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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi estudar e implantar um método para analise de
sílica livre cristalina por difratometria de raios X, baseado em métodos
internacionais, NIOSH 7500 e OSHA ID-142, assim como o adotado no Brasil pela
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
(FUNDACENTRO) e posteriormente verificar a probabilidade de exposição de um
grupo de trabalhadores de uma aciaria de uma siderúrgica, à sílica livre cristalina a
partir de avaliações qualitativas e quantitativas e de aplicações de ferramentas
estatísticas.
Inicialmente realizou-se o reconhecimento de área por meio de coleta e
análise qualitativa de poeiras depositadas em diversas áreas da aciaria e
posteriormente elaborou-se um plano de estratégia de amostragem para coleta de
amostras individuais nos setores da aciaria para a quantificação do teor de sílica
livre cristalina por difratometria de raios X, utilizando o método em estudo.
O método em estudo proporcionou melhorias nos métodos já implantados.
Os dados foram interpretados segundo a legislação nacional (NR-15) e
critérios adotados pela ACGIH (American Conference of Governamental Industrial
Higyenists) e utilizou-se estudos e ferramentas estatísticas.
Palavras-chave: difratometria de raios X, sílica livre cristalina, exposição ocupacional
de uma aciaria.

ABSTRACT
Application of X-ray difratometry the quantification of free crystalline
silica in the steel mill steelworks
The objective of this work was to study and implement a method for analysis
of free crystalline silica by X-ray difratometry, based on international methods,
NIOSH 7500 and OSHA ID-142, as well as adopted in Brazil by Fundação Jorge
Duprat Figueiredo Security & Medical Labor (FUNDACENTRO) and then check the
likelihood of exposure of a group of workers from a steel works in a steel, the free
crystalline silica from qualitative and quantitative evaluations and applications of
statistical tools.
Initially there was recognition of the area through collection and qualitative
analysis of dust deposited in several areas of the steelworks and then prepared to be
a plan for sampling strategy for collecting samples in individual sectors of the
steelworks for quantifying the content of silica free crystalline difratometry by X-ray,
using the method of study.
The method under study provides improvements in methods already in place.
The data were interpreted according to national legislation (NR-15) and criteria
adopted by ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
and was used studies and statistical tools.
Keywords: Difratometry X-ray, free crystalline silica, occupational exposure of a
steelworks.
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INTRODUÇÃO
Conforme estabelece a Norma Regulamentadora NR-9, reformulada pela

Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994, as empresas são obrigadas a elaborar e
implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, pela antecipação,
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
considerando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
A empresa deve realizar a avaliação de riscos, qualificando e quantificando a
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, e a comparação com um padrão
estabelecido, tendo como objetivo principal determinar se as medidas para
neutralização, minimização ou eliminação das situações de exposição ao risco à
saúde estão adequadas, de tal forma que estes riscos identificados sejam
controlados antes que uma lesão ou dano possa ocorrer.
Atualmente, para quantificar a sílica livre são utilizados métodos baseados em
espectroscopia de infravermelho

e difratometria de

Raios X. O infravermelho,

apesar de ser um método fácil e de menor custo tem a desvantagem de não
quantificar separadamente o quartzo, a cristobalita e a tridimita e não permitir
eliminação de interferentes, tais como silicatos e sílica amorfa. Isto é um problema,
pois principalmente em siderúrgicas e mineradoras o teor de silicatos presentes nas
amostras é elevado, acarretando um erro muito alto nas medições.
A fim de minimizar os erros na quantificação do teor de sílica livre cristalina foi
aprimorada uma metodologia por difratometria de

raios-x e para isso foram

estudados e testados os métodos NIOSH 7500, OSHA ID-142 e o da Fundacentro.
Para realizar a quantificação do teor de sílica livre cristalina foi escolhido o
setor de aciaria de uma usina siderúrgica, pois a probabilidade de se encontrar
quartzo, cristobalita e tridimita é maior. Isso se deve aos processos envolvidos neste
setor, tais como: aplicações dos óxidos de silício em refratários (que contêm
preponderantemente cristobalita e tridimita) e do processo de dessiliciação do ferrogusa para a obtenção do produto final (aço) em que são gerados pequenas
quantidades de quartzo alfa.
No Brasil, a legislação adotada para os limites de tolerância da poeira
respirável é calculada segundo a fórmula especificada na Portaria 3214/78 da
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Norma Regulamentadora 15 (NR-15) e adotam-se os limites de tolerância
internacional de acordo com o item c das medidas de controle da NR-09:
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 American Conference of
Governmental Industrial Higyenists-ACGIH, ou aqueles que venham a ser
estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que
os critérios técnico-legais estabelecidos; (109.030-5 / I1). (BRASIL, 1995, p.1987).

2

OBJETIVOS
Para melhor compreensão da finalidade desta pesquisa, seus objetivos foram

discriminados em geral e específicos, quais sejam:

2.1

Geral
O objetivo geral

é

estudar uma metodologia para identificação

e

caracterização das formas de sílica livre cristalina por difratometria de raios X, com
base em métodos nacionais e internacionais e verificar a aplicabilidade na exposição
de um grupo de trabalhadores à sílica livre cristalina de uma aciaria de uma
siderúrgica, a partir de avaliações qualitativas e quantitativas e da aplicação de
ferramentas estatísticas.

2.2

Específicos
Os objetivos específicos do trabalho são:

• Fazer reconhecimento de área em diversos locais da aciaria da siderúrgica;
• coletar e analisar as amostras para determinação de análise gravimétrica de
aerodispersóides, segundo a NHO-08 (FUNDACENTRO, 2007)

e do teor de

sílica livre cristalina por difratometria de raios X;
• interpretar os dados segundo legislação nacional (NR-15) e internacional ACGIH
(American Conference of Governamental Industrial Higyenists).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento do estudo proposto e consecução dos seus objetivos

foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos:
• elaboração de um plano de amostragem para coleta de amostras de poeiras
depositadas no setor de aciaria da siderúrgica com o objetivo de realizar o
reconhecimento de área;
• realizar análises qualitativas por difratometria de raios X e fluorescência de raios
X, bem como análise morfológica das partículas por microscopia eletrônica de
varredura (MEV);
• estudo e aplicação de metodologia para análise de sílica livre cristalina tendo-se
como

referência

os

métodos

analíticos

nacional

e

internacionalmente

normalizados;
• avaliação dos resultados obtidos da análise quantitativa de sílica livre por
difratometria de raios X por meio de ferramentas estatísticas;

4

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

4.1

sílica
A sílica livre cristalina é composta pelos elementos oxigênio e silício (SiO2) e

apresenta diversas fases cristalinas, dentre as quais destaca-se o quartzo alfa, fase
estável à temperatura ambiente que transforma-se na fase beta a 573ºC, instável e a
870ºC transforma-se em tridimita; ao atingir 1470ºC ocorre a transformação para
cristobalita até atingir o ponto de fusão a 1713ºC. O quartzo é a fase mais abundante
na natureza e a cristobalita e a tridimita aparecem com freqüência na composição de
tijolos e massas refratárias.
As demais fases de sílica livre cristalina são mais raras e de uma maneira
geral não constituem objeto de interesse da higiene ocupacional.
Além das formas cristalinas, os óxidos de silício podem assumir estruturas
amorfas, tais como os vidros, sendo considerados, de uma maneira geral, menos
tóxicos.

4

4.2

Silicose
A silicose representa um sério problema de saúde pública uma vez que,

apesar de ser potencialmente evitável, apresenta altos índices de incidência e
prevalência, especialmente nos países menos desenvolvidos. É irreversível e não
passível de tratamento, podendo causar graves transtornos para a saúde do
trabalhador, assim como resultar em um sério impacto sócio-econômico. Visando
solucionar este problema, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) lançaram um programa conjunto de erradicação da
silicose no ano de 1995.
A exposição ocupacional à sílica cristalina está associada principalmente ao
desenvolvimento da silicose e do câncer de pulmão.
Uma vez exposto à sílica cristalina, o trabalhador pode desenvolver um dos
três tipos de silicose (NIOSH, 2002):
•

silicose crônica: ocorre após dez ou mais anos de exposição a níveis
relativamente baixos de sílica;

•

silicose acelerada: desenvolve-se entre cinco e dez anos de exposição;

•

silicose aguda: desenvolve-se após a exposição a altas concentrações de sílica
respirável e já apresenta sintomas em um período que varia de poucas semanas
a cinco anos.
Os sintomas da silicose acelerada são similares aos da silicose crônica, mas

a progressão clínica e radiográfica é rápida. Também a fibrose pode ser irregular, a
mais difusa ou não aparecer na radiografia do peito. A silicose aguda é tipicamente
associada com um histórico a altas exposições em trabalhos que produzem
partículas de poeira com alto teor de sílica, tais como jato de areia, perfuração de
rochas, moagem de quartzo, etc. As características patológicas da silicose aguda
(algumas vezes chamada de silicoproteinose) são parecidas com proteinoses, além
disso, fibroses pulmonares podem estar presentes em silicoses agudas.
Estudos epidemiológicos feitos em minas de ouro na África do Sul, com
trabalhadores de pedreiras de granito de Hong Kong, mineiros de metais no
Colorado e mineiros de carvão na Escócia têm mostrado o desenvolvimento de
silicose crônica, que continuam o seu desenvolvimento mesmo após a interrupção
da exposição. Por este motivo, a remoção do trabalhador do ambiente de exposição
após o diagnóstico, não é garantia de que a silicose ou doença relacionada à sílica
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terá o seu desenvolvimento interrompido, e nem mesmo estabilizado. (HESSEL,
1998 e HNIZDO; 1998).
A silicose, provocada pela exposição à sílica cristalina, é reconhecida no
mundo há quase 500 anos. Já em 1556, um mineralogista chamado Georg Agricola
descreve os sintomas desta doença em seu tratado sobre mineração. Com o
aumento da industrialização, houve um aumento expressivo no número de
trabalhadores afetados por esta doença. Nos anos 30, embora os sintomas e
conseqüências

da

silicose

fossem

amplamente

divulgados

por

periódicos

especializados, casos alarmantes de trabalhadores acometidos de silicose ainda
ocorriam nos Estados Unidos. Em 1936, o Congresso Norte-Americano iniciou
esforços para estabelecer direitos dos trabalhadores relativos à silicose. Em 1937, a
Conferência Nacional sobre Silicose do Departamento do Trabalho Norte-Americano
reconheceu que os jateadores de areia eram muito expostos à silicose e fez duras
observações sobre as necessidades de proteção desses trabalhadores. Estendeu
estas orientações a todos os trabalhadores que permanecessem em contato com a
sílica em ambientes fechados.
Nos países desenvolvidos, embora sua incidência tenha diminuído devido a
medidas de controle ambiental, substituição da sílica em algumas operações e
conscientização de empresas e trabalhadores, continuam sendo notificados casos
pelos sistemas de vigilância.
No Brasil, a silicose é a pneumoconiose de maior prevalência, devido à
ubiqüidade da exposição à sílica. Embora tenham ocorrido nítidas melhorias nas
condições de trabalho em alguns setores nas últimas décadas, continua-se a
diagnosticar casos de silicose com freqüência na prática clínica.
No Brasil foi implantado o Programa Nacional de Eliminação da Silicose
(PNES) que tem por objetivos:
1. redução significativa da incidência de silicose até 2015;
2. eliminação da silicose como problema de saúde pública até 2030.
Uma das ações para diminuir a silicose foi tomada de acordo com a
PORTARIA SIT/DSST Nº 99, DE 19 DE OUTUBRO DE 2004 que proíbe o processo
de trabalho de jateamento que utilize areia seca ou úmida como abrasivo.
“Inclui o item”7”, no título “Sílica Livre Cristalizada”, do Anexo nº 12, da Norma
Regulamentadora nº 15 - “Atividades e operações insalubres” (BRASIL, 2004).
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Segundo Vicente (1994) a natureza das doenças e o grau de probabilidade de
sua ocorrência em situações de exposição a poeiras dependem da combinação de
muitos fatores, entre eles:
•

a distribuição de tamanho de partículas;

•

a concentração de poeira no ambiente;

•

a forma e reatividade das partículas.

4.3

Higiene ocupacional
De acordo com a American Industrial Hygiene Association (AIHA) apud

Santos (2001, p.44), “Higiene Ocupacional é a ciência que trata da antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle dos riscos originados nos locais de trabalho e
que podem prejudicar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, tendo em vista,
também, o possível impacto nas comunidades vizinhas e no meio ambiente”.
O principal objetivo da Higiene Ocupacional é a prevenção das doenças
profissionais que podem ser originadas por agentes nocivos presentes no ambiente
de trabalho e a prevenção é realizada por meio de ações destinadas a evitar
precocemente qualquer alteração fisiológica que implique em alguma resposta
danosa à saúde dos trabalhadores.
4.4

Limites de tolerância e de exposição
A Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) define Limite

de Tolerância (LT) como sendo "a concentração ou intensidade máxima ou mínima,
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará
dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral" (BRASIL, 1978).
Nos Estados Unidos da América, a “Occupational Safety and Health
Administration” (OSHA) é o órgão governamental responsável pelo cumprimento dos
limites de tolerância. A OSHA foi criada nos Estados Unidos em 1970, por meio da
Lei de Segurança e Saúde Ocupacional, que promulgou em 1971 a sua primeira
listagem de Limites de Exposição Permissíveis, baseada na lista de valores dos 24
limites de exposição propostos pela “American Conference of Governmental
Industrial Hygienist” – (ACGIH) de 1968, PAUSTENBACH, 1997. A ACGIH é uma
entidade privada dos Estados Unidos da América, fundada em 1938, com
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reconhecimento internacional sobre suas atividades concernentes às informações e
recomendações práticas para os higienistas ocupacionais ao redor do mundo.
®
Os limites de exposição ocupacional (TLVs ) “Threshold Limit Values” que é
a marca registrada da ACGIH, referem-se às concentrações das substâncias
químicas dispersas no ar e representam condições nas quais se acredita que a
maioria dos trabalhadores possa estar exposta, repetidamente, dia após dia, sem
sofrer efeitos adversos à saúde, segundo a ACGIH(2006).
O Limite de Exposição é um termo genérico que representa a concentração
permitida, com base nos efeitos à saúde e no período de tempo para comparação
com o limite permitido. Assim, os limites de exposição podem ser expressos em
limite de curta duração para 15 minutos; limite superior, cuja concentração não pode
ser excedida em nenhum momento da exposição, ou limite médio ponderado (que
permite que concentrações ultrapassem o limite adotado desde que sejam
compensadas por concentrações equivalentes abaixo do limite adotado). Os limites
de exposição podem ser vistos como um referencial na relação entre a exposição e
o efeito, exposição esta considerada aceitável. Enquanto a relação estimada entre
exposição e efeito é um produto do processo de avaliação do risco, o limite desse
referencial envolve um julgamento sobre o que é aceitável, passando a ser, então,
uma decisão do gerenciamento de riscos.
Sob o enfoque técnico, os limites de exposição foram desenvolvidos como
guias de orientação para a prevenção dos riscos à saúde. Estes limites são fixos
desde 1986, mas são revisados periodicamente, podendo ser alterados, pois
refletem o atual conhecimento científico que se tem sobre as substâncias. Tanto que
os limites para o quartzo e a cristobalita foram reduzidos em 50% em 2006, ou seja,
passaram de 0,05mg/m3 para 0,025mg/m3.
Segundo ACGIH (2006), os TLVs são baseados em informações disponíveis
provenientes de experiências industriais, experiências em humanos ou estudos em
animais; e, sempre que possível, uma combinação destas três.
Os padrões de qualidade do meio ambiente, estabelecidos para os poluentes
atmosféricos (dióxido de enxofre, material particulado, monóxido de carbono,
oxidantes fotoquímicos expressos como ozônio e dióxido de nitrogênio) são bem
menores que as concentrações estabelecidas para os ambientes de trabalho. Isto se
deve ao fato de o indivíduo ser selecionado para trabalhar em uma atividade
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específica e ficar exposto durante um período parcial do dia (8 horas), durante sua
vida laboral, além de ter um acompanhamento médico periódico, enquanto que os
padrões ambientais são baseados em estudos científicos para proteger a saúde e o
bem estar das pessoas, e se aplicam a toda a população, sem restrições de idade,
sexo, condição de saúde, com tempo de exposição total de 24 horas por dia, durante
toda a vida. A proteção contra danos à saúde pode ser o fator- base utilizado para o
estabelecimento dos limites de exposição. Os danos à saúde considerados incluem
aqueles em que possa haver uma redução da expectativa de vida, um
comprometimento de alguma função fisiológica, a perda da capacidade de
resistência a outras substâncias tóxicas ou à instalação de doenças, ou ainda, que
tragam efeitos adversos à reprodução ou desenvolvimento do ser humano. No
entanto, nem sempre os efeitos adversos à saúde são os únicos fatores
considerados para se estabelecer padrões de exposição a agentes ambientais
(GRUENZNER, 2003).
Muitas

vezes

consideram-se

aspectos

sociais,

políticos,

técnicos

e

econômicos, que se associam a um determinado padrão e à possibilidade de
implantação de medidas de controle para reduzir os riscos a níveis aceitáveis. Deste
modo tem-se um componente técnico, associado a componentes sociais e políticos,
refletindo a posição da sociedade.
Para Vogel (1995), os limites de exposição apresentam limitações, pois não
consideram a influência do trabalho noturno ou do trabalho que depende da
capacidade de resistência do organismo; os diferentes valores de limite de
exposição também não consideram os problemas que representam as diferentes
combinações de exposição (concomitante ou durante a vida) e ignoram os
mecanismos imunitários que fazem com que a insatisfação do trabalho reduza as
capacidades de resistência do organismo. Exposições múltiplas a diferentes agentes
químicos e/ou físicos têm sido pouco estudadas.
Um novo parâmetro foi estabelecido para a prevenção dos riscos no ambiente
de trabalho e também regulamentado em lei, que é o Nível de Ação devido às
condições restritas do limite de exposição. Conforme definido na NR-9 - PPRA,
regulamentada pela Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994, que alterou a
Portaria nº 3.214 de 1978, "é um valor de concentração que corresponde à metade
do LT para os agentes químicos". Significa dizer que, quando este limite for
ultrapassado, deverão ser adotadas ações preventivas que, no mínimo, assegurem a
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manutenção das condições existentes, de forma a não permitirem degenerações
próprias de qualquer processo dinâmico, especialmente quando possam conduzir a
condições que se aproximem ou ultrapassem os limites de exposição (SAAD;
GIAMPAOLI, 1999).
Estatisticamente o nível de ação representa um valor de concentração abaixo
do qual se pode garantir, com 95% de confiança, que o limite de exposição não será
ultrapassado em 95% dos dias de trabalho, durante o ano (HAWKINS; NORWOOD;
ROCK, 1991).
No caso das poeiras minerais, especificamente as poeiras contendo sílica
livre cristalizada, o Anexo 12 da NR-15 estabelece o limite de tolerância para poeira
respirável, expresso em mg/m³, para jornadas de trabalho semanal até 48 horas e é
obtido pela seguinte fórmula:
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Anexo 12 da NR-15 (Poeira respirável)

onde:
LT → Limite de Tolerância
Q → porcentagem somente de quartzo (logo não se aplica a cristobalita e tridimita).

4.4.1 Limites adotados pela ACGIH (2006)
Quartzo:

0,025mg/m3

Cristobalita: 0,025mg/m3
A partir de 2006 a ACGIH não publicou mais o limite de tolerância para
tridimita.
Atualmente nenhum padrão de tridimita está disponível para comercialização,
uma vez que este polimorfo de sílica raramente aparece nos locais de trabalho
(NIOSH, 2002).
Os valores de TLV-TWA, constantes nas tabelas do NIOSH, OSHA e ACGIH
são referentes às condições de 8 horas diárias e 40 semanais. Quando estes valores
são transpostos para o Brasil devem ser corrigidos para a jornada real. Do mesmo
modo, os valores de Limite de Tolerância constantes da NR-15-Anexo 11 são
fornecidos para 8 horas diárias e 48 semanais. Quando a jornada diária ou semanal
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do trabalhador for diferente deste padrão o TLV-TWA e o limite de tolerância devem
ser corrigidos.
A fórmula apresentada abaixo é a normalmente utilizada para corrigir estes
valores, conhecida como “Brief e Scala”.

FC diário =

FC semanal =







 

 



 

 



Onde:
FC
Hpd

fator de correção diário ou semanal;
duração da jornada diária padrão, em horas, para a qual foi estabelecido o limite de

tolerância – USA e Brasil = 8 horas;
Hd

duração da jornada de trabalho diário real, em horas;

24

Número total de horas do dia;

Hps

duração da jornada semanal padrão, em horas, para a qual foi estabelecido o limite

de tolerância – USA = 40 horas; Brasil = 48 horas;
Hs
168

duração da jornada de trabalho semanal real, em horas;
número total de horas da semana

NOTAS:
(1)

Como jornada de trabalho deve ser entendida o número de horas de permanência no
local de risco. Não são consideradas para o cálculo da jornada as horas destinadas à
refeição e/ou descanso fora do local do risco considerado.

(2)

A ACGIH admite a aplicação do fator de correção diário e/ou semanal para jornadas
que superem 8 horas diárias e 40 horas semanais. Para o Brasil, não há previsão na
Lei sobre estes limites. Por ser mais conservador, recomenda-se aplicar o fator de
correção somente quando a duração da jornada for superior ao padrão.
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4.5

Informações sobre aciaria
A aciaria é o setor da siderurgia onde é produzido o aço, que tem a finalidade

de transformar o ferro-gusa em aço. A produção do aço se divide em cinco etapas:
•

preparo das matérias-primas (coqueria e sinterização);

•

produção do ferro-gusa (alto-forno);

•

produção do aço (aciaria);

•

refinamento e lingotamento;

•

conformação mecânica (laminação e trefilação).
A Figura 1 ilustra esquematicamente o processo de produção do aço e a

seguir são descritas resumidamente as etapas.

Figura 1– Etapas básicas para produção do aço
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.1 Preparo das matérias-primas (coqueria e sinterização)
Para a obtenção do aço as matérias-primas principais são o minério de ferro e
o carvão mineral. O carvão mineral tem por finalidade fornecer energia térmica e
química, fundamental para a redução do minério de ferro, que é um dos constituintes
para a obtenção do aço.
O carvão mineral, antes de entrar no alto-forno, passa por um processo de
remoção de impurezas conhecido como coqueificação, ou seja, destilação em
ausência de ar, com liberação de substâncias voláteis a uma temperatura em torno
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de 1300ºC por um período de aproximadamente 18 horas, resultando no coque
metalúrgico, um resíduo poroso composto basicamente de carbono, com elevada
resistência mecânica e alto ponto de fusão. O coque é encaminhado ao alto-forno,
enquanto finos de coque são enviados à sinterização e aciaria.
Segundo Dias(1998), o coque é a matéria-prima mais importante na
composição do custo de um alto-forno, participando com 60% do custo total dessa
operação. O minério de ferro é submetido a um processo prévio, similarmente ao
caso do carvão, antes de sua entrada no alto-forno, chamado de sinterização, que é
uma aglutinação de finos de minério, tendo em vista que teores elevados destes
finos dificultam a entrada de ar e diminuem a velocidade com que o ar pode entrar
para executar a combustão. O processo de sinterização em si consiste na adição de
um fundente (finos de calcário ou areia silicosa, além dos finos de coque) aos finos
de minério, levando o conjunto a um forno para fundir a mistura. Após o resfriamento
e britagem, obtém-se como resultado do processo partículas sólidas de dimensão
média superior a 5mm, que é chamado de “sinter” .
Após a obtenção do coque e do “sínter”, parte-se então para a produção do
ferro-gusa, no alto-forno.

4.5.2 Produção de ferro-gusa
O ferro-gusa é um produto primário no ciclo da produção do aço, sendo
originado da redução inicial do minério de ferro em alto-forno. Esta redução é
resultante da combinação do carbono presente no coque com o oxigênio do minério
de ferro, em uma reação exotérmica. Em proporções balanceadas são adicionadas
quantidades de minério já na forma de sínter, coque ou carvão vegetal e um
fundente, em geral o calcário. Como o fundente tem ponto de fusão mais baixo, ele
corresponde inicialmente à fase líquida da mistura e se destina, portanto, a fluidificar
as impurezas e formar uma escória mais fusível (COLPAERT, 1974).
O carregamento das matérias-primas sólidas no alto-forno (que se trata de um
forno vertical) dá-se pela sua parte superior, em geral por meio de carrinhos de um
elevador inclinado, podendo também ocorrer mediante ponte rolante.
A queima contínua do coque ou carvão vegetal, ativada pela insuflação de ar,
fornece calor necessário à fusão do material. Calor e óxido de carbono vão
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reduzindo o minério de ferro. Tem-se, então, no estado de fusão, o gotejamento do
ferro no cadinho, na parte inferior do alto-forno. A escória, por ser mais leve que o
ferro (sua densidade é da ordem de 2,7 em comparação com cerca de 7 para o
ferro), flutua no material líquido, sendo facilmente separável através de orifícios
existentes a certa altura do cadinho. O ferro, por sua vez, é retirado por escoamento
do líquido através de aberturas no fundo do cadinho.
Dessa forma, obtêm-se três produtos básicos: o material líquido, o então
chamado ferro-gusa; a escória de alto-forno e os gases.
O ferro-gusa é, portanto, um produto bruto, com teores de carbono entre 3,5 e
4,5%, que em geral esfria até se tornar sólido, sendo comercializado em blocos. Tal
produto representa uma das matérias-primas à obtenção posterior do aço. A escória
é um subproduto inevitável nos processos siderúrgicos, sendo constituída em sua
maior parte de aluminossilicatos de cálcio sob a forma vítrea. Ela resulta da
combinação dos minerais da ganga do minério de ferro, das cinzas do coque e do
calcário calcítico ou dolomítico utilizados como fundentes, tendo atualmente uma
importante atuação no indústria cimenteira, especificamente na obtenção do cimento
Portland de alto-forno, o CP III. Sua estrutura vítrea e alta reatividade, requisitos
essenciais ao seu uso no cimento, são obtidos mediante resfriamento rápido,
quando a escória é vertida em tanques com água, os chamados tanques de
granulação. O produto final é então denominado escória granulada de alto-forno.
(BATTAGIN; ESPER,1988)
Finalmente, os gases, ricos em monóxido de carbono, são expelidos pela
parte superior do alto-forno e recolhidos para sua utilização como combustível.
Antes, porém, eles são purificados, de maneira a se retirar poeira.
As principais reações químicas que ocorrem no alto-forno estão listadas a
seguir.

4.5.2.1

Produção de energia e formação de monóxido de carbono (CO):

A queima de carvão ativado pela entrada de ar quente fornece calor e
monóxido de carbono, este último importante na redução do minério.
A oxidação do carbono ocorre próximo a entrada de ar (ventaneiras), próximo
a base do alto forno, cerca de 1 a 3 metros.
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2C + O2 → 2 CO + energia

4.5.2.2 Redução do ferro
O ferro do minério deve ser reduzido a ferro metálico e o monóxido de
carbono tem esta função.
3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2
FeO

+ CO → Fe + CO2

4.5.2.3 Redução do silício, fósforo e manganês
Nas temperaturas mais baixas da parte superior do alto forno ocorre a
seguinte reação:
2MnO2 + C → 2MnO + CO2

Nas altas temperaturas :
2MnO + C → 2Mn + CO2
SiO2 + 2C → Si + 2CO
P2O5 + 5C →

2P + 5CO

Esta última reação é incompatível em alto-forno, praticamente todo o fósforo
do minério é incorporado no ferro gusa.

4.5.2.4 Reação da escória
CaCO3 
(calcário)

CaO + CO2
(cal)

CaO + SiO2 → CaSiO3 (escória) 

A Figura 2 ilustra o esquema de um alto-forno e suas reações.
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Figura 2 - Esquema de um alto-forno
alto
de uma usina siderúrgica
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.3 Produção do aço
Foram realizadas visitas na siderúrgica e foi possível acompanhar o processo
de produção do aço.
O aço é produzido no setor de aciaria. A matéria-prima
matéria prima utilizada para a
produção do aço é o ferro--gusa,
gusa, sucatas de aço ou ferro fundido. Os ferros-liga, ou
seja, ligas de ferro com outros metais em teores relativamente elevados, também
são matéria- prima para a produção do aço, sendo, em especial, destinados a servir
como adição para ajuste da composição química.
As sucatas armazenadas em um pátio são adicionadas
adicionadas ao ferro
ferro-gusa no forno
em proporções adequadas. A retirada da sucata do pátio dá-se
dá se muitas vezes por
intermédio de um transportador dotado de eletroímã,, o qual, dadas as características
ferromagnéticas dos aços, atrai para si a matéria
matéria-prima e a conduz
uz para grandes
recipientes conhecidos como “cestões”. Determinado número de “cestões” define
uma corrida de aço sólido.
A aciaria em estudo encontra-se instalada em um galpão de seis pisos,
escadas e corredores suspensos. Possui duas salas de controle, uma
uma delas é usada
para controlar a produção de aço, (ponte rolante e as panelas) e a outra controla a
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pesagem do gusa durante a transferência do torpedo para os cadinhos de transporte
que levarão o gusa às panelas.
Ao chegar à aciaria, o carro torpedo contendo gusa é basculado de modo a
derramar o seu conteúdo nas panelas de gusa, conforme ilustrado na Fotografia 1.
Este processo é feito de maneira cuidadosa para reduzir a emissão de fumos,
e o conteúdo transferido é pesado. Sobre a unidade de derramamento e pesagem
do gusa estão instalados despoeiradores que removem uma boa parte dos fumos
levantados, entretanto foi observada uma grande quantidade que passava através
dos despoeiradores, elevando-se em direção ao teto do galpão. Em uma outra
unidade, é pesada a sucata metálica que será adicionada ao aço.
A panela de gusa, depois de pesada é levada até uma área (Skimmer) onde é
feita a remoção dos restos de escória da superfície, mostrado na Fotografia 2,
operação executada com o auxílio de um veículo, no qual é instalado um raspador, a
escória é removida da superfície líquida e jogada sobre um vagão que a remove
para o pátio de escórias de aciaria. O operador do carrinho trabalha em uma cabine.

Fotografia 1 - Transferência e pesagem de gusa
Autor: THOMAZ, 2003
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Fotografia 2 – “Skimmer”
Autor: THOMAZ, 2003

Após a operação de “skimming”, o gusa é levado até o convertedor e
derramado sobre a sucata, que foi anteriormente adicionada ao convertedor.
Durante este derramamento, uma grande quantidade de fogo e fumos pode ser
observada saindo da panela (Fotografia 3). Os despoeiradores não conseguem
remover eficientemente todos os fumos gerados e uma boa parte deles se desloca
para o teto do galpão e se espalha (provavelmente deve cair lentamente com o
resfriamento). Em seguida, o convertedor é agitado pelo menos duas vezes para
homogeneizar a mistura em seu interior, e então fixada para início das operações de
adição de cal, ligas e gases.
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Fotografia 3 - Emissão de fogo e fumos durante o enchimento da panela
Autor: THOMAZ, 2003

A lança de injeção é operada nos pisos superiores a fim de homogeneizar a
mistura, remover impurezas, excesso de carbono, de silício e controlar a
temperatura do aço fundido. O operador trabalha diretamente acima da panela (que
durante esta operação emite uma quantidade significativa de fumos).
No piso 10.7 trabalham diversos operadores, diretamente em contado com o
convertedor. Estes operadores são responsáveis pela amostragem, adições de ligas
especiais, controle de temperaturas, abertura e fechamento dos furos de
escoamento dentre outras atividades.
Depois de terminada esta operação o aço é despejado, pelo fundo do
convertedor, em panelas de aço fechadas, estas panelas ainda podem receber a
adição de reagentes (escória sintética para fabricação de aço IF (Interstitial Free)) e
depois são deslocadas para o refino secundário, ou para a aciaria de panela.
A aciaria de panela é feita no piso térreo, imediatamente abaixo do piso 10.7.
Os fumos e outros aerodisperssóides gerados nestas operações afetam o ambiente
(Erro! Fonte de referência não encontrada.). A aciaria de panela consiste em aditivar o
aço com reagentes e/ou ligas especiais e homogeneizar a mistura por meio da
injeção de argônio.
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Fotografia 4- Região do piso 10.7, imediatamente atrás do convertedor 1 durante

adição de escória sintética na panela de aço
Autor: THOMAZ, 2003

4.5.4 Refinamento e lingotamento
Após a passagem pelo forno principal, o aço líquido é vertido em um balde de
vazamento ou panela e levado a fornos menores para refino e ajuste de sua
composição final. Esses fornos podem ser do tipo elétrico, também com três
eletrodos de grafite, sendo conhecidos como fornos de panela, nos quais o aço
permanece por cerca de quarenta minutos a uma temperatura da ordem de 1600ºC.
Na siderúrgica, o refino secundário pode ser feito de duas maneiras
diferentes: refino a vácuo (RH) ou a aluminotermia (IRUT). O RH consiste em
circular o aço líquido por um duto sob vácuo a fim de remover gases da mistura, o
IRUT consiste em adicionar reagentes à base de alumínio, oxigênio e outros gases
para controlar a temperatura do aço e ainda alguns elementos de liga.
O RH é uma operação confinada e periodicamente é necessário fazer a
manutenção da camada de refratários do vaso de RH. Esta manutenção é feita
projetando-se massa refratária no vaso ainda quente, ainda nas proximidades do RH
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(Fotografia 5). O uso de massa refratária pode estar contaminado com formas de
sílica cristalina (quartzo, cristobalita e tridimita) e existe a necessidade de monitorar
este agente nesta região.

Fotografia 5 - Operador fazendo projeção de massa refratária
no vaso de RH
Autor: THOMAZ, 2003

No processo do IRUT escapa grandes quantidades de líquido incandescente,
que caem sobre o piso térreo (Fotografia 6), na forma de fagulhas.
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Fotografia 6 - Fagulhas caindo sobre o piso térreo no tratamento do aço

Autor: THOMAZ, 2003

Após o refino secundário e/ou aciaria de panela, as panelas contendo aço
líquido são encaminhadas por meio de pontes rolantes às torres de panela para a
operação de lingotamento contínuo.
Através de uma única abertura no fundo da panela, o aço líquido é escoado
para um distribuidor, que então distribui o volume de material líquido de modo a
escoá-lo simultaneamente através de vários furos existentes no fundo do
distribuidor. Abaixo de cada furo do distribuidor existe um molde de seção quadrada
que recebe o aço líquido e dá forma ao material. A este molde dá-se o nome de
lingoteira, a qual, por ser refrigerada com água, é conhecida como lingoteira
refrigerada. O aço líquido é, portanto, vazado para as lingoteiras ainda em estado
rubro, com temperatura ao redor de 1200ºC, sendo conseqüentemente resfriado ao
ar, ao mesmo tempo em que vai se solidificando na forma de barras de seção
quadrada. Estas barras são cortadas em tamanhos adequados para a etapa
seguinte do processo que é a laminação, em torno de 15 metros.
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4.5.5 Laminação a quente
A etapa de laminação a quente, por que passam todos os aços destinados ao
uso como armaduras para concreto armado, basicamente consiste de um
reaquecimento das barras e submissão a um esforço de compressão lateral e
posteriormente diametral (quando os paralelepípedos se transformam em cilindros),
de maneira a haver redução de seção transversal.
Inicialmente levam-se as barras a um forno de reaquecimento, elevando-se a
temperatura do aço até 1200ºC aproximadamente, que é a temperatura dita de
laminação. Neste nível de temperatura o aço já adquire a coloração rubra. A partir
daí, os aços são forçados a passar pelos trens de laminação, que em geral são
divididos em três categorias: trens desbastadores, trens intermediários e trens
acabadores. Cada um destes trens é composto de vários segmentos ou “gaiolas”
(em torno de 7 ou 8), os quais contêm jogos de cilindros que exercem a compressão
lateral da barra, de modo que a passagem por cada “gaiola” implica em reduções
paulatinas da seção transversal. Nos trens acabadores, discos de laminação
especiais exercem a compressão, propiciando assim o acabamento final em forma
de barras cilíndricas e a gravação da marca do fabricante. No caso das barras de
aço CA-50, é nesta etapa que é dado o aspecto corrugado, caracterizado pelas
nervuras em alto relevo.
O processo de laminação a quente implica portanto em elevação da
temperatura do aço, aplicação de esforço mecânico de compressão lateral ou
diametral e posterior resfriamento dos produtos finais. Neste resfriamento, o contato
do metal quente (que sai dos trens de laminação) com o meio ambiente provoca
uma oxidação superficial na barra, criando-se uma camada superficial de óxidos
sobre o metal, a chamada “carepa de laminação”. Esta carepa é tanto mais espessa
e definida quanto mais brusco é o resfriamento. No caso dos aços CA-50, há um
tratamento térmico de têmpera, que propicia ao aço, pelo menos em uma certa
espessura periférica da seção transversal, a adoção de uma microestrutura
martensítica. Isto se dá com um brusco resfriamento em água dos vergalhões, à
saída dos trens de laminação, cuja conseqüência inevitável é a consolidação de uma
consistente carepa de óxidos de coloração cinza ou azulada, considerada por muitos
como protetora da corrosão atmosférica e até mesmo da corrosão no interior do
concreto.
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4.5.6 Trefilação
A trefilação é o processo industrial final da produção do aço, aplicado apenas
às armaduras CA-60. Consiste em submeter os rolos de fio-máquina a uma
deformação a frio, por meio de um procedimento de “estiramento” do aço, como se
refere a NBR 7480 (ABNT, 1996). Dessa forma, os fios de aço são forçados a passar
através de vários anéis ou fieiras, cujo diâmetro de entrada (em cada anel) é maior
que o diâmetro de saída. O resultado é uma deformação microestrutural, com
alongamento dos grãos paralelamente ao esforço de tração.
Cada conjunto de anéis ou fieira reduz em cerca de 20% a seção transversal
do aço, de maneira que a passagem total pelo trefilador implica em quatro ou cinco
reduções. Informações operacionais ressaltam a necessidade de se promover,
anteriormente à trefilação, uma decapagem dos fios que vêm dos laminadores. Esta
decapagem visa basicamente remover a carepa de laminação e é feita mediante
banhos de ácido clorídrico, por exemplo, seguidos de banhos com água e, no final,
banhos com cal para neutralizar. Durante a passagem pelas primeiras fieiras, é
comum usar-se sabão seco, para lubrificar e melhorar o trabalho de trefilação. Na
última fieira é dado um entalhe na superfície metálica, geralmente em baixo relevo,
com o objetivo de tornar mais áspera a superfície, melhorando assim a posterior
aderência com o concreto. Ao final de todo o processo pode-se passar óleo na
superfície dos fios de aço, dando-lhes uma proteção adicional contra a corrosão pelo
ambiente, uma vez que o produto em questão não contem mais carepa de
laminação.

5

DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA
O estudo para aprimorar e implantar a metodologia para a quantificação de

sílica livre cristalina por difratometria de raios X foi feito no laboratório de Análises
Químicas do Centro de Metrologia em Química (CMQ) do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A (IPT), com base nos métodos NIOSH7500 e OSHA ID-142, métodos internacionais, assim como o adotado no Brasil, que
é o método FUNDACENTRO (SANTOS, 1989).
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Inicialmente foi necessário fazer o reconhecimento de área, coletando
amostras de material depositado em diversos locais da aciaria da siderúrgica, com o
objetivo principal de identificar qualitativamente por difratometria de raios X e
espectrometria de fluorescência de raios X os elementos e compostos constituintes
das amostras, principalmente, poeiras minerais que continham sílica livre cristalina,
assim como compostos que pudessem interferir na sua quantificação.
Uma das etapas realizadas, com a finalidade de aprimorar a metodologia para
a quantificação de sílica livre cristalina, por difratometria de raios X, foi a eliminação
de interferentes, que acarreta erros na quantificação do teor de sílica livre cristalina,
que podem ser encontrados em diversas indústrias, principalmente em mineradoras.

5.1

Técnicas analíticas

5.1.1 Difratometria de raios X
A difratometria de raios X consiste em uma radiação monocromática que, ao
incidir sobre uma amostra cristalina, provoca difrações, na medida em que intercepta
os planos cristalográficos, permitindo identificar substâncias cristalinas existentes em
uma amostra e conhecer o estado de combinação dos elementos químicos
envolvidos ou em fases particulares em que eles estão presentes, bem como obter
informações relativas a estrutura cristalina. Este fenômeno só é possível na difração
de raios - X, desde que o sistema obedeça a lei de Bragg (CULLITY, 1978), qual
seja:
n λ = 2 d sen θ
onde: n → nº inteiro que designa a ordem de reflexão;
λ → comprimento de onda dos Raios X;
d → distância entre os planos dos átomos;
θ → corresponde ao ângulo medido entre o feixe incidente e determinados
planos do cristal.

A Figura 3 representa a lei de Bragg.
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Figura 3 - Esquema ilustrativo da Lei de Bragg
Fonte: Gobbo, 2003

A difratometria de raios X é uma técnica que possui muitas vantagens na sua
utilização, quais sejam:
•

única técnica para identificação de certos compostos inorgânicos, sistemas
cristalinos e águas de hidratação. Pode-se também identificar compostos
orgânicos que sejam cristalinos;

•

a técnica permite utilizar a mesma amostra após a obtenção do difratograma e
sua interpretação para outros ensaios, tais como análise qualitativa e
quantitativa;

•

o método permite a identificação de várias compostos do mesmo material;

•

pode-se também fazer análise quantitativa de algumas fases, utilizando-se
várias metodologias, tais como: adição padrão, método direto, etc.;

•

podem ser usadas pequenas quantidades de amostras;

•

a técnica pode fornecer resultados rápidos.

A seguir são dados alguns exemplos de aplicações da difratometria de raios
X.
•

quantificação das fases de sílica livre cristalina;

•

identificação de polimorfos de sílica, tais como: quartzo, cristobalita e tridimita;

•

identificação de argilominerais;

•

diferenciação de polimorfos (ex.: TiO2 e SiO2 );

•

estudo da origem de processos corrosivos;

•

identificação dos minerais do grupo dos anfibólios (amianto);

•

estudo de envelhecimento de concreto;
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•

identificação de compostos em argamassas antigas para restauração;

•

Composição mineralógica de cálculos renais.
O difratômetro de Raios X é o instrumento utilizado para fazer as medições

qualitativas e quantitativas da referida técnica.

São comumente utilizados os

difratômetros onde a captação do eixo difratado é feita por meio de um detector que
possui um arranjo geométrico conhecido como geometria Bragg-Brentano que
habilita a obtenção do ângulo 2θ.
O feixe difratado é expresso por meio de picos que possuem intensidade pelo
menos três vezes maior que a intensidade da linha de base, conhecida também
como “background” e são registrados num espectro de intensidade versus o ângulo
2θ (ou d), constituindo o difratograma.
As intensidades obtidas em ângulos 2θ, representadas pelos picos nos
difratogramas, correspondem à difração do feixe incidente por um determinado
conjunto de planos do cristal, que possuem mesma distância interplanar, cada qual
com índices de Miller hkl (reflexões hkl).
O difratograma representa uma série de picos difratados, cada qual com sua
altura, área integrada, posição angular, largura e caudas que decaem gradualmente
à medida que se distanciam da posição de altura máxima do pico. A intensidade
integrada é proporcional à intensidade de Bragg, hkl.
Cada pico de difração obtido em um difratograma apresenta a intensidade, a
posição angular (2θ) ou distância interplanar (d) e o perfil. Cada composto cristalino
apresenta um padrão de difração característico que permite sua identificação por
meio das posições angulares e intensidades relativas dos picos difratados. A
identificação de compostos cristalinos é feita por meio de comparação do
difratograma com os padrões de difração de fases individuais disponibilizados pelo
ICDD (International Center for Diffraction Data, antigo JCPDS-Joint Committee of
Powder Diffraction Standards), sendo possível também calcular os parâmetros de
cela unitária, avaliar o grau de cristalinidade, bem como quantificar as fases
presentes na amostra. Para quantificar as fases cristalinas, necessita-se de material
de referência certificado e utiliza-se as intensidades dos picos do difratograma, as
quais, além de guardarem uma relação característica da estrutura cristalina de cada
fase componente, refletem a proporção das fases na amostra.
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Diversos métodos são utilizados na análise qualitativa por difratometria de
raios X. O método mais utilizado é o do padrão interno (KLUG e ALEXANDER,
1974). As intensidades de picos característicos das fases componentes da amostra
são relacionadas com os picos do padrão interno.
O padrão interno deverá possuir granulometria e fases idênticas à amostra,
necessitando a presença de um ou mais picos individualizados, sem sobreposições
com quaisquer outros picos e sem apresentar micro absorção, geralmente utiliza-se
um padrão de material cristalizado no sistema cúbico por apresentar estrutura
simples e poucos picos difratados. Neste método a proporção do padrão interno é
conhecida.
Outros métodos utilizados baseiam-se neste, inclusive o de RIR (Reference
Intensity Ratio – Razão das Intensidades de Referência) ou de CHUNG (1974).
Também são conhecidos os métodos da adição (LENNOX, 1957,

apud

REYNOLDS e BISH, 1989) e do padrão externo com sobreposições de picos
(COPELAND e BRAGG, 1958, apud KLUG e ALEXANDER, 1974).
No estudo da avaliação de sílica livre cristalina por difratometria de raios X, o
teor de cada polimorfo de sílica encontrado é determinado por meio da comparação
com as curvas de calibração efetuadas com diversos teores de sílica (quartzo,
cristobalita e tridimita) pela integral da área do pico de cada fase, ao invés de se
medir a intensidade da linha do pico de difração das fases, pois assim se diminui a
incerteza do método.

5.1.1.1 Fatores que interferem na identificação e medição dos picos de difração
•

sobreposições dos planos de reflexão;

•

efeitos físicos, tais como fator de Lorentz;

•

efeitos instrumentais, tais como alinhamento do goniômetro; vida útil do tubo de
raios X (podem ser controlados por meio de configuração do difratômetro e sua
calibração);

•

características

de

cada

amostra,

tais

como:

cristalinidade,

quantidade

significativa de materiais não-cristalinos (modifica a linha de base dos
difratogramas, o que o torna não linear), presença de elementos na amostra que
levam a produção de fluorescência secundária (aumenta a intensidade de
background, distorcendo a relação pico/linha de base;
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•

preparação da amostra analisada: considerada a maior fonte de erro,
possibilitando alterar a posição angular, intensidade e perfil do pico. A amostra
deverá possuir granulometria em torno de 150 mesh, estar devidamente
homogeneizada e a fixação (prensagem) no porta-amostra

deverá ser feita de

modo a evitar orientação preferencial.
A orientação preferencial pode influenciar nos resultados quantitativos por
alterar a intensidade dos picos e ela ocorre devido a tendência dos cristalitos de
apresentarem planos preferencialmente paralelos à superfície do porta-amostras,
efeito comum aos compostos tubulares, fibrosos ou laminados).
CULLITY (1978) e KLUG e ALEXANDER (1974) mostram estes fatores
detalhados.

5.1.1.2 Princípio do método da análise quantitativa de sílica livre por difratometria de
raios X em estudo
O método desenvolvido no estudo proposto foi baseado nos métodos OSHA
ID-142, NIOSH 7500 e no da Fundacentro e encontra-se nos fluxogramas
representados nas Figuras 9 a 12 e 14.
As amostras de poeiras respiráveis, partículas menores que 10 µm, são
coletadas sobre um filtro de membrana de PVC, de 5µm de poro e 37 mm de
diâmetro, previamente pesado, utilizando-se bomba de amostragem pessoal,
cassetes amostradores e ciclones.
Os filtros com as amostras são pesados, de modo a se determinar a massa
de poeira respirável. A seguir são calcinados e tratados, se necessário, caso haja a
presença de compostos interferentes. O resíduo é depositado em um filtro de
membrana de PVC com 25mm de diâmetro após dispersão do aglomerado,
juntamente com a suspensão do padrão interno. Os filtros são analisados por
difratometria de raios X.
O método em estudo sofreu algumas alterações em relação ao método
adotado nacionalmente, com o objetivo de diminuir o tempo de preparação das
amostras e da curva dos materiais de referência certificados, assim como diminuir a
incerteza do método, tais como: aumento no número de pesagens em uma balança
com precisão de 10-2 mg, descarbonatação a quente, eliminação de interferentes,
utilização de um pipetador automático, integração da área dos picos dos polimorfos
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da sílica livre cristalina e do padrão interno (fluorita) e utilização de uma planilha de
cálculo para obtenção de cálculos necessários à avaliação de exposição
ocupacional à sílica livre cristalina conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Planilha de cálculo
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.1.1.3 Estudo comparativo dos métodos analíticos por difratometria de raios X

Para o presente estudo foram feitas análises para a determinação de sílica
livre, por difratometria de raios X em amostras coletadas em pontos fixos em setores
da aciaria, segundo os métodos OSHA ID-142 , NIOSH 7500 e Fundacentro.
A Tabela 1 mostra um estudo comparativo entre os métodos. As principais
diferenças do método em estudo estão assinaladas em vermelho.
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Tabela 1 - Estudo comparativo entre os métodos OSHA, NIOSH, Fundacentro e o método em estudo

MÉTODOS
ID-142(OSHA)
Quartzo; cristobalita
tridimita (opcional)

Quartzo; cristobalita;
tridimita

Material do filtro
Diâmetro do filtro
Abertura de poro no filtro
Bomba

Ar
PVC
37mm
5µm
Pessoal

Seletor

Ciclone de nylon de 10mm

Vazão

1,7 L/min

Volume de ar
Quantidade de pesagens do filtro

816 L

Ar
PVC
37mm
5µm
Pessoal
Ciclone de nylon de 10mm
Ciclone HD
Ciclone de alumínio
1,7 L/min (nylon)
2,2 L/min (HD)
2,5 L/min (alumínio)
400L a 1000L

Polimorfos da sílica livre cristalina
Matriz

Amostragem

7500 (NIOSH)

Eliminação do filtro amostrador

Dissolução em THF
Dissolução em tetrahidrofurano
Queima em mufla
(THF)
Queima em “plasma asher”

Líquido de dispersão

THF

Agitação da suspensão
Tipo de filtro de coleta
Tipo de padrão

Banho ultrasson
Membrana de prata
Quartzo; cristobalita

2-propanol (mufla ou plasma “asher”)
THF (dissolução em THF)
Banho ultrasson
Membrana de prata
Quartzo; cristobalita; tridimita

Preparação do
Líquido de dispersão
padrão
Agitação da suspensão
Tipo de filtro de coleta
Pipetagem

2-propanol
Banho ultrasson
Membrana de prata
Pipeta volumétrica

2-propanol
Banho ultrasson
Membrana de prata
Pipeta volumétrica

Preparação da
amostra

Fundacentro (NR-15)
Quartzo
Cristobalita
Tridimita
Ar
PVC
37mm
5µm
Pessoal

Mufla, calcinação lenta

Método
desenvolovido(estudo)
Quartzo
Cristobalita
Tridimita
Ar
PVC
37mm
5µm
Pessoal
Ciclone de nylon de 10mm
Ciclone HD
Ciclone de alumínio
1,7 L/min (nylon)
2,2 L/min (HD)
2,5 L/min (alumínio
400L a 1000L
10
Descarbonatação
Eliminação de
interferentes
Mufla, calcinação lenta

Água destilada

Água destilada

Banho ultrasson
Filtro analítico PVC
Fluorita
Quartzo; cristobalita; tridimita

Banho ultrasson
Filtro analítico PVC
Fluorita
Quartzo;
cristobalita;
tridimita
Água destilada
Banho ultrasson
Filtro analítico PVC
Pipetador automático

Água destilada
Banho ultrasson
Filtro analítico PVC
Pipeta volumétrica
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Continuação da Tabela 1 - Estudo comparativo entre os métodos OSHA, NIOSH, Fundacentro e o método em estudo

MÉTODOS
ID-142(OSHA)
Equipamento
Fixação da amostra ou padrão

Análise

detecção

qualitativo

detecção

qualitativo

cristobalita
Limite

de

detecção

qualitativo

tridimita

validação

da

Difratômetro de Raios X

Difratômetro de Raios X

Método
desenvolovido(estudo)
Difratômetro de Raios X

Não definida

Não definida

Não definida

5 µg
10 µg

desconhecido
5 µg

Não definido

desconhecido
desconhecido

Limite quantificável quartzo

10 µg

Limite quantificável cristobalita

10 µg

Limite quantificável tridimita

Não definido

medição

Intensidade do pico

Intensidade do pico

Classificação do método nos EUA

Método validado

Aceito (similar a ID-142)

Classificação do método no Brasil

Não validado

Não validado

Fonte: Elaborado pelo autor

Fundacentro (NR-15)

Curva de calibração – Padrão Curva de calibração –
Curva de calibração - Padrão Curva de calibração - Padrão Interno
Interno com fluoreto de cálcio Padrão Interno com CaF2 .
Interno com prata (Ag) 3 pontos
com prata (Ag) . 6 pontos
9 pontos
(CaF2) . 6 pontos

Método de quantificação
Limite de
quartzo
Limite de

Difratômetro de Raios X
“Parlodion”
na
base
membrana.

7500 (NIOSH)

desconhecido
50 a 200µg

desconhecido
desconhecido
Intensidade do pico

Integração da área do
pico

Não validado

Não validado

(desconhecido)

(desconhecido)

Validado

Não validado
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5.1.1.4 Vantagens e limitações do método em estudo:
•

a técnica difratometria de raios X é específica para distinguir as fases
cristalinas do óxido de silício (quartzo alfa, cristobalita e tridimita);

•

a preparação da amostra é simples e o ensaio não é destrutivo;

•

o quartzo alfa, a cristobalita e a tridimita podem ser identificados e
quantificados em três picos de difração;

•

interferências podem ser minimizadas, utilizando-se picos de difração
alternativos, métodos de integração, ataque ácido, calcinação, etc.

•

a técnica difratometria de raios X é mais precisa e sensível em comparação à
técnica de espectroscopia por infravermelho, espectroscopia de uv-visível,
etc.

5.1.1.5 Preparação das amostras
A preparação de uma amostra de poeira para determinação de sílica consiste
em preparar a suspensão do padrão, pesar a amostra, pipetar alíquotas de padrão
sobre a amostra.

5.1.1.5.1 Fontes de erro na preparação de amostra de poeiras
Foi realizado um estudo para identificar as fontes de erro na preparação da
amostra de poeiras. Este estudo mediu o erro de preparação de amostras avaliando
a concentração de cálcio em um “branco” no qual foi pipetada uma alíquota de
padrão de fluorita (CaF2).
O teor de cálcio foi determinado por espectrometria de plasma-ICP.
O erro total é a somatória do erro da pipetagem da amostra, da pesagem dos
filtros de membrana de coleta, do material de referência certificado e do
equipamento espectrômetro de plasma-ICP, conforme representado na equação
abaixo:
Erro(total) = Erro(pipetagem) + Erro(pesagem) + Erro(MRC) + Erro(ICP)
(erro desprezível)
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5.1.1.5.2 Variabilidade derivada da pesagem
Foram pesados 26 filtros de coleta de amostra (10 vezes cada) e em seguida
foram enviados a campo e realizou-se a coleta de poeira de acordo com a norma
OSHA ID-142.
Os filtros contendo poeira foram também pesados (10 vezes cada) e se obteve:
Peso médio de poeira:

0,29 mg

Desvio padrão de pesagem: 0,12 mg (TARA + PESO)
Foi construído um gráfico (Figura 5), levando em consideração, no pior dos casos,
uma amostra composta por sílica cristalina pura, com 800L de volume de ar
coletado, com nível de ação 0,025 mg/m3 e massa de amostra 0,02 mg, no qual
pode-se verificar que o número mínimo de repetições para se pesar 0,02mg de
amostra é de 140. Portanto, para diminuir a quantidade de pesagens por amostra, é
necessária a utilização de uma micro balança.
.

Figura 5 – Gráfico representando a quantidade mínima de pesagens necessária para
o filtro de coleta de amostra
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.1.1.5.3 Variabilidade derivada da pipetagem
Foram pesadas 15 alíquotas de 1 ml de água deionizada, utilizando um
pipetador automático e obteve-se os seguintes resultados:
média das pipetagens:

1,00704 g

desvio padrão de pipetagem:

0,00285 g

desvio padrão de pesagem:

0,00005 g

desvio derivado da pipeta - σ(1) = 0,00285 - 0,00005 = 0,00280g = 0,003 g
desvio derivado da pesagem:

desprezível

5.1.1.5.4 Preparação da suspensão padrão de fluorita
Foram pipetadas 17 alíquotas de 1ml da suspensão padrão de fluorita de
concentração 200mg/L e em seguida foram pesadas e encaminhadas para a
determinação do teor de cálcio por espectrometria de plasma-ICP.
A Figura 6 mostra o processo de retirada da alíquota do balão volumétrico
contendo a suspensão padrão de fluorita, utilizando o pipetador automático.

Figura 6 – Processo de pipetagem automática
Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos da concentração de cálcio.
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Tabela 2- Resultados da concentração de cálcio
Amostras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
média
desvio padrão
desvio padrão
relativo(%)

Volume
de
alíquota

Massa de
fluorita
na
alíquota

Concentração
esperada de cálcio
na alíquota de 100
mL

Concentração
real de cálcio na
alíquota de
100mL

(mL)

(mg)

(ppm)

(ppm)

0,9941
0,9979
0,9977
1,0101
1,0201
1,0240
0,9951
1,0029
0,9969
0,9869
1,0314
1,0302
1,0081
1,0072
1,0125
1,0333
1,0206
1,010
0,015
1,4

0,19882
0,19958
0,19954
0,20202
0,20402
0,20480
0,19902
0,20058
0,19938
0,19738
0,20628
0,20604
0,20162
0,20144
0,20250
0,20666
0,20412
0,202
0,003
1,4

1,021
1,024
1,024
1,037
1,047
1,051
1,022
1,030
1,023
1,013
1,059
1,058
1,035
1,034
1,039
1,061
1,048
1,037
0,015
1,4

0,989
0,989
1,040
1,003
1,099
0,996
1,042
1,019
0,973
1,006
1,058
0,982
1,074
1,347
1,023
1,009
1,045
1,041
0,086
8,3

Fonte: Elaborado pelo autor

Foram feitos tratamentos estatísticos a partir dos dados obtidos na Tabela 2.
A Figura 7 mostra um histograma para uma alíquota de amostra, na qual a
média das concentrações de Ca no ICP é ± 16,5%.
A Figura 8 mostra um histograma para 3 alíquotas de amostra com média de
concentrações de Ca no ICP de ± 9,5%)
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Figura 7 – Histograma para 1 alíquota
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 8 – Histograma para 3 alíquotas
Fonte: Elaborado pelo autor

38

5.1.1.5.5 Impacto das variabilidades na curva de calibração
Quantidade de alíquotas Variabilidade (%)
1
16,5
3
9,5
17
4

A variabilidade das alíquotas utilizadas na preparação de padrões para a
obtenção da curva de calibração realizada em triplicata é 9,5%.

5.1.1.5.6 Composição da variabilidade
A Tabela 3 mostra a composição da variabilidade
Tabela 3 – Composição da variabilidade
FONTE

DESVIO PADRÃO (û)

Pipeta σ(1)
Instabilidade σ(2)
Instabilidade σ(3)
Preparação

(g)
0,003
0,012
0,071
0,086

Variabilidade total =

,
, 

PARTICIPAÇÃO NA
VARIABILIDADE
(%)
3
14
83
100

= 0,165

Variabilidade derivada do padrão = 97%
Fonte: Elaborada pelo autor
Notas:
σ (1): variabilidade derivada da pipeta
σ (2): variabilidade derivada da instabilidade do padrão na pipetagem
σ (3): instabilidade derivada da instabilidade do padrão no ICP
σ(2) = σ(total) - σ(1)

A Figura 9 mostra o fluxograma de preparação de amostra de poeira
respirável.
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TEOR DE SÍLICA CRISTALINA EM POEIRAS DO AR
PREPARAÇÃO DE AMOSTRA
Pesar o filtro

Eliminar carbonatos a quente

Calcinar a amostra
a 800 ºC por ≈ 2 h.

Transferir quantitativamente o resíduo
de calcinação para erlenmayer de 50 mL
Lavar com H2O até vol. de 20mL

Dispersar a suspensão

Adicionar padrão interno

Filtrar a vácuo

Figura 9 – Fluxograma da preparação de amostra
Fonte: Elaborada pelo autor
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5.1.1.6 Elaboração das curvas de calibração
Para realizar as curvas de calibração é necessário preparar a suspensão do
padrão interno (fluorita) e os filtros do material de referência certificado de cada
polimorfo da sílica livre cristalina.
A Figura 10 mostra o fluxograma de preparação da suspensão de fluorita, a
Figura 11 mostra o fluxograma de preparação dos filtros do material de referência
certificado (MRC) e a Figura 12, o fluxograma de quantificação dos polimorfos da
sílica e da fluorita.
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TEOR DE SÍLICA CRISTALINA EM POEIRAS DO AR
PREPARAÇÃO DAS SUSPENSÕES PADRÃO
Suspensão de fluorita

Suspensões de sílica
(quartzo, cristobalita e tridimita)

Pesar 200mg de fluorita

Pesar 0,01g da sílica

seca a 110ºC

seca a 110ºC

Adicionar o pó de fluorita
ao balão volumétrico de 1L
Adicionar aprox. 300mL de água e

Adicionar o pó de quartzo ao balão
volumétrico de 1L;
Adicionar ~300mL de água agitar
manualmente o balão.

agitar manualmente o balão

Levar o balão a agitação ultrasônica
por 30 min com 1 gota de detergente
neutro e agitar de vez em quando o balão
(usar água e gelo na cuba)

Verificar visualmente a dispersão;
Avolumar o balão com água (deixar
entrar em equilíbrio térmico antes de
avolumar).

Homogeneizar a suspensão no banho
Ultrassônico;
Agitar manualmente e desprezar um
pouco da solução;
Colocar o peixinho e levar ao agitador
magnético por pelo menos 20 min.

Levar o balão a agitação ultrasônica
por 20 min com 1 gota de extran
E agitar de vez em quando o balão
(usar água e gelo na cuba)

Verificar visualmente a dispersão
Avolumar o balão com água (deixar
entrar em equilíbrio térmico antes de
avolumar).

Homogeneizar a suspensão no banho
Ultrassônico;
Agitar manualmente e desprezar um
pouco da solução;
Colocar o peixinho e levar ao agitador
magnético por pelo menos 20 min.

Preparar outro balão pesando
0,05 g de sílica
O balão sempre deve ser agitado
por 20 min. antes da utilização

Figura 10 – Fluxograma da preparação das suspensões padrão
Fonte: Elaborada pelo autor
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TEOR DE SÍLICA LIVRE CRISTALINA EM POEIRAS DO AR
PREPARAÇÃO DOS FILTROS DOS MATERIAIS DE REFERÊNCIA CERTIFICADO (MRC)

Preparar 8 filtros do MRC em triplicata para o quartzo, cristobalita e tridimita

Montar o sistema de filtração usando
filtro membrana de PVC, colocando
alguns mL de água destilada sobre o filtro

Desligar agitador magnético e
agitar vigorosamente o balão de sílica
de 0,01 (10mg/L) ou 0,05g (50mg/L)

X1 = 1 mL da suspensão de 10mg/L → 10 µg
X2 = 2 mL da suspensão de 10mg/L → 20 µg
X3 = 3 mL da suspensão de 10mg/L → 30 µg
X4 = 5 mL da suspensão de 10mg/L → 50 µg

Tomar Xi mL de suspensão de sílica
e transferir para um erley de 50 mL

X5 = 10 mL da suspensão de 10mg/L → 100 µg
X6 = 4 mL da suspensão de 50mg/L → 200 µg
X7 = 5 mL da suspensão de 50mg/L → 250 µg
X8 = 10 mL da suspensão de 50mg/L → 500 µg

Desligaro agitador magnético e
agitar vigorosamente o balão de fluorita

Tomar 1 mL de suspensão de fluorita
e pipetar sobre o erley de 50 mL

Transferir quantitativamente o conteúdo
para o sistema de filtração e ligar o vácuo

Transferir o filtro do sistema
após secagem à temp. amb. para o
suporte de amostras de DRX

Figura 11 – Fluxograma da preparação dos filtros do material de referência cerificado
(MRC)
Fonte: Elaborada pelo autor
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TEOR DE SÍLICA CRISTALINA EM POEIRAS DO AR
ELABORAÇÃO DAS CURVAS DE CALIBRAÇÃO

Cada um dos agentes possui a sua própria curva de calibração

Para cada filtro padrão, executar as
etapas abaixo (dentro do “loop”)
Montar o filtro sobre a cela de DRX

Faixa de medição em (2θ): 18 a 59
Step: 0,05 (2θ)/s
Fixed time (FT): 17 s
Potência: 40KV; 30 mA
spin: 30 RPM

Programar as condições de ensaio

Executar o ensaio

Medir a área dos picos primário,
secundário e terciário da fluorita
e dos agentes

primário
(2θ)
Quartzo
26,66
Cristobalita 21,93
Tridimita
21,62
Fluorita
47,10

Digitar as áreas dos picos e as massas
de agentes (m4) na planilha eletrônica
denominada “curva de calibração
(sílica em poeiras)”

Imprimir a planilha

Figura 12 – Fluxograma da elaboração das curvas de calibração
Fonte: Elaborada pelo autor

secundário
(2θ)
20,85
36,11
20,50
28,30

terciário
(2θ)
50,16
31,46
23,28
55,70
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5.1.1.7 Eliminação de interferentes
A

Figura 13 apresenta a relação de compostos que interferem na

quantificação dos picos dos polimorfos da sílica livre cristalina.
TEOR DE SÍLICA CRISTALINA EM POEIRAS DO AR
RELAÇÃO DE INTERFERENTES
Primary Quartz Line
Name
Aluminum Phosphate,
Biotite,
Clinoferrosilite,
Graphite,
High albite,
Iron carbide,
Lead chromate,
Lead sulfate,
Leucite,
Microcline,
Muscovite,

Orthoclase,
Potassium hydroxide,
Sanidine,
Sillimanite,
Wollastonite,
Zircon,

Formula

PDF No.

AlPO4
K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)3
FeSiO3
C
NaAlSi3O8
FeC
PbCrO4
PbSO4
KAlSi2O6
KAlSi3O8
KMgAlSi4O10(OH)2
KAl2Si3AlO10(OH)2
KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
K(Al,V)2(Si,Al)4O10(OH)2
(K,Na)Al2(Si,Al)4O10(OH)2
(Ba,K)Al2(Si3AlO10)(OH)2
(K,Ca,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2
(K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2
KAlSi3O8
(K,Ba)(Si,Al)4O8
(K,Ba,Na)(Si,Al)4O8
KOH
(K,Na)AlSi3O8
KAlSi3O8
Al2SiO5
CaSiO3
(Ca,Fe)SiO3
ZrSiO4

10-423
2-45
17-548
23-064, 25-284, 26-1079
20-572
3-411
8-209, 38-1363, 22-385
36-1461
31-967, 38-1423
19-932, 22-675, 22-687,19-926
21-993
7-25
6-263
19-814
34-175
10-490
25-649
7-42
31-966
19-3
19-2
15-890
19-1227
25-618
38-471
27-1064, 10-489, 27-88
27-1056
6-266

Formula
AlPO4
NaAlSi3O8
KAlSi3O8

PDF No.
10-423
20-572
19-932, 22-675, 22-687, 19-926

Formula
AlPO4
Cu

PDF No.
10-423
4-836

Formula
AlPO4
NaAlSi3O8

PDF No.
11-500
10-393, 20-572

Formula
AlPO4
NaAlSi3O8

PDF No.
10-423, 11-500
10-393, 20-572

Formula
AlPO4

PDF No.
11-500

Secondary Quartz Line
Name,
Aluminum Phosphate,
High albite,
Microcline,

Tertiary Quartz Line
.

Name,
Aluminum Phosphate,
Copper,

Primary Cristobalite Line
Name,
Aluminum Phosphate,
High albite,

Secondary Cristobalite Line
Name,
Aluminum Phosphate,
High albite,

Tertiary Cristobalite Line
.

Name,
Aluminum Phosphate,

Figura 13 - Lista de interferentes
Fonte: OSHA, 1996
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A fim de eliminar os possíveis interferentes das amostras a serem analisadas,
foi desenvolvido um método para tratar os filtros com as amostras após a sua
pesagem, conforme ilustrado na Figura 14 (fluxograma de eliminação de
interferentes na quantificação de sílica livre cristalina).
Para o estudo do método da eliminação de interferentes, foi selecionado um
material conhecido como

agalmatolito que contem compostos de filossilicatos e

feldspatos, compostos estes citados na lista de interferentes (Figura 13).
Também foi realizada uma coleta de amostra individual em uma mineradora
de agalmatolito.
Agalmatolito é a designação comercial para uma rocha peculiar, rica em
aluminossilicatos, amplamente utilizada pelo setor industrial como matéria-prima
cerâmica. As vantagens decorrem do controle granulométrico, fator lubrificante na
extrusão e baixa retração na sinterização, o que gera produtos brancos, com baixa
porosidade e superfícies de alto brilho (Carmo e Romano 1996, Ciullo 1996).
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PROCEDIMENTO PARA ELIMINAÇÃO DOS PICOS INTERFERENTES NA
QUANTIFICAÇÃO DE SÍLICA LIVRE

Pesar os filtros de coleta de
amostra individual

Adicionar lentamente com agitação
ácido fluorbórico

Calcinar a amostra em
cadinho a temperatura de 700ºC

lavar as paredes do frasco com água
quente, agitar e deixar em repouso

Colocar o resíduo do cadinho em frasco
de Berzelius
Filtrar em papel de filtração média
juntamente com polpa de papel
Adicionar ácido pirofosfórico quente e
agitar vigorosamente para dispersar
a amostra

Digerir em chapa aquecedora a temp.
de 250ºC e agitar para
dispersar a amostra

Retirar o frasco da chapa

Lavar o frasco e o resíduo contido no filtro
com solução de ácido clorídrico (HCl) 1:99
quente e com água quente até eliminação
de cloretos e fosfatos

Colocar o precipitado em um
cadinho de porcelana, queimar o filtro
lentamente sem inflamar e
calcinar a 1000ºC .

e agitar fortemente

Esfriar a temperatura ambiente, lavar o
frasco com e água aquecida entre
60ºC a 70ºC

Figura 14 – Fluxograma de eliminação de interferentes na quantificação de sílica livre
cristalina
Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 15 mostra um difratograma de um agalmatolito e a Figura 16 o
difratograma de uma

amostra de coleta individual de uma mineradora de

agalmatolito após o tratamento de eliminação dos picos interferentes para a
quantificação de sílica livre cristalina.
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mica

pico 1º
mica/quartzo
mica/quartzo
feldspato

Figura 15 – Difratograma de uma amostra de agalmatolito
Fonte: Elaborada pelo autor

Região dos picos
da mica/quartzo
feldspato

pico 1º
quartzo

Figura 16 – Difratograma de amostra de coleta individual da mineradora de agalmatolito
Fonte: Elaborada pelo autor
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5.1.2

Espectrometria de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento
de onda
A fluorescência de raios X fundamenta-se na medida das intensidades dos

raios X (número de raios X detectados por unidade de tempo) característicos
emitidos pelos elementos químicos que constituem a amostra, quando devidamente
excitada. (BERTIN, 1975; NASCIMENTO, 1999).
Os raios X emitidos por uma fonte (tubo de Raios X) são utilizados na
excitação dos elementos, levando a emissão de linhas espectrais com energias
características e cujas intensidades estão relacionadas com a sua concentração na
amostra.
Quando um átomo de um elemento químico presente na amostra é excitado,
os elétrons dos níveis internos mudam de nível de energia, conseqüentemente os
eletros de níveis mais afastados realizam um salto quântico para preencher a
vacância. Cada transição eletrônica constitui uma perda de energia para o elétron e
esta energia é emitida na forma de um fóton de Raios X de energia característica,
podendo assim ser utilizado para a identificação do elemento emissor (LEDERER, et
al., 1967).
A análise por espectrometria de fluorescência de raios X consiste em três
etapas:
•

excitação dos elementos que constituem a amostra;

•

dispersão dos raios X característicos emitidos;

•

detecção e medida dos raios-X .
Esta técnica é utilizada para realização de análise qualitativa (análise

elementar) e quantitativa em diversos tipos de amostras. Ela auxilia na interpretação
qualitativa dos difratogramas de raios X, pois fornece os elementos presentes na
amostra analisada.

6

RECONHECIMENTO DE ÁREA
O reconhecimento de área é uma etapa do trabalho que visa estabelecer a

situação atual da siderúrgica, nos aspectos referentes ao controle da exposição dos
trabalhadores a poeiras minerais contendo sílica livre cristalina originárias dos
processos de fusão, aquecimento e resfriamento de aços e de ferro gusa.
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Este reconhecimento é realizado por meio de:
•

análise do status anterior do controle;

•

análise dos procedimentos anteriormente desenvolvidos;

•

coleta e análise das poeiras sedimentadas em diversas áreas da usina;

•

estudos de publicações, legislação nacional e normas internacionais referentes à
exposição de trabalhadores a poeiras minerais.
Para o estudo foi feito coleta de amostras de pós depositados em diversas

áreas da aciaria para a realização de análises qualitativas, a fim de verificar a
presença de sílica livre cristalina.

7

AMOSTRAS ESTUDADAS
As amostras foram coletadas nos seguintes setores:

•

Galpão principal - pisos 10.7, 3; 4, 5, 6

•

Arredores do basculamento de gusa

•

Arredores da área de reparo de panelas de gusa

•

Arredores da área de reparo de panelas de aço

•

Arredores do IRUT

•

Arredores do forno a vácuo – RH
Foram coletadas 39 amostras.
Os locais de coleta e a designação das amostras encontram-se na Tabela 4.
As amostras utilizadas para o estudo do projeto foram coletadas em pontos

fixos na aciaria da siderúrgica.
Os critérios adotados para a coleta das amostras foram:
•

aspecto pulverulento do material;

•

local de deposição do material exposto ao processo de deposição natural das
poeiras ambientes;

•

local de deposição do material protegido quanto à ação de derrames de matéria
prima ou produtos que possam se confundir com a poeira sedimentada;

•

local de deposição do material não deve ser limpo com freqüência (isto aumenta
a probabilidade de coletar amostras representativas de um longo período de
deposição).
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8

FONTES DE SILÍCIO OBSERVADAS NA SIDERURGIA EM ESTUDO
A análise qualitativa por difratometria de raios X e espectrometria de

fluorescência de raios X das 39 amostras coletadas permitiu identificar as fontes de
silício na siderurgia.
As fontes de silício na siderurgia se dividem em duas classes distintas: os
silicatos e as sílicas cristalinas presentes principalmente nas escórias de alto-forno e
de aciaria e nos minérios. As sílicas cristalinas são também muito comuns nos
materiais refratários, usados em abundância na siderurgia.
Dentro de uma aciaria, as fontes de silício se originam da seguinte maneira:
•

nos convertedores: emitem poeiras de escórias, dentre outras, ricas em silicatos
e sílica cristalina;

•

trabalho com refratários: manutenção dos fornos com tijolos refratários, panelas,
entre outros, emitem sílica livre cristalina.
Existe, entretanto uma diferença na estrutura cristalina das sílicas emitidas

por trabalho com materiais refratários e as emitidas juntamente com as poeiras de
escória dos convertedores.
As

sílicas

originárias

de

material

refratário

possuem

composição

predominante de cristobalita e em menor quantidade de tridimita, enquanto a sílica
da escória é formada basicamente por quartzo alfa.
Materiais refratários são cerâmicas usadas nos equipamentos de aciaria com
a finalidade de revestir as interfaces de contados com o gusa ou o aço líquido. Os
materiais refratários devem ser relativamente inertes ao processo de aquecimento
provocado pelo metal líquido, além de possuir resistência mecânica bastante
elevada. Os materiais usados em cerâmicas refratárias, em sua quase totalidade, já
foram submetidos à pelo menos um processo de aquecimento em temperaturas
superiores à 1500ºC.
Quando o óxido de silício é aquecido em temperaturas na faixa de 900ºC a
1500ºC, ele forma os isomorfos cristobalita e tridimita, logo nos refratários eles
estão presentes e de uma maneira geral, o quartzo não costuma aparecer.
O gusa líquido, sai do alto-forno com teores de carbono, silício e enxofre
superiores aos especificados para a fabricação de aços, além destes elementos
dissolvidos, existe ainda uma certa quantidade de escória de alto-forno na superfície
do gusa. Antes de ingressar na aciaria, o gusa recebe uma injeção de reagentes
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contendo óxido de cálcio e outros reagentes para promover a remoção do enxofre
(dessulfuração), Estes reagentes removem a maior parte do enxofre do gusa,
convertendo-os em sulfatos de cálcio, assim como uma parte do silício do aço é
convertida em silicatos de cálcio. Tanto os sulfatos como os silicatos são
incorporados à escória sobrenadante e o gusa segue para a aciaria.
As escórias de alto forno são basicamente silicatos de cálcio amorfos,
entretanto, uma análise por difratometria de raios X de amostras de escória de altoforno do pátio revelou que existem em sua composição pequenas quantidades de
grafite, carbonato de cálcio, hidróxido de cálcio e quartzo. O tempo de permanência
da escória sobrenadante em contato com a atmosfera permite que uma parte dos
silicatos amorfos se oxide, formando quartzo, ou se cristalize, formando silicatos de
cálcio.
Ao ingressar na aciaria, o gusa que contêm um pouco de escória na
superfície e ainda possui um pouco de silício dissolvido, é transferido para panelas
de gusa. Faz-se a remoção da escória sobrenadante (Skimmer) e alimenta-se o
gusa sobre sucata dentro do convertedor. No interior do convertedor o gusa recebe
injeções de cal, oxigênio e metais de liga. A oxigenação remove o carbono e
juntamente com a cal, converte o silício dissolvido em silicato de cálcio.
Ao oxigenar o aço, forma-se também uma pequena quantidade de óxido de
silício, que pode assumir inicialmente a estrutura de sílica amorfa e migrar para a
escória ou ser eliminado sob a forma de poeira. Uma parte do óxido de silício
permanece sob agitação dentro do banho líquido e com o passar do tempo (alguns
segundos), converte-se em quartzo (partículas muito pequenas). As partículas de
quartzo podem então agrupar-se para formar esferas de quartzo ou esferas mistas
de quartzo e silicatos de cálcio (Foto 7 e Foto 8). Por fim as esferas formadas podem
ser incorporadas à escória ou ser eliminadas na forma de poeira.
As sílicas livres cristalinas e os silicatos são identificados utilizando a técnica
de difratometria de raios X, cujo princípio do método é identificar compostos
cristalinos presentes em um sólido.
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Fotografia 7 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura de
esferas de quartzo contida na poeira do convertedor
(6.000 vezes de aumento)

Fonte: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2004

Fotografia 8 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura de esfera
de quartzo + silicato de cálcio contidos na poeira do
convertedor (2.300 vezes de aumento)

Fonte: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2004
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9

RESULTADOS

9.1

Resultados das análises qualitativas
As amostras foram analisadas qualitativamente por espectrometria de

fluorescência de raios X

e por difratometria de raios X , conforme descrito na

Tabela 4.
Tabela 4 - Resultados da análise qualitativa por espectrometria de fluorescência de raios X
(FRX) e difratometria de raios X (DRX)
DESIGNAÇÃO

FRX

A1
6º piso - ao lado do
elevador passageiros

cálcio, ferro, magnésio,
silício,
enxofre,
zinco,
alumínio,
manganês,
titânio,
cloro,
cromo,
chumbo, potássio, fósforo,
estrôncio e cobre.

A2
6ºpiso - guarda corpo
próximo
elevador
de
passageiros

cálcio, ferro, magnésio,
silício, enxofre, alumínio,
zinco, manganês, titânio,
cloro, cromo, potássio,
chumbo, estrôncio, fósforo
e cobre.

A3 6ºpiso - topo da coifa do
convertedor 2

cálcio, ferro, magnésio,
silício, enxofre, alumínio,
zinco, manganês, titânio,
cloro, cromo, potássio,
chumbo, estrôncio, fósforo
e cobre.

A4 6º piso - chão entre topos
das coifas

cálcio, ferro, manganês,
magnésio, silício, alumínio,
zinco,
enxofre,
titânio,
cromo, potássio, cloro,
estrôncio, fósforo, chumbo,
cobre e cobalto.

DRX
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- cal (óxido de cálcio) CaO
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- grafite (carbono) C
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- cal (óxido de cálcio) CaO
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- grafite (carbono) C
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- portlandita (hidróxido de cálcio Ca(OH)2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- cal (óxido de cálcio) CaO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- grafite (carbono) C
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- silicato bicálcico hidratado Ca2SiO4.0,30H2O
- portlandita (hidróxido de cálcio Ca(OH)2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- cal (óxido de cálcio) CaO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- grafite (carbono) C
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- silicato bicálcico hidratado Ca2SiO4.0,30H2O
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Continuação da Tabela 4 DESIGNAÇÃO
A5
6ºpiso
forçaC4/C5

-

Resultados da análise qualitativa por espectrometria de
fluorescência de raios X (FRX) e difratometria de raios X
(DRX) .
FRX

caixa

ferro, cálcio, magnésio,
enxofre, alumínio, silício,
manganês, zinco, titânio,
cromo, potássio, cloro,
fósforo, estrôncio, chumbo
e cobre.

A6
6ºpiso - viga nas
proximidades do elevador de
carga

cálcio, ferro, magnésio,
silício, enxofre, alumínio,
manganês, zinco, titânio,
cloro, potássio, cromo,
fósforo, estrôncio, cobre,
níquel e bário.

A7 5ºpiso - monte de varrição
da
estação
redutora
de
oxigênio

cálcio, ferro, magnésio,
silício,
manganês,
alumínio, enxofre, zinco,
titânio, potássio, fósforo,
cloro, bário, estrôncio,
cromo, chumbo, cobre e
níquel.

A8 5ºpiso - chão próximo dos
carros
de
lança
do
convertedor 1

cálcio, ferro, magnésio,
silício,
alumínio,
manganês. zinco, enxofre,
titânio, potássio,
cloro,
fósforo,
bário,
cromo,
chumbo, estrôncio, cobre e
níquel.

A9 5ºpiso - varrição entre os
carros
de
lança
dos
convertedores

cálcio, ferro, magnésio,
silício,
manganês,
alumínio,
zinco, titânio,
enxofre, cloro, potássio,
fósforo,
bário,
estrôncio,cromo, chumbo,
cobre e níquel.

DRX

periclásio (óxido de magnésio) MgO
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- tridimita (óxido de silício) SiO2
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- grafite (carbono) C
- cal (óxido de cálcio) CaO
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- grafite (carbono) C
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- cal (óxido de cálcio) CaO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- grafite (carbono) C
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- cal (óxido de cálcio) CaO
- silicato de cálcio Ca3SiO5
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- cal (óxido de cálcio) CaO
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- grafite (carbono) C
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- grafite (carbono) C
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- cal (óxido de cálcio) CaO
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- aluminato de cálcio CaAl2O4
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Continuação da Tabela 4 DESIGNAÇÃO

Resultados da análise qualitativa por espectrometria de
fluorescência de raios X (FRX) e difratometria de raios X
(DRX)
FRX

A10 5ºpiso - lateral do berço
da lança

ferro, cálcio, magnésio,
enxofre, silício, alumínio,
manganês, zinco, titânio,
potássio,
cromo, cloro,
fósforo, chumbo, estrôncio,
cobre e níquel.

A11 5ºpiso - lateral da coifa
fixa do convertedor 1

cálcio, ferro, enxofre,
magnésio, silício, alumínio,
manganês, zinco, titânio,
cloro, potássio,
cromo,
fósforo, estrôncio, cobre e
níquel.

A12 4ºpiso - trilho da TR 4
em frente ao convertedor 2

cálcio, ferro, magnésio,
silício,
manganês,
alumínio, zinco, enxofre,
titânio,
cloro,
fósforo,
potássio,
cromo,
estrôncio, chumbo
e
cobre.

A13 4ºpiso - na estação de
nitrogênio

ferro, magnésio, cálcio,
alumínio, silício, enxofre,
manganês, titânio, cromo,
zinco, potássio,
cloro,
fósforo, estrôncio, cobre,
níquel, chumbo e zircônio.

A14 próximo ao vibrador da
balança WHE do convertedor
2.

cálcio,
ferro,
silício,
magnésio,
manganês,
alumínio, enxofre, zinco,
estrôncio,
potássio,
fósforo,
titânio,
cloro,
cobre, cromo, chumbo e
níquel.

DRX

- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- grafite (carbono) C
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- cal (óxido de cálcio) CaO
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- gehlenita (silicato de alumínio e cálcio) Al2Ca2SiO7
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- silicato de cálcio Ca2SiO4
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.xH2O
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- grafite (carbono) C
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- bassanita (sulfato de cálcio hidratado) CaSO4.0,5H2O
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.xH2O
- larnita (silicato de cálcio) Ca2SiO4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- cal (óxido de cálcio) CaO
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- larnita (silicato de cálcio) Ca2SiO4
- grafite (carbono) C
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- silicato de cálcio Ca3SiO5
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- cristobalita (óxido de silício) SiO2
- tridimita (óxido de silício) SiO2
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- grafite (carbono) C
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- grafite (carbono) C
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- silicato bicálcico hidratado Ca2SiO4.H2O
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
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Continuação da Tabela 4 -

DESIGNAÇÃO

Resultados da análise qualitativa por espectrometria de
fluorescência de raios X (FRX) e difratometria de raios X
(DRX)
FRX

A15 Piso 3 - área de Reframax
sobre convertedor 1.

cálcio, ferro, magnésio,
silício,
manganês,
alumínio, zinco, enxofre,
titânio, cloro, potássio,
chumbo,
fósforo,
estrôncio, cromo, cobre,
bário, estanho e níquel.

A16 Piso 3 - cerca de 10m de
distância das máquinas de
corte de refratários da área
Reframax

ferro, cálcio, magnésio,
silício, alumínio, enxofre,
manganês, titânio, cromo,
zinco, potássio,
cloro,
fósforo, estrôncio, cobre,
chumbo, níquel e zircônio.

A17 2ºpiso
- no guarda
corpo ao lado do elevador de
passageiros

magnésio, ferro, cálcio,
silício, alumínio, enxofre,
manganês,
cromo,
potássio,
titânio, zinco,
cloro,
fósforo,
cobre,
estrôncio,
chumbo
e
níquel.

A18 2ºpiso - portão de trás
do convertedor1

ferro, cálcio, magnésio,
silício,
manganês,
alumínio, zinco, enxofre,
titânio, potássio, fósforo,
cromo, estrôncio, cloro,
cobre, chumbo e níquel.

A19
2ºpiso
- viga
(convertedor1) a leste da
estação de borbulhamento

ferro, cálcio, alumínio,
magnésio,
silício,
manganês,
enxofre,
potássio,
zinco, cloro,
titânio,
cromo, fósforo,
cobre, estrôncio, chumbo
níquel, zircönio e nióbio .

DRX
- cal (óxido de cálcio) CaO
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- aluminato de cálcio CaAl2O6
- grafite (carbono) C
- wustita (óxido de ferro (II) FeO
- pirolusita (óxido de manganês) MnO2
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- grafite (carbono) C
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- cristobalita (óxido de silício) SiO2
- silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.xH2O
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- grafite (carbono) C
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- gismondina (silicato de cálcio e alumínio hidratado)
CaAl2Si2O8.4H2O
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- cal (óxido de cálcio) CaO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.xH2O
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- grafite (carbono) C
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- grafite (carbono) C
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.xH2O
- sulfato de cálcio CaSO4
- silicato de cálcio Ca2SiO4
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
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Continuação da Tabela 4 DESIGNAÇÃO
A20 2ºpiso - viga atrás do
skimmer

Resultados da análise qualitativa por espectrometria de
fluorescência de raios X (FRX) e difratometria de raios X
(DRX)
FRX

ferro,
cálcio, enxofre, magnésio,
silício,
alumínio,
manganês, titânio, zinco,
cloro, potássio,
cromo,
fósforo, estrôncio, cobre,
chumbo e níquel.

A21 2ºpiso - empilhadeira
de skimmer

ferro, cálcio, magnésio,
silício, alumínio, enxofre,
manganês, titânio, zinco,
potássio,
cromo, cloro,
fósforo, cobre, estrôncio,
chumbo e níquel.

A22
2ºpiso - escudo da
sala
de
controle
do
convertedor 1.

ferro,cálcio,silício,
magnésio,alumínio,
enxofre, manganês, zinco,
titânio, potássio, fósforo,
cloro,
cromo,
cobre,
estrôncio,
chumbo
e
níquel.

A23 2ºpiso - escudo da sala
de controle do convertedor 2.

cálcio, ferro, magnésio,
silício,alumínio, manganês,
enxofre,
zinco, titânio,
potássio,
cobre, cromo,
fósforo, cloro, estrôncio,
chumbo bário e níquel.

A24
coifa
superior
de
pesagem do gusa do poço 2

ferro, cálcio, enxofre,
silício, alumínio, magnésio,
manganês, zinco, cloro,
titânio, potássio, fósforo,
cromo, estrôncio, chumbo
e cobre.

DRX
-

hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
periclásio (óxido de magnésio) MgO
wustita (óxido de ferro (II)) FeO
gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
grafite (carbono) C
quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.0,30H2O
aluminato de cálcio CaAl2O6
portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.xH2O
wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
gehlenita (silicato de alumínio e cálcio) Al2Ca2SiO7
calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
periclásio (óxido de magnésio) MgO
mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
grafite (carbono) C
larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
aluminato de cálcio CaAl2O4
silicato de bicálcico Ca2SiO4
wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.xH2O
gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
hillebrandite (silicato básico de cálcio) Ca2SiO3(OH)2
hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
grafite (carbono) C
periclásio (óxido de magnésio) MgO
wustita (óxido de ferro (II)) FeO
aluminato de cálcio CaAl2O6
larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
grafite (carbono) C
silicato de cálcio hidratado Ca1,5SiO3,5.xH2O
wustita (óxido de ferro (II)) FeO
quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
silicato de cálcio hidratado Ca4SiO.xH2O
gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
aluminato de cálcio CaAl2O6
hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
bassanita (sulfato de cálcio hidratado) CaSO4.0,5H2O
grafite (carbono) C
larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
periclásio (óxido de magnésio) MgO
dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
aluminato de cálcio CaAl2O4
wustita (óxido de ferro (II)) FeO
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Resultados da análise qualitativa por espectrometria de
fluorescência de raios X (FRX) e difratometria de raios X
(DRX) .
FRX

A25 corrimão próximo da
pesagem do gusa.

A26
coifa
superior
de
pesagem do gusa do poço 1.

A27 tubulação de água de
incêndio, próxima à coifa
superior de pesagem do
gusa do poço 1.

ferro, cálcio, enxofre,
silício,
alumínio,
magnésio,
manganês,
zinco,
cloro,
potássio,
titânio, fósforo, cromo e
cobre.
ferro, enxofre, cálcio,
alumínio,
silício,
magnésio,
manganês,
zinco,
cloro,
titânio,
potássio, fósforo, cromo,
estrôncio e cobre.

- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- bassanita (sulfato de cálcio hidratado) CaSO4.0,5H2O
- grafite (carbono) C
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- grafite (carbono) C
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- tridimita (óxido de silício) SiO2
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- grafite (carbono) C
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- grafite (carbono) C
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- cal (óxido de cálcio) CaO
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- grafite (carbono) C
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- cromita de magnesio (óxido de magnésio e cromo)
MgCr2O4
- silicato de cálcio Ca2SiO3
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- grafite (carbono) C
- cristobalita (óxido de silício) SiO2
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- Cromita de magnésio e alumínio MgAlCrO4

alumínio,
silício,
magnésio,
cálcio, ferro,
titânio, potássio,
cromo,
fósforo,
manganês,
zircônio, enxofre,
zinco,
estrôncio, cobre, níquel,
nióbio,gálio e tungstênio.

A29 silo da Cota 51

cálcio, ferro, enxofre,
magnésio, silício, alumínio,
manganês, zinco, titânio,
estrôncio, cromo, potássio,
fósforo, cloro, cobre e
chumbo.

18B

hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
periclásio (óxido de magnésio) MgO
quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
aluminato de cálcio CaAl2O4
grafite (carbono) C

-

A28 dispenser da máquina
de projeção da massa para
reparo da panela de gusa

A30
comporta
convertedor1

DRX

ferro, cálcio, enxofre,
alumínio, silício, magnésio,
manganês, zinco, cloro,
titânio, potássio, fósforo,
cromo, estrôncio, chumbo
e cobre.

do

cálcio, ferro, magnésio,
silício,
alumínio,
manganês,
zinco,
enxofre,
cloro, titânio,
potássio, chumbo, bário
estrôncio, fósforo, cromo,
cobre, níquel, estanho e
bromo.

A31 refratários de projeção
da panela de aço

magnésio, ferro, silício,
alumínio, cálcio, cromo,
manganês,
enxofre,
titânio, potássio, fósforo,
zinco, estrôncio, zircônio,
cobre, e níquel.
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Continuação da Tabela 4 DESIGNAÇÃO
A32 refratários de projeção
da panela de gusa

A33 massa de refratários no
vaso de RH

Resultados da análise qualitativa por espectrometria de
fluorescência de raios X (FRX) e difratometria de raios X
(DRX)
FRX

.

alumínio,
silício,
magnésio, ferro, cálcio,
titânio,
enxofre,
manganês,cromo,
potássio, zinco, zircônio,
fósforo, cloro, estrôncio,
cobre, chumbo, níquel,
nióbio e gálio.
alumínio, cálcio, silício,
ferro, titânio, magnésio,
enxofre, potássio, zircônio,
cromo,
manganês,
fósforo, estrôncio, níquel,
cobre, nióbio e gálio.

A34 portão de piso 0 entre o ferro,
cálcio,
silício,
RH e o IRUT
enxofre,
manganês,
alumínio,
magnésio,
titânio,
zinco, potássio,
cromo, cloro, fósforo, cobre,
estrôncio, chumbo e níquel.

A35 sistema de lança do IRUT

A36
plataforma
de
manutenção da área de
panela de aço (válvula
gaveta)

ferro,
alumínio,
manganês, silício, cálcio,
magnésio, enxofre, cloro,
zinco, potássio, cromo,
fósforo, titânio, estrôncio,
cobre e níquel.

ferro, cálcio, alumínio,
silício, magnésio, enxofre,
manganês, titânio, cromo,
potássio, zinco, cobre,
fósforo,
cloro,
estrôncio, níquel e zircônio.

DRX
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- cristobalita (óxido de silício) SiO2
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- grafite (carbono) C
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- rutilo (óxido de titânio) TiO2
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- cristobalita (óxido de silício) SiO2
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- grafite (carbono) C
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- cal (óxido de cálcio) CaO
- anatásio (óxido de titânio) TiO2
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- grafite (carbono) C
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- aluminato de cálcio CaAl2O6
- silicato de cálcio hidratado Ca2SiO4.xH2O
- cristobalita (óxido de silício) SiO2
- hausmannita (óxido de manganês) Mn3O4
- gismondina (silicato de cálcio e alumínio hidratado)
CaAl2Si2O8.4H2O
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- aluminato de cálcio CaAl2O6
- pyrolusita (óxido de manganês) MnO2
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- ferro metálico Fe
- maghemita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- mullita (silicato de alumínio) Al6Si2O13
- grafite (carbono) C
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- ettringita (sulfato básico de cálcio e alumínio)
Ca6Al2(SO4)3(OH)12
- gismondina (silicato de cálcio e alumínio hidratado)
CaAl2Si2O8.4H2O
- aluminato de cálcio hidratado Ca4Al2O7.xH2O
- tobermorita (silicato básico de cálcio hidratado
Ca5(OH)2Si6O16.4H2O
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- pyrolusita (óxido de manganês) MnO2
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Continuação da Tabela 4 -

DESIGNAÇÃO
A37 IRUT - refino secundário

Resultados da análise qualitativa por espectrometria de
fluorescência de raios X (FRX) e difratometria de raios X
(DRX)
FRX

ferro, cálcio, manganês,
silício, magnésio, alumínio,
enxofre,
zinco, titânio,
potássio, cromo, cloro,
fósforo, cobre , estrôncio,,
chumbo e níquel.

A38 ponte sobre projeção de
massa de RH

magnésio, ferro, alumínio,
silício, cálcio, enxofre,
cromo, manganês, fósforo,
cloro,
potássio, zinco,
titânio, cobre,
estrôncio,
chumbo e níquel.

A39 1º Piso - escada de
acesso a PR4

ferro, cálcio, magnésio,
silício, alumínio, enxofre,
manganês, zinco, cromo,
titânio,
cobre,
cloro,
fósforo, chumbo e níquel.

DRX
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- pyrolusita (óxido de manganês) MnO2
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- coríndon (óxido de alumínio) Al2O3
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- gismondina (silicato de cálcio e alumínio hidratado)
CaAl2Si2O8.4H2O
- gipso (sulfato de cálcio dihidratado) CaSO42H2O
- larnita (silicato bicálcico) Ca2SiO4
- grafite (carbono) C
- aluminato de cálcio CaAl2O6
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- wustita (óxido de ferro (II)) FeO
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- gismondina (silicato de cálcio e alumínio hidratado)
CaAl2Si2O8.4H2O
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- grafite (carbono) C
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- anidrita (sulfato de cálcio) CaSO4
- cromita de magnesio (óxido de magnésio e cromo)
MgCr2O4
- magnetita (óxido de ferro (II, III) Fe3O4
- hematita (óxido de ferro (III) Fe2O3
- calcita (carbonato de cálcio) CaCO3
- quartzo alfa (óxido de silício) SiO2
- grafite (carbono) C
- dolomita (carbonato de cálcio e magnésio) CaMg(CO3)2
- gismondina (silicato de cálcio e alumínio hidratado)
CaAl2Si2O8.4H2O
- periclásio (óxido de magnésio) MgO
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- portlandita (hidróxido de cálcio) Ca(OH)2
- wollastonita (metassilicato de cálcio) CaSiO3
- aluminato de cálcio CaAl2O4
- aluminato de cálcio hidratado Ca4Al2O7.xH2O

Fonte: Elaborado pelo autor

As Figuras 17 e 18 mostram a proporção de quartzo e de sílica dos
refratários, respectivamente, em cada unidade da aciaria.
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Lança do
IRUT

Arredores do
IRUT

Arredores do
RH

Panelas de
aço

Panelas de
gusa

Área de gusa

sala de
controle

Piso 10.7
(convertedor)

Piso 10.7
(elevador)

3º piso

4º piso

5º piso

6º piso

Proporção (adimensional)

Quartzo

Figura 17 - Proporção de quartzo em cada unidade da aciaria
Fonte: Elaborada pelo autor

Lança do
IRUT

Arredores do
IRUT

Arredores do
RH

Panelas de
aço

Panelas de
gusa

Área de gusa

sala de
controle

Piso 10.7
(convertedor)

Piso 10.7
(elevador)

3º piso

4º piso

5º piso

6º piso

Proporção (adimensional)

Sílica de refratários

Figura 18- Proporção de sílica de refratários em cada unidade da aciaria
Fonte: Elaborada pelo autor

Comparando-se a Figura 17 com a Figura 18, nota-se que o quartzo
basicamente se distribui nos pontos de emissão de escória, ou seja, nos arredores dos
convertedores, no RH, na lança do IRUT e no 4º piso. A cristobalita e a tridimita
(sílica de refratários) aparecem predominantemente na área de reparo de panelas de
aço.
Estas observações demonstram que existem duas origens de sílica na
aciaria:
•

cristobalita e tridimita : se originam da área de reparo de panelas de aço;

• quartzo: se origina nos convertedores e em todos os focos de emissão de escória.
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10

APLICAÇÃO DO MÉTODO ESTUDADO
Foi realizada a análise gravimétrica de aerodispersóides, segundo a Norma

de Higiene Ocupacional NHO-03 (FUNDACENTRO, 2001) e de análise quantitativa
de sílica livre cristalina por difratometria de raios X, método desenvolvido no IPT e
segundo a Norma de Higiene Ocupacional NHO-09 (FUNDACENTRO, 2007). A
avaliação quantitativa tem por objetivos:
•

estimar a exposição dos trabalhadores ao longo de suas jornadas de trabalho;

•

subsidiar projetos de implantação de medidas de controle e avaliar a eficácia das
já adotadas;

•

verificar a conformidade dos ambientes de trabalho com as exigências legais;

•

informar sobre a localização e intensidade das fontes de material particulado;

•

monitorar

a

exposição

dos

trabalhadores

para

registros

e

estudos

epidemiológicos;
•

obter amostras para investigações analíticas e toxicológicas.

10.1

Estratégia de amostragem utilizada para coleta de amostra individual
A estratégia de amostragem começa quando se estuda uma população

exposta e é um processo de conhecimento da exposição de trabalhadores, que se
inicia com uma adequada abordagem do ambiente (processo, pessoas, tarefas,
agentes) e termina com afirmações estatisticamente fundamentadas sobre essa
exposição, para que o ciclo da higiene ocupacional possa prosseguir, até o controle
dos risco.
Foram avaliadas todas as ocupações registradas dos empregados da aciaria
e foram classificadas em grupos, para os quais levou-se levou em consideração
critérios qualitativos, tais como a concentração aparente de contaminantes e
estimativas do tempo de exposição que dependeram preponderantemente da
capacidade dos profissionais envolvidos em julgar a situação nos ambientes de
trabalho.
O uso destes critérios permitiu a elaboração da Tabela 5 com as ocupações
classificadas em diferentes níveis (3 e 4). Não se aplica para classificação de
ocupações nos níveis 1 e 5. Portanto, todas as ocupações foram priorizadas, pois
foram classificadas nos níveis 3 e 4.
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Os grupos foram classificados em cinco níveis, conforme descritos abaixo:
(AIHA, 1998)
• nível 1 - exposição desprezível (insignificante) – em condições normais de
trabalho, a exposição

dos trabalhadores ao agente durante a execução das

atividades é praticamente inexistente. É uma situação típica para aquelas
ocupações cujos trabalhadores não mantêm contato com as fontes de emissão,
mas que podem ir para a área por breves períodos e esporadicamente (ex.:
ocupações administrativas), ou aqueles que executam operações à distancia
(controle remoto) em salas de controle isoladas em relação a agentes presentes
na área operacional;
• nível 2 – exposição pequena – em condições normais de trabalho, a exposição
dos trabalhadores ao agente é esporádica, por curto espaço de tempo e em níveis
baixos. (ex.: salas de controle próximas às áreas de produção);
• nível 3 – exposição moderada – em condições normais de trabalho, a exposição
dos trabalhadores ao agente é freqüente e em níveis baixos, ou esporádico e em
níveis altos. O empregado mantém contato diário com o agente. (ex.: trabalhos de
inspeção; instrumentistas; supervisores; assistentes, etc.);
• nível 4 – exposição significante – em condições normais de trabalho, a exposição
dos trabalhadores ao agente é freqüente e em níveis altos. O trabalhador
permanece a maior parte da sua jornada de trabalho próximo das fontes de
emissão. Este nível refere-se ao contato com agentes presentes em altas
concentrações num ambiente com proteção coletiva (ventilação exaustora, etc.)
insuficiente e/ou inadequada . (ex.: operadores, auxiliares, manutenção, etc.);
• nível 5 – exposição excessiva – em condições normais de trabalho, a exposição
dos trabalhadores ao agente é freqüente e em níveis muito altos. Refere-se a
situações em que o agente não sofre nenhum tipo de controle e está presente no
ambiente em concentrações muito altas (ex.: operadores e auxiliares de produção
em atividades críticas; forneiros, vazadores, etc.).

64

amostrados

% de empregados

nº amostras

amostrados

nº de empregados

nº de empregados

Nível de risco

cod. Ocup.

Ocupação

Tabela 5 - Classificação dos Grupos de Exposição similar avaliados à exposição a sílica
livre cristalina na aciaria

OP Vazamento Metalurgia da Panela

846

4

9

9

12

100%

OP Basculamento Convertedor

847

3

9

9

11

100%

OP Área de Refino Secundário

3672

3

5

4

6

80%

OP Ponte Gusa e Sucata

3518

3

14

0

0

0%

OP Área de Pesagem de Gusa

3519

3

4

4

6

100%

OP Área Desgas. A Vácuo

4134

3

6

5

8

83%

Cont Equip Refino Secundário

4250

4

8

8

10

100%

OP Área Convertedor

4253

4

28

14

22

50%

Cont Equip Refino Primário

4316

4

9

7

10

78%

Fonte: Elaborado pelo autor

Todos os empregados de uma determinada ocupação, classificada nos níveis
(3) ou (4), foram a princípio considerados para serem avaliados.
Desta forma, obtiveram-se cinco populações distintas, referentes às
ocupações do nível 3 e quatro populações distintas ,referentes às ocupações do
nível 4.
A população de cada ocupação foi considerada como um Grupo de Exposição
Similar (GES).
Como em cada ocupação, foi prevista a amostragem de todos os
empregados, portanto, o grupo amostral neste caso foi de 100% em relação ao
Grupo de Exposição Similar (GES).
Os GES não foram formados a partir do agrupamento de ocupações, visto
haver pouca similaridade das tarefas entre as ocupações; regiões espaciais
diferentes, onde as tarefas são realizadas e posição relativa às fontes de
contaminantes muito diferenciadas.
O grupo amostral foi de 100% em relação aos GES formados, considerando
que a população deles era reduzida e desta forma quase nenhum ganho seria
significativo em termos de redução de tempo e custos das amostragens e, ao
contrário, a incerteza dos resultados seria aumentada.
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10.2

Preparação de filtros de coletas
Os filtros de coletas foram pesados em balança analítica digital com cinco

casas decimais e montados de acordo com a NHO-03 - Análise gravimétrica de
aerodispersóides sólidos coletados sobre filtros de membranas (FUNDACENTRO,
2001).
A Figura 19 mostra um conjunto de filtros de membrana com o separador de
partículas e o ciclone de alumínio.

Figura 19 - Conjunto montado no Porta-Cassete
com Ciclone e Cassete.
Fonte: JJR, 2008.

10.3

Coleta de amostras e equipamento utilizados
As amostras foram coletadas utilizando-se uma planilha de campo para

anotar os dados necessários e importantes.
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Foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos no processo de
coleta de amostras:
•

filtros de membrana de PVC, de 5µm de poro e 37 mm de diâmetro;

•

separador de partículas para poeira respirável: foi utilizado ciclone de alumínio,
marca SKC para a separação de partículas com diâmetros menores que 10µm;

•

bomba de amostragem individual, A. P. BUCK, INC. (modelo GENIE),
previamente calibradas na vazão de 2,5 L/min;

•

calibradores para as bombas de amostragem (calibrador primário da MSA
(“bolhômetro”) e eletrônicos da A.P Buck, modelo M-5 (2 unidades).
A vazão das bombas de amostragem foram ajustadas, tomando-se como

referência

a NBR 10 562 - Calibração de vazão, pelo método da bolha de sabão,

de bombas de baixa vazão utilizadas na avaliação de agentes químicos no ar –
Procedimento,

de

dez/1988.

Outra

referência

adotada

foi

a

NHO

07,

FUNDACENTRO, 2002.

11

RESULTADOS DA EXPOSIÇÃO À SÍLICA LIVRE CRISTALINA

11.1

Avaliação da exposição à sílica livre cristalina em relação aos limites de
tolerância da NR-15 e os estabelecidos pela ACGIH (2005).
Foram analisadas 89 amostras de coletas individuais.
A Tabela 6 apresenta os resultados individuais das exposições à sílica,

comparadas aos limites estabelecidos pela NR-15 enquanto a Tabela 7 apresenta os
resultados individuais das exposições à sílica cristalina comparadas aos TLV-TWA’s
(“Threshold Limit Value – Time Welghted Average”) estabelecidos pela ACGIH.
As celas coloridas em amarelo indicam níveis de exposição individuais acima
do nível de ação (50% do LT), enquanto as celas coloridas em azul indicam níveis
de exposição individuais acima do LT estabelecido pela Norma Regulamentadora 15
(NR-15).
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Tabela 6 - Resultados individuais das exposições a sílica cristalina comparadas aos limites
explicitamente estabelecidos pela NR-15
Amostra

Ocupação

Cód. Ocup.

Sílica cristalina
(%)

Concentração de
Nível de ação NR-15
poeira respirável
(mg/m³)
(mg/m3)

Limite de
tolerância NR-15
(mg/m3)

846-1

1,266

0,65

1,22

2,45

846-2

1,393

0,62

1,18

2,36

846-3

4,000

0,17

0,67

1,33

846-4

0,593

1,54

1,54

3,09

846-5

1,318

0,53

1,21

2,41

0,775

1,05

1,44

2,88

0,959

0,86

1,35

2,70

846-8

0,751

1,08

1,45

2,91

846-9

1,280

0,67

1,22

2,44

846-10

1,146

1,84

1,27

2,54

846-11

2,993

0,28

0,80

1,60

846-12

0,729

1,23

1,47

2,93

847-1

0,510

1,77

1,59

3,19

847-2

2,004

0,35

1,00

2,00

847-3

1,461

0,56

1,16

2,31

847-4

5,000

0,16

0,57

1,14

2,988

0,25

0,80

1,60

2,992

0,25

0,80

1,60

847-7

2,000

0,36

1,00

2,00

847-8

3,010

0,30

0,80

1,60

847-9

9,016

0,09

0,36

0,73

847-10

9,000

0,09

0,36

0,73

847-11

2,991

0,28

0,80

1,60

3519-1

5,000

0,18

0,57

1,14

3519-2

5,000

0,18

0,57

1,14

29,040

0,09

0,13

0,26

13,059

0,06

0,27

0,53

31,111

0,17

0,12

0,24

5,021

0,18

0,57

1,14

846-6

OP. Vazamento
Metalurgia da

846-7

847-5

846

Panela

OP
Basculamento

847-6

Convertedor

847

3519-3
3519-4
3519-5
3519-6

OP Área de
Pesagem de
Gusa

3519
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Continuação da Tabela 6 - Resultados individuais das exposições a sílica cristalina
comparadas aos limites explicitamente estabelecidos pela
NR-15
Amostra

Ocupação

Cód. Ocup.

Sílica cristalina
(%)

Concentração de
Nível de ação NR-15
poeira respirável
(mg/m³)
3
(mg/m )

Limite de
tolerância NR-15
(mg/m3)

3672-1

16,970

0,05

0,21

0,42

3672-2

2,990

0,29

0,80

1,60

3672-3

11,957

0,07

0,29

0,57

12,955

0,07

0,27

0,53

4,008

0,20

0,67

1,33

3672-6

2,991

0,34

0,80

1,60

134-1

73,014

0,16

0,05

0,11

4134-2

3,011

0,33

0,80

1,60

4134-3

6,020

0,15

0,50

1,00

2,992

0,29

0,80

1,60

5,978

0,15

0,50

1,00

4134-6

3,008

0,30

0,80

1,60

4134-7

5,979

0,15

0,50

1,00

4134-8

14,026

0,06

0,25

0,50

4250-1

10,000

0,08

0,33

0,67

4250-2

4,008

0,20

0,67

1,33

4250-3

5,024

0,15

0,57

1,14

4250-4

4,007

0,20

0,67

1,33

6,975

0,13

0,45

0,89

22,917

0,04

0,16

0,32

5,977

0,14

0,50

1,00

4250-8

16,970

0,05

0,21

0,42

4250-9

4,000

0,20

0,67

1,33

4250-10

1,010

0,88

1,33

2,66

4253-1

40,000

0,02

0,10

0,19

3,987

0,22

0,67

1,34

5,021

0,18

0,57

1,14

3672-4
3672-5

OP Área de

3672

Refino
Secundário

4134-4
4134-5

4250-5
4250-6
4250-7

4253-2
4253-3

OP Área

4134

Desgas.a Vácuo

Cont Equip

4250

Refino
Secundário

OP Área
Convertedor

4253
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Continuação da Tabela 6 - Resultados individuais das exposições a sílica cristalina
comparadas aos limites explicitamente estabelecidos pela
NR-15
Amostra

Ocupação

Cód. Ocup.

Sílica cristalina
(%)

Concentração de
Nível de ação NR-15
poeira respirável
(mg/m³)
(mg/m3)

Limite de
tolerância NR-15
(mg/m3)

4253-4

6,000

0,12

0,50

1,00

4253-5

4,000

0,20

0,67

1,33

4253-6

21,396

0,57

0,17

0,34

4253-7

2,000

0,45

1,00

2,00

4253-8

4,007

0,23

0,67

1,33

4253-9

4,008

0,20

0,67

1,33

4253-10

2,004

0,34

1,00

2,00

1,993

0,41

1,00

2,00

4253-12

2,995

0,28

0,80

1,60

4253-13

50,909

0,02

0,08

0,15

4253-14

0,826

1,11

1,42

2,83

4253-15

1,993

0,47

1,00

2,00

4253-16

0,940

0,74

1,36

2,72

4253-17

0,978

0,84

1,34

2,69

4253-18

5,023

0,17

0,57

1,14

4253-19

5,024

0,17

0,57

1,14

4253-20

12,614

0,07

0,27

0,55

4253-21

5,024

0,16

0,57

1,14

4253-22

8,984

0,10

0,36

0,73

4316-1

6,020

0,15

0,50

1,00

4316-2

5,020

0,19

0,57

1,14

4316-3

3,987

0,23

0,67

1,34

4316-4

6,012

0,13

0,50

1,00

2,991

0,35

0,80

1,60

5,980

0,15

0,50

1,00

4316-7

10,000

0,08

0,33

0,67

4316-8

4,008

0,33

0,67

1,33

4316-9

12,043

0,08

0,28

0,57

4316-10

1,993

0,44

1,00

2,00

4253-11

OP Área

4253

Convertedor

4316-5
4316-6

Cont Equip

4316

Refino Primário

Fonte: Elaborada pelo autor
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Como se pode ver na Tabela 6, apenas 6% das análise efetuadas
apresentaram-se acima do nível de ação e somente 2% superam o LT.

11.2

Avaliação da exposição à sílica livre cristalina estabelecidos pela ACGIH
A Tabela 7 apresenta os resultados individuais das exposições à sílica

cristalina comparadas aos TLV-TWA’s (“Threshold Limit Value – Time Welghted
Average”) estabelecidos pela ACGIH.
As celas coloridas em amarelo indicam níveis de exposição individuais acima
do nível de ação (50% do LT), enquanto as celas coloridas em azul indicam níveis
de exposição individuais acima do LT estabelecido pela ACGIH (2005).
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Tabela 7 - Resultados individuais das exposições a sílica cristalina
Sílica
cristalina
(%)

Sílica
cristalina
(mg)

Concentração
de sílica
cristalina
(mg/m³)

Nível de ação
NIOSH
(mg/m³)

TLV-TWA
ACGIH
(mg/m³)

846-1

1,266

0,0111

0,008

0,013

0,025

846-2

1,393

0,0111

0,009

0,013

0,025

846-3

4,000

0,0106

0,007

0,013

0,025

846-4

0,593

0,0111

0,009

0,013

0,025

846-5

1,318

0,0111

0,007

0,013

0,025

0,775

0,0111

0,008

0,013

0,025

0,959

0,0111

0,008

0,013

0,025

846-8

0,751

0,0111

0,008

0,013

0,025

846-9

1,280

0,0111

0,009

0,013

0,025

846-10

1,146

0,0111

0,021

0,013

0,025

846-11

2,993

0,0120

0,008

0,013

0,025

846-12

0,729

0,0111

0,009

0,013

0,025

847-1

0,510

0,0111

0,009

0,013

0,025

847-2

2,004

0,0094

0,007

0,013

0,025

847-3

1,461

0,0111

0,008

0,013

0,025

847-4

5,000

0,0108

0,008

0,013

0,025

2,988

0,0101

0,008

0,013

0,025

2,992

0,0111

0,008

0,013

0,025

847-7

2,000

0,0098

0,007

0,013

0,025

847-8

3,010

0,0118

0,009

0,013

0,025

847-9

9,016

0,0110

0,008

0,013

0,025

847-10

9,000

0,0108

0,008

0,013

0,025

847-11

2,991

0,0128

0,008

0,013

0,025

3519-1

5,000

0,0122

0,009

0,007

0,025

3519-2

5,000

0,0117

0,009

0,007

0,025

29,040

0,0363

0,025

0,007

0,025

13,059

0,0111

0,008

0,007

0,025

31,111

0,0112

0,052

0,007

0,025

Amostra

846-6

Ocupação

OP. Vazamento
Metalurgia da

846-7

847-5

Cód.
Ocup.

846

Panela

OP
Basculamento

847-6

3519-3
3519-4
3519-5

Convertedor

OP Área de
Pesagem de
Gusa

847

3519
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Continuação da Tabela 7 - Resultados individuais das exposições a sílica cristalina
Concentração
TLV-TWA
de sílica
Nível de ação
cristalina
NIOSH (mg/m³) ACGIH (mg/m³)
(mg/m³)

Sílica
cristalina
(%)

Sílica
cristalina (mg)

3519-6

5,021

0,0118

0,009

0,007

0,025

3672-1

16,970

0,0112

0,008

0,013

0,025

3672-2

2,990

0,0116

0,009

0,013

0,025

11,957

0,0110

0,009

0,013

0,025

12,955

0,0114

0,009

0,013

0,025

4,008

0,0101

0,008

0,013

0,025

3672-6

2,991

0,0131

0,010

0,013

0,025

4134-1

73,014

0,1599

0,117

0,006

0,025

4134-2

3,011

0,0131

0,010

0,006

0,025

4134-3

6,020

0,0118

0,009

0,006

0,025

2,992

0,0117

0,009

0,006

0,025

5,978

0,0110

0,009

0,006

0,025

4134-6

3,008

0,0117

0,009

0,006

0,025

4134-7

5,979

0,0113

0,009

0,006

0,025

4134-8

14,026

0,0108

0,008

0,006

0,025

4250-1

10,000

0,0108

0,008

0,013

0,025

4250-2

4,008

0,0105

0,008

0,013

0,025

4250-3

5,024

0,0103

0,008

0,013

0,025

4250-4

4,007

0,0107

0,008

0,013

0,025

6,975

0,0113

0,009

0,013

0,025

22,917

0,0110

0,009

0,013

0,025

5,977

0,0104

0,008

0,013

0,025

4250-8

16,970

0,0112

0,009

0,013

0,025

4250-9

4,000

0,0102

0,008

0,013

0,025

4250-10

1,010

0,0111

0,009

0,013

0,025

4253-1

40,000

0,0112

0,008

0,007

0,025

3,987

0,0120

0,009

0,007

0,025

5,021

0,0120

0,009

0,007

0,025

Amostra

Ocupação

Cód.
Ocup.

3672-3
3672-4
3672-5

OP Área de

3672

Refino
Secundário

4134-4
4134-5

OP Área

4134

Desgas.a Vácuo

4250-5
4250-6

Cont Equip

4250

Refino
4250-7

4253-2
4253-3

Secundário

OP Área
Convertedor

4253
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Continuação da Tabela 7 - Resultados individuais das exposições a sílica cristalina
Concentração
TLV-TWA
de sílica
Nível de ação
cristalina
NIOSH (mg/m³) ACGIH (mg/m³)
(mg/m³)

Sílica
cristalina
(%)

Sílica
cristalina (mg)

4253-4

6,000

0,0114

0,007

0,007

0,025

4253-5

4,000

0,0104

0,008

0,007

0,025

4253-6

21,396

0,1609

0,121

0,007

0,025

4253-7

2,000

0,0121

0,009

0,007

0,025

4,007

0,0119

0,009

0,007

0,025

4253-9

4,008

0,0105

0,008

0,007

0,025

4253-10

2,004

0,0092

0,007

0,007

0,025

4253-11

1,993

0,0117

0,008

0,007

0,025

4253-12

2,995

0,0115

0,009

0,007

0,025

4253-13

50,909

0,0112

0,012

0,007

0,025

4253-14

0,826

0,0111

0,009

0,007

0,025

4253-15

1,993

0,0116

0,009

0,007

0,025

4253-16

0,940

0,0111

0,007

0,007

0,025

4253-17

0,978

0,0111

0,008

0,007

0,025

4253-18

5,023

0,0107

0,009

0,007

0,025

4253-19

5,024

0,0104

0,008

0,007

0,025

4253-20

12,614

0,0111

0,008

0,007

0,025

4253-21

5,024

0,0105

0,008

0,007

0,025

4253-22

8,984

0,0115

0,009

0,007

0,025

4316-1

6,020

0,0121

0,009

0,013

0,025

4316-2

5,020

0,0123

0,010

0,013

0,025

4316-3

3,987

0,0124

0,009

0,013

0,025

4316-4

6,012

0,0104

0,008

0,013

0,025

2,991

0,0131

0,010

0,013

0,025

5,980

0,0119

0,009

0,013

0,025

10,000

0,0114

0,008

0,013

0,025

4316-8

4,008

0,0198

0,013

0,013

0,025

4316-9

12,043

0,0112

0,009

0,013

0,025

4316-10

1,993

0,0108

0,009

0,013

0,025

Amostra

4253-8

Ocupação

OP Área

Cód.
Ocup.

4253

Convertedor

4316-5
4316
4316-6
4316-7

Cont Equip
Refino Primário

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Tabela 7 mostra que 36% das avaliações superaram o nível de ação e que
4% dos empregados superaram os valores da ACGIH.
Os resultados apresentados na Tabela 7 foram avaliados em relação aos
grupos discriminados na Tabela 5.
Para realizar a avaliação foi utilizado um software (IPT, 2004), que sistematiza
todos os cálculos necessários à boa condução da análise dos ensaios.

Os

princípios matemáticos utilizados na elaboração do software foram os métodos do
manual de estratégia de amostragem da AIHA acrescidos do cálculo do nível de
ação proposto pela OSHA, onde se define o nível de ação como sendo metade do
valor do limite de exposição permissível.
O software foi validado contra resultados obtidos pelo uso do software da
própria AIHA e os cálculos do nível de ação foram validados contra cálculo manual.

11.3

Exposição à sílica cristalina avaliada em relação aos TLV-TWA’s da ACGIH
(2006)
A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos de GES das exposições a sílica

cristalina comparadas aos limites estabelecidos pela ACGIH.
Tabela 8 - Resultados de GES das exposições a sílica cristalina comparadas aos limites
estabelecidos pela ACGIH (2005)
3

ACGIH (mg/m )

LT

(-----)
3

846

847

3519

4134

3672

4250

4253

4316

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Média geométrica

mg/m

0,009

0,008

0,014

0,012

0,009

0,008

0,009

0,009

Desvio padrão geométrico

(-----)

1,48

1,33

2,15

2,48

1,09

1,06

2,26

1,15

0,007

0,006

0,013

0,013

0,007

0,013

OK

OK

AÇÃO

OK

3

Nível de ação

mg/m

0,013

0,013

Conclusão

(-----)

OK

OK

AÇÃO AÇÃO

Fonte: Elaborada pelo autor

Analisando a Tabela 8, nota-se que três grupos de empregados apresentam
médias acima do nível de ação. Um dos fatores que mais interferiu nesta condição
foi à adoção do critério de cálculo de nível de ação proposto pelo NIOSH (que
produz conclusões similares ao cálculo do limite superior de controle da AIHA). Se o
Nível de Ação (NA) tivesse sido estabelecido pelos critérios definidos na legislação
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brasileira (metade do LT), somente o GES 3519 teria apresentado exigência de
melhoria.
O uso de critérios estatísticos rigorosos para a tomada de decisões vai muito
além de um artifício matemático. Quando um grupo amostral apresenta altas
variabilidades, como é o caso dos GES 3519; 4134 e 4253 ocorrem um real aumento
no risco de sobre-exposição, ainda que a média permaneça baixa que é o caso do
GES 4253.
A avaliação da Tabela 8 sugere que a abordagem de controle da exposição
dos empregados da aciaria a sílica cristalina pode seguir pelo menos duas rotas:
•

Reduzir a média de exposição dos grupos;

•

Reduzir a variabilidade da exposição dos grupos.

12

CONCLUSÕES
O presente trabalho permitiu diminuir a incerteza do método de quantificação

de sílica livre cristalina, assim como agilizar a preparação da amostra.
O estudo de erros na preparação da amostra permitiu que se chegasse as
seguintes conclusões:
•

a variabilidade das alíquotas utilizadas na preparação de padrões para a
obtenção da curva de calibração realizada em triplicata é 9,5%;

•

a eliminação da instabilidade do padrão diminuiria a variabilidade para 0,3%;

•

a maior fonte de erro no processo de preparação de padrões e na preparação de
amostras é derivada da instabilidade das suspensões de padrão;

•

os erros de pesagem só são significativos no processo de preparação de
amostras e não interferem nas curvas de calibração/

•

em casos de ambientes com altas concentrações de sílica, os erros de pesagem
nas preparações de amostras podem ser tão grandes a ponto de inviabilizar a
utilização do método.
A eliminação de interferentes foi de importância fundamental, para a

eliminação de erros de medições na quantificação de sílica livre cristalina, visto que
a maioria das amostras coletadas principalmente de origem mineral possui muitos
interferentes.
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Atualmente no Brasil, poucos laboratórios de higiene ocupacional adotam o
método de quantificação de sílica livre por difratometria de raios X, por ser de alto
custo, devido ao preço do difratômetro de raios X, porém é a técnica mais
recomendada, comparada com a de espectrofotometria de infravermelho, que possui
muita interferência, principalmente de silicatos e sílica amorfa na quantificação dos
polimorfos da sílica.
Quanto à situação de exposição à sílica livre cristalina dos trabalhadores da
aciaria da siderúrgica, verificou-se que dentre as 85 amostras coletadas as
concentrações de sílica obtidas estavam na faixa de 0,007 a 0,12mg/m3. Entre
esses valores 4% estavam acima do TLV e 36% estavam acima do nível de ação.
O setor de operadores de basculamento do convertedor e do Cont. Equip
Refino Primário, apresentaram resultados abaixo do TLV e do nível de ação. Os
demais setores apresentarem resultados acima do nível de ação. Os setores de
operadores da área de desgaseificadores a vácuo e da área de convertedor
apresentaram valores acima do TLV.
A interpretação destes resultados mostra que existem medidas a serem
adotadas para o controle da exposição de empregados na aciaria.
Com relação à exposição média de diversos GES, descrito na tabela 8, ficou
acima dos níveis de ação mas não houve nenhum grupo cuja média ficou acima dos
TLV’s da ACGIH.
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