fatores de incremento de 
duplicação q=5 e q=3 conforme as respectivas normas. O cálculo da dose foi 
efetuado por meio da equação 1. 
 
Dose Diária: a dose diária foi encontrada através da somatória do valor de cada 
dose pontual. Projetou-se os valores encontrados nas 3 medições para uma jornada 
de trabalho de 8h através da regra de três simples. 
 
O resumo e comparação dos dados coletados e tratados estão na tabela 1 a seguir. 
 

Tabela 1. Comparação dos dados das três dosimetrias realizadas. 

DADOS MEDIÇÃO 1 - 
ACABAMENTO 

MEDIÇÃO 2 - 
ACABAMENTO 

MEDIÇÃO 3 – 
SERRA 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO AOS 
RUÍDOS 

03h:34min 03h:56min 02h:17min 

N° DADOS COLETADOS (um 
dado por minuto de medição) 

214 223 138 

DOSE - NR-15 38,62% 46,76% 44,25% 

DOSE - NHO 01 99,13% 91,79% 172,23% 

DOSE DIÁRIA PROJETADA 
PARA 8H - NR-15 

86,63% 100,65% 153,91% 

 (A)  (B) 
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DOSE DIÁRIA PROJETADA 
PARA 8H - NHO 01 

222,35% 197,58% 599,06% 

LAVG dB(A) – NR-15 83,96 85,05 88,12 

LEQ dB(A) – NHO 01 88,47 87,96 92,77 

Fonte: O autor 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Durante as visitas à marmoraria foi possível observar que a mesma possui vários 
pontos passíveis de melhoria para reduzir a exposição a riscos de seus 
colaboradores. Podemos sugerir medidas como fazer com que todas as operações 
que envolvam geração de poeira sejam feitas a úmido; instalação de canaletas 
internas no piso do barracão para escoamento d’água; melhorias nas instalações 
elétricas; instalação de equipamento para elevação de cargas; colocação de 
extintores; instalar sinalizações de segurança como avisos sobre periculosidade das 
máquinas e mensagens de atenção e de obrigatoriedade do uso dos EPI’s 
requeridos para cada processo (máscaras, óculos de proteção, protetores 
auriculares, luvas, aventais, botinas e etc). 
 
Foram observados também alguns pontos positivos, como o uso de aventais e 
botinas de borracha durante os trabalhos a úmido, a existência de canaleta externa 
para coleta d’água e reutilização desta água nos equipamentos. 
 
Quanto aos resultados das dosimetrias de ruído, foi possível evidenciar a 
necessidade do uso dos protetores auditivos durante a jornada de trabalho no local, 
pois todos os valores das doses diárias apresentaram-se acima do nível de ação. 
Foi evidente também que o operador da serra mármore, está exposto a elevados 
níveis de ruído, com uma dose de ruído diária que ultrapassa os 150%, segundo a 
NR-15, e de 600% se considerada a NHO 01 quando o limite diário para ambas é de 
100%. Vale ressaltar que o operador da serra utiliza protetores auriculares durante 
as atividades de corte, mas os demais profissionais que estão no local por vezes 
não utilizam protetores enquanto os elevados níveis de ruído perduram no recinto. 
 
É possível notar uma elevada diferença entre as doses de ruído quando são 
comparadas as normas NR-15 e NHO 01. No posto de trabalho da serra circular, a 
diferença entre o aumento da dose diária pelas duas normas chegou a quase 10 
vezes. Este aumento apenas reforça o fato de que a norma NHO 01 é mais restritiva 
quanto aos valores de tolerância ao ruído no ambiente de trabalho em relação à NR-
15 em função do fator de incremento para duplicação da dose que de 5 para 3, fator 
atualmente também adotado pela ACGIH (American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists). 
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