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BOLETIM INFORMATIVO
Intervenção em marmorarias na Região 
Oeste do munícipio de São Paulo
24 de Setembro de 2015 – Município de São Paulo

A área de saúde do trabalhador desponta como um desa-
fio a mais para o SUS, a fim de que se cumpra com primazia o 
que estabelece a Constituição de 1988 no que tange à estrutu-
ração e desenvolvimento de ações de Vigilância em Saúde do 
Trabalhador (VST).

Estas ações visam à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores que têm 2/3 de suas vidas destinadas ao labor, 
em média, submetidas aos riscos e agravos advindos dos pro-
cessos e condições de trabalho, das formas de organização e 
gerenciamento empresarial.

                                       

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Saúde

Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA 

Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador

“O trabalho esculpe o corpo dos homens e se expressa 
em um adoecer e morrer cada vez mais comum, que re-
sulta como um amálgama [...]” (DIAS, 2004, p.139).
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Os riscos originados nos processos de trabalho em marmorarias podem afetar não so-
mente a saúde dos trabalhadores, mas também, da população em geral e provocar 
danos ao meio ambiente: 

Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e sistemá-
tica ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fa-
tores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos proces-
sos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e 
epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre 
esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los (Lei 8080/90).

As poeiras minerais geradas durante o corte e acabamento de rochas podem 
ocasionar doenças pulmonares, entre elas as pneumoconioses; na presença de 
sílica livre cristalina poderão ocorrer casos de silicose e câncer de pulmão;

Nas operações de colagem e acabamento são utilizadas massas plásticas, colas, 
impermeabilizantes, pasta para polimento, dentre outros. Os compostos orgâni-
cos voláteis (COV) presentes nestes produtos, tais como os solventes e resinas 
(monômero de estireno, metil etil cetona), por serem ototóxicos, podem contri-
buir para a perda auditiva dos trabalhadores, doenças do sistema nervoso cen-
tral e respiratório, irritação da pele e olhos;

O ruído gerado, principalmente, pelas serras de corte e ferramentas manuais 
motorizadas, pode resultar em perda auditiva induzida por níveis de pressão so-
nora elevados (PAINPSE), de caráter irreversível e frequente em trabalhadores 
deste ramo produtivo. O ruído pode ocasionar também outros problemas de 
saúde como: zumbido no ouvido, alterações digestivas e cardíacas, fadiga, dor 
de cabeça, redução na concentração e acidentes; 

         Em marmorarias, o corte de chapas, desbaste e polimento de peças expõem os trab-
alhadores aos riscos de adoecimento e de acidentes. Frente aos impactos epidemiológi-
cos, com destaque os casos de silicose, e amparados pelo arcabouço legal, o CRST Lapa 
realizou intervenção em 11 (onze) marmorarias, na região oeste do Município de São 
Paulo, no período de janeiro de 2010 a maio de 2015.

        
As informações oriundas dos processos de vigilância, com a incorporação das refer-

ências já existentes, possibilitaram a consolidação de dados, sistematizados a partir dos 
registros nos Relatórios de Inspeção Sanitária – Saúde do Trabalhador, cuja análise e di-
vulgação neste Boletim têm por finalidade o fortalecimento das ações de VST no SUS 
municipal, a veiculação dos conhecimentos acumulados e das ações desenvolvidas, além 
do caráter educativo e disciplinador sobre este segmento. 

Riscos e agravos nos processos e ambiente de trabalho em marmorarias:

O uso de ferramentas manuais motorizadas e pesadas, como as esmerilhadeiras 
ou lixadeiras angulares, esmeris retos e serras-mármore, expõe os trabalhadores 
à vibração em mãos e braços. A empunhadura prolongada destas ferramentas, 
durante a jornada diária e ao longo dos anos, pode ocasionar doenças relacio-
nadas ao trabalho (DRT) de ordem vascular, neurológica, osteoarticular, entre 
outras. As mais comuns são as lesões por esforços repetitivos (LER) ou doenças 
osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT);
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As ações de Saúde do Trabalhador têm como foco as mudanças nos processos 
e condições de trabalho, que contemplem as relações saúde-trabalho e toda a 
sua complexidade, por meio de uma atuação multiprofissional, interdisciplinar 
e interssetorial. De caráter transformador, a intervenção sobre os fatores de-
terminantes e condicionantes dos problemas de saúde relacionados aos pro-
cessos e ambientes de trabalho, deve ser desenvolvida sob a lógica do controle 
social, com transparência das ações e publicização das informações.

As chapas de pedra medem, em geral, 2,90m x 1,80m e 2cm de espessura, 
pesam em média 300 kg. Em considerável parcela de marmorarias, a descarga 
dos caminhões é manual e as chapas são transportadas em carrinhos de duas 
rodas até o setor de armazenamento e/ou de corte.  O esforço físico requerido 
pela atividade pode ser ainda mais intenso se o piso apresentar desníveis, im-
perfeições, aclives ou declives;

Nestes ambientes, também podem ocorrer acidentes relacionados com quedas 
de chapas, retalhos, peças acabadas e projeção de lascas. Há risco de choque 
elétrico devido à inadequação e improvisação das instalações elétricas, sendo 
intensificado pela umidificação do processo. 
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             Sob a perspectiva da vigilância e da prevenção, buscou-se intervir sobre os determinantes 
de adoecimento e agravos nos processos de trabalho. Frente à legislação vigente foram iden-
tificadas 59 situações de não conformidade e/ou irregularidades e/ou infrações sanitárias que 
serão apresentadas nos quadros a seguir, em números absolutos (Nº) e porcentagens (%).

        
Em 73% das empresas investigadas encontraram-se operações a seco no corte e aca-

bamento, apesar deste procedimento estar proibido legalmente, desde 2008 (Quadro 1). Se-
gundo Santos (2007), a umidificação do processo de acabamento, em marmorarias, reduz em 
99% a concentração de poeiras no meio ambiente de trabalho.
Como medida de controle da exposição a poeiras, as marmorarias instalaram sistema de venti-
lação local exaustora (SLVE), que se mostrou insuficiente e ineficaz para tal finalidade. Acres-
cente-se a ausência, por parte dessas empresas, da padronização quanto à limpeza e periodici-
dade da troca de filtros, fatos que facilitam o acúmulo e a maior dispersão de poeiras no meio 
ambiente de trabalho e no entorno. 
A exposição aos compostos orgânicos voláteis foi identificada em 100% dos ambientes labo-
rais. Na maioria das edificações, as áreas de produção possuem setores contíguos, sem de-
limitações físicas, geralmente mal ventiladas, expondo o conjunto dos trabalhadores a tais 
contaminantes químicos. 

              Em 91% das marmorarias, os equipamentos de proteção individual (EPI) disponibilizados 
não eram adequados ao risco da atividade; o uso incorreto, a manutenção e conservação pre-
cárias eram decorrentes da ausência de orientação continuada e supervisionada. 

 

Fonte: Relatório de Inspeção Sanitária - Saúde do Trabalhador, CRST-Lapa, período janeiro/10 - maio/15.

Quadro 1 – Prioridade de intervenção segundo os fatores de risco químicos, identificados no pro-
cesso de produção em 11 Marmorarias, na Região Oeste do Município de São Paulo, no período de 
janeiro de 2010 a maio de 2015. 

PRIORIDADE DE 
INTERVENÇÃO 

NÃO CONFORMIDADES / IRREGULARIDADES / INFRAÇÕES 
SANITÁRIAS 

Nº % 

Exposição a Sílica e Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 

Operação a seco no corte (furação) e acabamento (desbaste 
e polimento)  

8 73 

Exposição a COV e outros produtos químicos nas operações 11 100 
Presença de SVLE, ventiladores ou exaustores eólicos  5 45 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

EPI inadequado ao risco e/ou uso sem treinamento e 
supervisão 

11 100 

Procedimentos Operacionais Inadequados 

Acondicionamento, manuseio e destinação final de  
produtos químicos  

10 91 

Utilização de ar comprimido para secagem de peças  6 55 
Limpeza do ambiente com utilização de vassoura  10 91 

Resíduos do Processo Produtivo  

Acúmulo de particulados/poeiras e/ou de efluentes, como 
áreas de empoçamento  

11 100 

Inexistência parcial ou total de canaletas para drenagem; 

Reuso de água sem tratamento; 
canaletas rasas e/ou obstruídas  

11 100 

 

 

 

 

Risco Químico

8 73 

Prioridade de
intervenção

Não conformidades/Irregularidades/Infrações sanitárias

Risco químico

Exposição a sílica e compostos orgânicos voláteis (COV)

Equipamento de proteção individual

Procedimentos operacionais inadequados 

Resíduos do processo produtivo

Nº %
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         Os riscos de acidentes são apresentados no Quadro 2. Em 100% dos ambientes foram 
identificados riscos de choque elétrico e condições para torções, tropeções e quedas, por de-
pressões e/ou saliências do piso. Em 73%, as canaletas eram inadequadas e em 64% as tampas 
dos poços de decantação apresentavam algum tipo de irregularidade.

        
 Neste contexto, a probabilidade de acidentes aumenta durante o transporte de chapas 

com carrinho de duas rodas, verificado em 91% das empresas, condição agravada pela pre-
sença de monturos de retalhos e/ou materiais inservíveis e, peças a serem trabalhadas e/ou 
acabadas, em áreas de circulação de trabalhadores e materiais em 100% dos casos (Quadro 2). 

Quadro 2 – Prioridade de intervenção segundo os fatores de risco de acidentes, identifica-
dos no processo de produção em 11 Marmorarias, na Região Oeste do Município de São 
Paulo, no período de janeiro de 2010 a maio de 2015. 

ARIDADES / INFRAÇÕES 
SANITÁRIAS 

Nº 

De máquinas ou do imóvel  11 100

Ausência de sistema mecanizado e descarga manual de 
chapas  

5 45

Utilização  de carrinho de duas rodas 10 91
Inexistência de cavaletes para o armazenamento de chapas 1 9
Ausência de especificações técnicas; sinais de oxidação em 
cavaletes ou estivas.  

9 82

Zona de operação da máquina de corte com proteção parcial 11 100

Chave geral máquina de corte em local de difícil acesso  3 27
Equipamentos sem identificação visível do fabricante, ou 
responsável técnico e/ou da carga máxima de trabalho 
permitida; movimentação de chapas com uso de garras 
realizada por apenas 1 ou 2 trabalhadores 

6 55

Canaletas sem grelhas, grelhas danificadas ou recobertas por 
disco de corte 

8 73

Tanques de decantação sem proteção adequada: tampas 
salientes ou quebradas 

7 

Piso irregular: depressões, saliências ou com desníveis 11  
Acondicionamento transitório ou permanente irregular / 
Superposição aleatória de chapas, pedras, pedras quebradas, 
retalhos ou produtos acabados sobre paredes, maquinário, 
etc. 

11 100

Posto de trabalho inadequado para o corte manual de Pedra 
São Tomé 

1 9

Materiais inservíveis ou não afins à produção  10 91
Permanência de monturos de retalhos 10 91
Obstrução da área circulação 9 82
Ausência ou desgaste da sinalização de solo 11 100
Desrespeito à sinalização solo no armazenamento de chapas 2 18

Prioridade de
intervenção

Não conformidades/Irregularidades/Infrações sanitárias Nº %

Risco de acidentes

Instalações elétricas irregulares 

Armazenamento e transporte de cargas

Mecânicos

Layout
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Desrespeito à sinalização solo no armazenamento de chapas 2 18

Organizacional 

Inexistência de procedimento operacional padrão (POP)

Lâmpadas sem fixação adequada

 9 82

Extintores de incêndio: inexistentes, prazo vencido, 
disposição inadequada, acesso obstruído

10 91

9 82

Organizacional

Diversos

Fonte: Relatório de Inspeção Sanitária - Saúde do Trabalhador, CRST-Lapa, período janeiro/10 - maio/15.

      A exposição a elevados níveis de ruído (Quadro 3) ocorre em 100% das empresas. Dada a 
dificuldade de controle deste risco na fonte, em particular, nas máquinas manuais motoriza-
das, se faz necessária a utilização de EPI. Contribuindo para um efeito sinérgico, em 64% das 
empresas o compressor está localizado na área de produção, sem isolamento acústico, ex-
pondo, desnecessariamente, os trabalhadores a este fator de risco. 

PRIORIDADE DE 
 

NÃO CONFOR
SANITÁRIAS 

  

Ruído 
Uso de máquinas de corte e ferramentas manuais 
motorizadas 

11 100

Compressor sem enclausuramento na área produtiva  7 64

 

 

Disco de corte sem alma silenciosa 1 9

Risco físico

Prioridade de
intervenção Não conformidades/Irregularidades/Infrações sanitárias Nº %

Quadro 3 – Prioridade de intervenção segundo os fatores de risco físico, identificados no 
processo de produção em 11 Marmorarias, na Região Oeste do Município de São Paulo, no 
período de janeiro de 2010 a maio de 2015

 SANITÁRIAS 
  

Movimentação manual de cargas, operação de máquinas e ferramentas 
pesadas e com vibração 
Movimentação de peso acima do limite 11 100
Inexistência de alternância postural  11 100
Exposição à vibração de membros superiores (MMSS) sem 
pausas 

10 91

Realização de movimentos repetitivos sem pausas  10 
Posturas forçadas e antinaturais  11 100

 

 

 

Inexistência de assentos para alternância postural, em pé e 
sentado 

11 100 

Fatores biomecânicos

Prioridade de
intervenção Não conformidades/Irregularidades/Infrações sanitárias Nº %

Quadro 4 – Prioridade de intervenção segundo os fatores biomecânicos, identificados no 
processo de produção em 11 Marmorarias, na Região Oeste do Município de São Paulo, no 
período de janeiro de 2010 a maio de 2015. 

Fonte: Relatório de Inspeção Sanitária - Saúde do Trabalhador, CRST-Lapa, período janeiro/10 - maio/15.

Fonte: Relatório de Inspeção Sanitária - Saúde do Trabalhador, CRST-Lapa, período janeiro/10 - maio/15.

       Com relação às condições sanitárias e de conforto (Quadro 5), 100% das empresas exigiam 
dos trabalhadores a lavagem domiciliar dos uniformes. Esta conduta expõe não apenas os tra-
balhadores, mas seus familiares aos particulados/poeiras contendo sílica livre cristalina. Esta 
situação foi modificada posteriormente às inspeções, responsabilizando as empresas pela hi-
gienização dos uniformes. 
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Quadro 5 – Prioridade de intervenção segundo inadequação das condições sanitárias e de 
conforto, identificados no processo de produção em 11 Marmorarias, na Região Oeste do 
Município de São Paulo, no período de janeiro de 2010 a maio de 2015.

Fonte: Relatório de Inspeção Sanitária - Saúde do Trabalhador, CRST-Lapa, período janeiro/10 - maio/15.

       Quanto à forma de organização e gerenciamento (Quadro 6), 91 % das empresas não sinal-
izavam, por meio de cartazes de advertência, os riscos aos quais os trabalhadores estão expos-
tos, conforme o Manual de Referência - Marmorarias: Recomendações de Segurança e Saúde 
no Trabalho produzido pela FUNDACENTRO (2008).

      Em relação à documentação solicitada, tais como Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocu   pacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo de Con-
formidade das Instalações Elétricas, entre outros, 55% das empresas deixaram de apresentá-
la, em descumprimento à legislação e, dos 45% que apresentaram, a documentação encontra-
va-se em desacordo às normas.

 

INTERVENÇÃO SANITÁRIAS 
  

Comunicação de Risco 

Ausência de cartazes e da sinalização de advertência 10 91 
Sinalização de segurança 

Ausência de sinalização sonora, vertical e de piso nas áreas 
de movimentação das pontes rolantes e talhas  

6 55 

Procedimentos e Documentação 

Documentos não apresentados: Laudos, PPRA, PCMSO, 
dentre outros. 

6 55 

Documentos em desacordo com a legislação 5 45 

Prioridade de
intervenção Não conformidades/Irregularidades/Infrações sanitárias Nº %

Organizacional/
Gerencionamento

Quadro 6 – Prioridade de intervenção segundo fatores organizacionais e de gerenciamento, 
identificados no processo de produção em 11 Marmorarias, na Região Oeste do Município 
de São Paulo, no período de janeiro de 2010 a maio de 2015.

Fonte: Relatório de Inspeção Sanitária - Saúde do Trabalhador, CRST-Lapa, período janeiro/10 - maio/15.

 SANITÁRIAS 
  

Instalações e Procedimentos Inadequados 
Lavagem domiciliar dos uniformes 11 100 
Ausência de bebedouros na área produtiva e/ou copa  6 55 
Área única para copa/cozinha e vestiário  3 27 
Banheiro comunicando-se diretamente com área de produção 
ou de alimentação  

6 55 

Armário de corpo único 9 82 
Ausência de assento na área de descanso 7 64 
Ausência parcial ou total de material de higiene 10 91 
Sanitários e chuveiros parcial ou totalmente devassados  10 91 
Higienização precária das áreas de conforto 8 73

 

 

 

 
 

Toalhas, roupas e pertences fora dos armários 11 100
 

Condições sanitárias
e de conforto

Prioridade de
intervenção Não conformidades/Irregularidades/Infrações sanitárias Nº %
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    Em 100% das marmorarias (Quadro 7) o sistema de tratamento dos efluentes é parcial, 
sendo realizado apenas o processo de decantação de sólidos. A lama é retirada e descartada 
como resíduo especial. O efluente líquido resultante é reaproveitado e utilizado nas opera-
ções umidificadas, quando muito saturado é drenado para o sistema pluvial ou de esgotamen-
to sanitário. Portanto a água de reuso contém resíduos químicos e particulados dissolvidos 
que são gerados e drenados ao longo do processo produtivo, constituindo-se em fonte de 
contaminação e exposição para os trabalhadores.

 
NÃO CONFORMIDADES / IRREGULARIDADES / 

 
 % 

Resíduos Líquidos 
 Efluentes sem tratamento lançados na rede pluvial ou de 

esgotamento sanitário 
11 100 

Prioridade de
intervenção

Não conformidades/Irregularidades/Infrações sanitárias Nº %

Impactos no
meio ambiente

Quadro  7 – Prioridade de intervenção quanto à destinação dos resíduos líquidos e sólidos, 
identificados no Processo de Produção em 11 Marmorarias, na Região Oeste do Município 
de São Paulo, no período de janeiro de 2010 a maio de 2015.

Fonte: Relatório de Inspeção Sanitária - Saúde do Trabalhador, CRST-Lapa, período janeiro/10 - maio/15.

      No Brasil, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED - 2013, 
os subsetores extrativa mineral e indústria de produtos minerais não metálicos contavam 
com um universo de 71.121 empresas e 717.026 trabalhadores registrados, além dos que 
atuavam com vínculos precarizados, todos potencialmente expostos à sílica livre cristalina. 

     De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Mármores e Granitos de São 
Paulo há uma estimativa de 6.000 trabalhadores registrados e 3.000 trabalhadores sem reg-
istro, somente na Região Metropolitana de São Paulo.   
      O Anuário Estatístico da Previdência Social, ano 2013, aponta, no Brasil, a ocorrência de 
apenas 195 casos de doenças do trabalho relacionadas ao aparelho respiratório, às quais 
foram emitidas Comunicações de Acidentes de Trabalho.

      No ano de 2014, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) concedeu somente 71 
Benefícios Auxílios-Doença Acidentário enquadrados na categoria J62 (pneumoconiose 
devida a poeiras que contenham sílica), segundo a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID -10).

Na verdade, o número de casos de trabalhadores marmoristas adoecidos é 
desconhecido.

       Vale destacar que os riscos identificados nos ambientes e processos de produção em 
marmorarias já foram analisados e divulgados na literatura científica, portanto, os acidentes 
e as doenças relacionadas ao trabalho não são fatalidades, assim sendo, são eventos previ-
síveis, preveníveis e, consequentemente, evitáveis. 

    
  Desta forma, a divulgação das informações sobre os fatores riscos presentes no processo 

de trabalho, assim como a continuidade das intervenções neste ramo de atividade econômica 
são de fundamental importância, com vistas à prevenção, promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores marmoristas. 
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