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“Estudo de investigación das mellores técnicas dispoñibles para a loita contra o po de sílice na labra en canteira de
granito ornamental”

INTRODUCCIÓN

A Asociación Provincial de Graniteiros de Ourense (APG), é unha organización sectorial sen
ánimo de lucro, que está concibida para a xestión, defensa e representación dos intereses
xerais da área empresarial do granito, así como para potenciar o desenvolvemento do sector a
nivel nacional e mesmo internacional e fomentar a prevención de riscos laborais entre as
empresas e os traballadores, promovendo actuacións de formación, información, divulgación e
investigación.
Naceu no ano 2002, co firme proposito de incrementar a eficiencia das empresas asociadas e
está formada por 32 empresas dedicadas a extracción, elaboración e colocación de granito na
provincia de Ourense, e dicir, que engloban todo o ciclo do produto e que están baixo o réxime
xurídico da minería. É unha organización moi representativa na provincia xa que práctiamente
todas as empresas adicadas a extracción de granito e radicadas en Ourense están asociadas.
A minería é fundamental para a economía galega e, en concreto, para a provincia de Ourense e
constitúe un dos sectores estratéxicos que move a economía da provincia. A particularidade
das nosas explotacións, é a súa dispersión xeográfica ao longo de toda a provincia e o pequeno
tamaño das empresas que operan neste sector, por iso as actuacións que a asociación
desenvolve se axustan a este perfil empresarial.
A actividade mineira na provincia concéntrase nas zonas de Xinzo de Limia e Verín, Carballeda
de Avia, Leiro e Ribadavia, Toén, Xunqueira de Ambía e Ourense. A Asociación está presente e
representada en todas estas zonas, somos o referente da minería en Ourense, e os
representantes da provincia e do sector ante os organismos autonómicos.
O fundamento da nosa existencia é o de ofrecer unha cobertura sectorial e integral ás
empresas asociadas, polo que estamos totalmente comprometidos cos seus problemas, as
súas inquietudes e as súas oportunidades. A Asociación desenvolve actividades naqueles
campos aos que as empresas non poden chegar de forma individual ou, de facelo, lles suporía
un elevado custo, e que están definidas pola conveniencia ou necesidade dunha actuación
conxunta.
Dende a súa constitución, a APG aumentou notablemente a súa actividade ao canalizar as
demandas e necesidades das empresas membro, así como ao converterse no interlocutor ante
as distintas Administracións e Organismos, defendendo os intereses das empresas graniteiras
en todos os foros públicos e privados.
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A APG articula plans de acción que combinan adecuadamente os obxectivos do sector coas
políticas públicas nos diferentes aspectos relevantes para a actividade empresarial graniteira.
As actividades que programamos e os servizos que ofrecemos, pretenden facilitar ao
empresario a súa actividade profesional, e que concentren os seus esforzos na xestión propia
do seu negocio.
Por todo iso, somos un referente empresarial e a propia continuación das empresas, tanto
para o desenvolvemento dos seus proxectos como para a superación das súas dificultades,
logrando formar un colectivo forte e capaz de atender as demandas que nos propoñen os
nosos asociados.
Un dos aspectos fundamentais nos que a APG, como representativa do sector na provincia,
puxo o seu maior empeño é en conseguir que os seus traballadores estén informados e
formados dos riscos derivados da súa actividade diaria e que os empresarios lles proporcionen
as condicións óptimas de seguridade e hixiene para o desenvolvemento do seu traballo.
Consideramos que unha boa actuación en Prevención de Riscos Laborais implica evitar ou
minimizar as causas dos accidentes e das enfermidades profesionais derivadas do traballo.Por
isto tratamos de fomentar unha cultura preventiva entre os nosos asociados, promovendo
coas distintas accións que se levan a cabo, que a prevención de riscos se integre na xestión
xeral da empresa coma unha dimensión mais da mesma.
O obxectivo principal da asociación é o de potenciar o desenvolvemento do sector do granito
na provincia e o de reducir a siniestralidade e as enfermidades profesionais derivadas da
actividade mineira, e para alcanzar esta meta centra os seus esforzos en promover iniciativas
que fomenten a dinamización e modernización, así coma a formación, información e
investigación encamiñadas a prevención dos riscos laborais das empresas extractivas e
elaboradoras de pedra natural.
A nosa organización caracterízase polo forte compromiso coa formación e actualización de
coñecementos dos profesionais do sector a todos os niveis da empresa.
A formación e información dos traballadores é un pilar básico da Lei 31/1995 de Prevención
de Riscos Laborais, onde se establece a obriga do empresario de “garantir que cada
traballador reciba unha formación teórica e práctica, suficiente e adecuada, en materia
preventiva, tanto no momento da súa contratación, calquera que sexa a modalidade e
duración desta, como cando se produzan cambios nas funcións que desempeñe ou se
introduzan novas tecnoloxías ou cambios nos equipos de traballo”. Ademais, a Lei contempla
que “a formación deberá estar centrada especificamente no posto de traballo ou función de
cada traballador, adaptarse á evolución dos riscos e á aparición doutros novos e repetirse
periodicamente, si fose necesario”.
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A sociedade está tomando conciencia nos últimos anos do problema da siniestralidade laboral
nas empresas, a consecuencia de accidentes e enfermidades profesionais. Isto leva un custo
social, familiar e económico que debemos evitar entre todos loitando contra os riscos laborais
desde todos os ámbitos posibles. As estatísticas reflicten a falta de cultura preventiva en gran
número de empresas e traballadores, a escasez de medidas preventivas e a falta de formación
e información de traballadores neste ámbito, feitos que desembocan, en última instancia, na
sinestralidade laboral e no elevado numero de casos de enfermidades profesionais entre as
que podemos destacar a silicose.
A Lei 31/1995 de PRL, o Reglamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Minera e o seu
desenvolvemento reglamentario, innovan na percepción da prevención, e a información se
presenta como un alicente na implantación da prevención nas empresas. Nesta fase
preventiva, inténtase que todos os niveis xerárquicos das empresas se impliquen e cambien o
seu modo de pensar e actuar no seu traballo diario, operando sempre de forma preventiva e
instalando maioritariamente todas as medidas preventivas necesarias para reducir ao máximo
a siniestralidade e evitar con todos os medios posibles as enfermidades profesionais.
Por outro lado, a política da APG é a de facilitar que o empresario cumpra coa normativa que
lle afecta ao menor custo posible, por iso, dispoñer de documentación técnica que lle permita
o cumprimento da mencionada normativa, así como aplicación de métodos efectivos para a
redución dos riscos derivados dos traballos desenrolados, minimizando as posibilidades de que
ocorran accidentes laborais ou de que os traballadores sufran enfermidades laborais, e de vital
importancia para o correcto desenvolvemento da actividade realizada por la APG.
Tendo en conta o anterior, así como o endurecemento da lexislación en materia de protección
dos traballadores contra o po de sílice, a cal dende a entrada en vigor da I.T.C. 2.0.02 establece
valores limite de exposición diaria (VLA-ED) o po de sílice, para cada posto de traballo, moito
máis restictivos. A APG entende como de vital importancia a existencia dun Informe das
condicións de traballo dos operarios das Explotación asociadas en todo o relativo a exposición
dos mesmos ó po de sílice, no cal se analicen as técnicas preventivas empregadas actualmente,
analizándose a efectividade das mesmas, para finalmente en base os resultados obtidos se
propoñan técnicas alternativas de maior eficiencia contrastada e adecuadas ó exisido na
lexislación vixente.
De todo elo deriva a realización do presente Traballo, denominado: Estudo de investigación e
difusión das mellores técnicas dispoñibles para a loita contra o po de sílice na labra en canteira
de granito ornamental.
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OBXECTIVOS
O obxecto deste estudo é a definición das mellores técnicas dispoñibles para tratar de
minimizar ou eliminar o po na labra típico da situación produtiva , xeográfica e xeolóxica das
canteiras de granito ornamental da zona de Ourense, así como a implantación das mesmas
nas empresas.
De maneira máis específica, os obxectivos a considerar son:


Promover o benestar no traballo con un ambiente saudable e sen riscos.



Dotar de medidas preventivas innovadoras para conseguir coñecer, eliminar e/o
reducir a exposición aos riscos que están motivando ou poden motivar enfermidades
no desenvolvemento do posto, en base as condicións de traballo.



Conseguir unha implantación das medidas de prevención contra o po de sílice
propostas no estudo, entre as empresas do sector e tratar con isto de reducir o
número, cada vez mais elevado, de casos de silicose nos traballadores da minería.



Axudar ao empresario no cumprimento da normativa en materia de protección dos
traballadores contra o po, en relación coa silicose na industria extractiva ITC 2.0.02.

O primeiro colectivo ao que vai dirixido este INFORME é ao das empresas e traballadores
dedicados a extracción e a labra do granito en canteira na provincia de Ourense, facéndose
extensivo a aquelas outras empresas afectadas pola mesma problemática, que operen en toda
a Comunidade Autónoma e incluso nas provincias limítrofes a mesma.
Por outra parte, esta actuación é transferible a outros sectores e actividades como pode ser a
extracción de lousa, e a todos aqueles aserradeiros de granito, lousa e mármore que houbese
en toda a comunidade, xa que en certos postos de labra en aserradeiro, teñen unha
problemática similar e as conclusións se poderán trasladar aos postos de traballo afectados.
Por último, dicir que os resultados do informe contribuirán a mellorar as condicións laborais
dos trabaladores reducindo, na maior medida posible, as enfermidades laborais que podan
contraer fruto dunha mala práctica laboral. Ademáis, constituirá un material documental
valioso para os profesionais da prevención de riscos laborais que desenvolvan a súa actividade
no sector, expertos en formación en materia de prevención de riscos e tamén para as distintas
Administracións e Organismos dependentes das mesmas.
Cabe indicar que se tratou con especial atención a empresas de menos de 10 traballadores, xa
que estas, á vista das estatísticas das que dispomos, son as que máis dificultades están a ter
para reducir os supostos de enfermidades profesionais que cada vez son máis acuciantes.
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DIMENSIÓN TERRITORIAL
O marco territorial de desenvolvemento deste estudo, é a provincia de Ourense, abarcando as
empresas do sector da industria extractiva e elaboradora de rocha ornamental que
desenvolven a actividade na provincia.
A provincia de Ourense é a terceira provincia de Galicia en canto a superficie, comprendendo
un territorio de 7.273 KM 2 o que supon un 24,6% da superficie da Comunidade Galega. Ten un
total de 92 municipios que se estruturan en 12 comarcas. Aproximadamente un 99,9 % das
empresas existentes na provincia son PEMES e un 96% delas, son microempresas.
A continuación, presentanse uns datos estadísticos sobre o sector mineiro extraídos de fontes
oficiais do Ministerio de Industria e Comercio.

áridos
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Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Como podemos comprobar, para a provincia de Ourense é un sector moi importante e
estratéxico polo elevado número de explotacións existentes e en consecuencia de
traballadores que desenvolven a actividade mineira.
A continuación, aportase una plano onde se indican os dereitos mineiros das Seccións A e
Sección C existentes na Provincia de Ourense, tanto os que se atopan en estado de explotación
e aproveitamento, como os que aínda están e exploración e investigación. As explotacións de
rocha ornamental atópanse dentro dos dereitos mineiros indicados.
A fonte do plano e os datos, foron extraidos do Censo Catastral Mineiro de Galicia, una
aplicación web desenvolvida pola Cámara Mineira de Galicia e a Dirección Xeral de Industria,
Enerxía e Minas da Xunta de Galicia. Nesta aplicaición descríbese a situación xeográfica e
administrativa dos dereitos mineiros existentes, en base ao tipo de dereito, titular,
localización, extensión, demarcación, prazo de vixencia e estado de tramitación.
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Neste plano podese apreciar a densidade de dereitos existente na Provincia, o cal aporta unha
idea da importancia do sector no tecido empresarial de Ourense.
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METODOLOXÍA
Para a obtención deste INFORME, necesitarase a consecución dos obxectivos parciais e a
metodoloxía que a continuación se describen:

1. Análise do marco lexislativo e normativo aplicable, que sirva de referencia tanto para a
redacción do traballo como para o empresario asociado.
2. Definición de silicose.
3. Análise da Evolución da silicose na Provincia de Ourense nun período representativo
de catro anos.
4. Selección das Empresas representativas para a realización de toma de datos.
5. Descrición dos postos de traballo a analizar no Estudio.
6. Análise das técnicas utilizadas para o control do po de sílice nas empresas
seleccionadas.
7. Proposición de novas técnicas encamiñadas a redución dos niveis de po de sílice, en
concordancia co proposto na lexislación e normativa vixente.
8. Realización de probas de campo mediante a confección dun prototipo de equipo para
a labra en canteira.
9. Análise dos resultados.
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1.-ANÁLISE DO MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO.

A continuación, faise unha relación do Marco Lexislativo e Normativo que regula os postos de
traballo de labra de granito en canteira. Esta e a normativa de referencia, é á que se ven
sometidas as empresas da industria extractiva da APG, no referente a exposición dos
Traballadores ó po de sílice.
9 Lei 31/1995 de 8 de Novembro, de Prevención de Riscos Laborais.BOE do 10-11-95.
9 Real Decreto 1995/78 de 12 de maio, Cadro de enfermidades profesionais no Sistema
da Seguridade Social (Anexo: grupo C: 1, a), b), c), d), 2, 3, 4). BOE núm. 203 del 25-878.
9

Real Decreto 150/1996, de 2 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e
saúde dos traballadores de industrias extractivas. BOE do 8-3- 1996.

9 Real Decreto 39/1997, de 17 de Xaneiro, polo que se aproba o Reglamento dos
Servizos de Prevención. BOE do 31-1-1997.
9

Real Decreto 1389/1997, de 5 de setembro, polo que se aproban as disposicións
mínimas destinadas a protexer a seguridade e a saúde dos traballadores nas
actividades mineiras. BOE do 7-10-1997.

9 Orden ITC/2585/2007, do 30 de agosto, pola que se aproba a Instrución técnica
complementaria 2.0.02 “Protección dos traballadores contra o po, en relación con la
silicose, en las industrias extractivas”, do Reglamento Xeral de Normas Básicas de
Seguridade Mineira.
9 Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da Prevención de
Riscos Laborais.

A ITC 2.0.02 é a normativa que delimita o tipo de técnicas a empregar na loita contra o po,
ademais de establecer os niveis de po límites para os postos de traballo analizados neste
informe, polo que será esta, a normativa de referencia utilizada para a redacción do presente
documento.
No apartado 6 do Informe, defínense con maior detalle as técnicas de referencia indicadas por
la ITC 2.0.02.
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2.-DEFINICIÓN DE SILICOSE

Antes de dar comenzo a exposición e explicación do contido das diferentes partes que
compoñen o presente traballo, e de interese xeral para todos aqueles destinatarios dos
resultados finais do documento, ter un coñecemento xeral das consecuencias que na saúde
humana produce a exposición prolongada a sílice cristalina (cuarzo).
Para elo, daremos comezo coa aportación dunha serie de definicións básicas1 que permitirán ó
lector o entendemento concreto das consecuencias indicadas, así como dos riscos que
propician esta enfermidade.

EFECTOS QUE PRODUCE SOBRE A SAÚDE A EXPOSICIÓN A SILICE CRISTALINA (CUARZO)
A inhalación de po, pode ser causa de diversos tipos de afeccións pulmonares, algunhas
relativamente benignas e outras, pola contra, mortais. Estes efectos van depender da
composición química das partículas poeirentas. Aínda que tamén existen outros factores que
serán considerados máis adiante.
As partículas de sílice de menos de 5 μ alcanzan os alvéolos pulmonares e deposítanse neles,
alí son absoridas polo
sistema defensivo do
corpo humano, neste
caso os macrófagos. Isto
produce que no interior
do macrófago se dean
unha serie de reaccións
coa liberación dunhas
substancias
chamadas
citocinas que estimulan,
entre outras accións, a
proliferación
de
fibroblastos
e
a
formación de tecido
fibrótico.

PO INHALABLE E PO RESPIRABLE. FONTE: CONTROL DO PO EN CANTEIRAS, GRAVEIRAS E PLANTAS DE TRATAMENTO DE ARIDOS. ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE ARIDOS (ANEFA).

1

“Prevención da silicose nos talleresde elaboración de pedra natural” (a. m. pérez, j.a. pérez et m. gil)
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ENFERMIDADES PRODUCIDAS POLA INHALACIÓN DE SÍLICE
Silicose clásica ou crónica
É unha fibrose nodular progresiva provocada pola exposición reiterada a baixos niveis de sílice,
cristalina respirable. Dentro desta encontramos a silicose simple, que non adoita afectar á
esperanza de vida, e a complicada, ou fibrose masiva progresiva, que produce unha
deterioración importante da función pulmonar e acurta a vida dos traballadores que a
padecen.
O tempo de exposición normalmente é
superior aos 10 anos, mais cando as
concentracións do po son elevadas, pode
desenvolverse antes (5-10 anos); neste caso
coñécese como silicose acelerada. O cadro
clínico é o mesmo, pero quizais haxa maior
tendencia a formar fibrose masiva.
Tamén é importante subliñar, que os silicóticos
teñen máis facilidade para o desenvolvemento
dunha tuberculose pulmonar.
Silicose Simple
Silicose aguda
Tamén chamada silicoproteinose, ocorre con exposicións masivas e aparece nun período de
tempo de, entre poucas semanas a 1 ou 2 anos. Non adoita haber nódulos silicóticos e os
espazos alveolares énchense dun material lipoproteico PAS +. O prognóstico na maioría dos
casos é fatal.
Cancro de pulmón
En 1997, a IARC (Axencia Internacional para a Investigación do Cancro) considera que existe
suficiente evidencia para afirmar que a cristobalita e o cuarzo son canceríxenos para o home.
Nefropatía por sílice
En traballadores con exposicións elevadas ao sílice, foron observadas lesións renais a nivel
glomerular e tubular. O mecanismo lesivo pode ser por efecto tóxico directo e tamén por vía
autoinmune. A nefropatía pode aparecer sen que se producira a silicose.
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SÍNTOMAS
Os síntomas poden non aparecer nas primeiras etapas da silicose crónica. De feito, a silicose
crónica pode non ser detectada durante 15 a 20 anos despois da exposición. A medida que a
silicose avanza, os síntomas poden incluír:
x
x
x

Dificultade para respirar
Tos forte
Debilidade

Debido a que a habilidade do corpo de combater infeccións pode ser debilitada pola sílice nos
pulmóns, e posible que aparezan outras enfermidades (como a tuberculoses) que poden
causar:
x
x
x
x
x

Febre
Perda de peso
Suores nocturnos
Dores no peito
Insuficiencia respiratoria

Estes síntomas poden empeorar co tempo e causar a morte.
FACTORES QUE CONDICIONAN O RISCO DE SILICOSE

Existen unha serie de factores que condicionan a aparición da silicose naquelas persoas que
están expostas á sílice, entre outros posibles destacamos os seguintes:
x
x
x
x
x
x

x
x

Presenza de po respirable de sílice cristalina.
Medidas deficientes para o control do po.
Protección respiratoria insuficiente e inadecuada.
Ausencia de programas axeitados de valoración da exposición do po respirable.
Ausencia de programas de vixiancia da saúde axeitados.
O tamaño das partículas de sílice: unicamente as de diámetro inferior a 7 μ conseguen
chegar ao interior do pulmón, posto que o 100% das que teñen máis de 7 μ, quedan
retidas nas fosas nasais e na bifurcación traqueal mediante o mecanismo que se denomina
impactación por inercia. As que realmente producen dano porque chegan a depositarse
nas paredes alveolares, son as de 5 μ ou menor, este é o grupo ao que se lle chama
fracción de po respirable.
A concentración das partículas, xa que a maior concentración existe maior risco.
O tempo de exposición, que multiplicado pola concentración, proporciónanos a dose
recibida polo traballador. Nas neumoconioses fibroxénicas, entre as que se encontra a
silicose, son necesarios tempos de exposición de anos para que se poida manifestar a
enfermidade.
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x

A susceptibilidade individual, posto que non todos os individuos expostos van a
desenvolver a enfermidade, o que significa que garda relación co estado previo de saúde e
unha serie de condicionantes xenéticos, inmunitarios, etc…

Actuando con medidas preventivas e correctoras sobre algún ou varios destes factores,
podemos reducir notablemente o risco de contraer a silicose.
A aplicación destas medidas de prevención é o que trata de promover a Lexislación vixente en
materia de Seguridade e Saúde Laboral, tema que será tratado nos seguintes puntos.
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3.-ANÁLISE DA EVOLUCIÓN DA SILICOSE NA PROVINCIA DE OURENSE

A continuación, vaise realizar unha análise da evolución dos casos de silicoses detectados na
provincia de Ourense. Os datos foron obtidos das memorias de novos casos de silicose
rexistradas polo Instituto Nacional da Silicose, emitidas polo organismo indicado para os anos
2008-2011.
Os datos que aportan as memorias anuais son referidos a Comunidade Autónoma de Galicia,
dando como resultado un gráfico cos casos por provincias. É difícil distinguir os casos que son
exclusivos do sector do granito a partir dos valores dispoñibles, pero estes datos permitennos
facer unha idea da situación xeral a nivel Provincial.
Haberá que ter en conta que nos valores indicados a nivel Provincial, tamén se inclúen os casos
rexistrados no sector da lousa, de gran peso específico na minería da Provincia de Ourense.
ANO 2008

Novos casos detectados polo INSS na Comunidade Autónoma Gallega no ano 2008. Fonte: Instituto Nacional da Silicose.

Este gráfico fai referencia aos casos de Neuomoconiose simple e complexa detectados polo
Instituto Nacional da Silicose na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2008, tanto en
traballadores en activo como en Pensionistas, aparecendo un total de 34 novos casos.
Dentro dos casos detectados de Neumoconiose simple, no campo dos traballadores en activo
procede de canteiras de Granito 1, dos casos de neumoconiose complexa, 2 traballadores en
activo e 1 dos pensionistas procede da Industria do granito.
Polo tanto con estes datos o peso epecífico do sector do granito a nivel Autonómico na
aparición de novos casos, é dun 11,76%.
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No seguinte gráfico, podese ver a aparición de novos casos detallado por Provincias:

Novos casos de
d silicose
ili
d
detectados
d polo
l INSS
SS indicados
i di d por provincias
i i no ano 2008
2008. Fonte: Instituto
i
Nacional
i
ld
da Sili
Silicose.

Na provincia de Ourense, detectáronse un total de 17 novos casos, en todas as Industrias
afectadas. O cal representa un 50% do total dos detectados. O que indica que Ourense é a
Provincia da Comunidade Galega con maior numero de casos rexistrados no 2008.
ANO 2009

Novos casos detectados polo INSS na Comunidade Autónoma Gallega no ano 2009. Fonte: Instituto Nacional da Silicose.

16

“Estudo de investigación das mellores técnicas dispoñibles para a loita contra o po de sílice na labra en canteira de
granito ornamental”

O gráfico anterior fai referencia aos casos de Neuomoconiose simple e complexa detectados
polo Instituto Nacional da Silicose na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2009, tanto en
traballadores activos como en Pensionistas, aparecendo un total de 40 novos casos.
Dentro dos casos detectados de Numoconiose simple, 6 traballadores en activo e 3
pensionistas son asociados a canteiras de granito, dos casos de Neumoconiose complexa,6
traballadores en activo e 1 dos pensionistas procede da Industria do granito.
Polo tanto e con estes datos, o peso epecífico do sector do granito a nivel Autonómico, na
aparición de novos casos é dun 40%.
Por outro lado, no seguinte gráfico podese ver a aparición de novos casos detallados por
provincias.

Novos casos d
N
de silicose
ili
detectados
d t t d por ell INSS indicados
i di d por provincias
i i no ano 2009.
2009 Fonte:
F t Instituto
I tit t Nacional
N i
l da
d Silicose.
Sili

Na provincia de Ourense, detectáronse un total de 19 novos casos, en toda a Industria
afectada. Isto representa un 47,50% do total dos detectados. O que indica que Ourense e a
Provincia da Comunidade Galega con maior numero de casos rexistrados no 2009.
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ANO 2010

Novos casos detectados por el INSS na Comunidade Autónoma Gallega no ano 2010. Fonte: Instituto Nacional da Silicose

O gráfico anterior fai referencia os casos de Neuomoconiose simple e complexa detectados
polo Instituto Nacional da Silicose na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2010, tanto en
traballadores activos como en Pensionistas, aparecendo un total de 61 novos casos.
Dentro dos casos detectados de Numoconiose simple, 6 dos traballadores en activo e 1 dos
pensionistas proceden de canteiras de Granito, dos casos de Neumoconiose complexa, 6
traballadores en activo e 2 dos pensionistas proceden da Industria do granito.
Polo tanto con estes datos o peso epecífico do sector do granito, a nivel Autonómico, na
aparición de novos casos e dun 24,60%.
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Por outro lado, no seguinte gráfico podese ver a aparición de novos casos detallada por
Provincias:

Novos casos de silicose detectados por el INSS indicados por provincias no ano 2010. Fonte: Instituto Nacional da Silicose.

Na provincia de Ourense, detectáronse un total de 36 novos casos en todas as Industrias
afectadas. O cal representa un 59% do total dos detectados. O que indica que Ourense e a
Provincia da Comunidade Galega con maior numero de casos rexistrados no 2010.
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ANO 2011

Novos casos detectados por el INSS na Comunidade Autónoma Gallega no ano 2011. Fonte: Instituto Nacional da Silicose.

O gráfico anterior fai referencia aos casos de Neuomoconiose simple e complexa detectados
polo Instituto Nacional da Silicose na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2011, tanto en
traballadores activos como en Pensionistas, aparecendo un total de 90 novos casos.
Dentro dos casos detectados de Numoconiose simple, no campo dos Traballadores en activo
22 proceden de canteiras de Granito, de los casos de Neumoconiose complexa, 13
traballadores en activo e 2 dos pensionistas proceden da Industria do granito.
Polo tanto con estes datos o peso específico do sector do granito, a nivel Autonómico, na
aparición de novos casos e dun 41,11%.
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Por outro lado, no seguinte gráfico podese ver a aparición de novos casos detallada por
Provincias:

Novos casos de silicose detectados por el INSS indicados por provincias no ano 2011. Fonte: Instituto Nacional da Silicose.

Na provincia de Ourense se detectaron un total de 46 novos casos, en todas as Industrias
afectadas. Isto representa un 51,11% do total dos detectados. O que indica que Ourense e a
Provincia da Comunidade Galega con maior numero de casos rexistrados no 2011.
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A continuación, realizase unha análise dos datos contidos nas memorias anuais dos casos
rexistrados polo Instituto Nacional da Silicose.

ANALISE DOS CASOS SILICOSE REXISTRADOS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
ANO

2008

2009

2010

2011

CASOS TOTAIS

34

40

61

90

CASOS SECTOR DO GRANITO

4

16

15

37

11,76

40

24,6

41,11

CASOS TRABALLADORES EN ACTIVO

3

12

12

35

CASOS PENSIONISTAS

1

4

3

2

PROCENTAXE CORRESPODENTE AO SECTOR DO GRANITO (%)

Ao longo do período de catro anos, durante o cal se estudan os novos casos rexistrados na
Comunidade Galega, podese apreciar un incremento anual importante do número de casos
totais rexistrados. Prácticamente se triplican en 2011, os valores rexistrados no ano 2008.
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CASOS DE SILICOSE REXISTRADOS EN GALICIA

No caso do sector do Granito a tendencia é similar, cuadriplícanse os casos do 2008 ó 2009 e
prodúcese un estancamento dos casos rexistrados nos anos 2009 e 2010, ainda que aumenta
de una maneira importante, máis do dobre no 2011 respecto do 2010.
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Polo tanto, a tendencia na aparición de novos casos da enfermidade profesional é a alza.
Producíndose un aumento significativo no sector do granito ano 2011, tal e como se pode
observar na pendente da recta que representa os casos de silicose rexistrados no gráfico
anterior.

Se analizamos o dato da porcentaxe de casos correspondente ó sector do granito, podese
apreciar o alto peso específico, en canto a casos novos se refire, que representa esta
actividade. Alcanzando no ano 2011 un 41% dos novos casos detectados, e representando no
período dos catro anos analizados, una media de un 29,4% dos casos totais da Comunidade
Galega.
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A continuación, analízanse os datos de casos rexistrados en traballadores activos e en
pensionistas.

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008

2009

2010

2011

CASOS TRABALLADORES EN ACTIVO

Nos casos detectados en traballadores en activo, apreciase temen a senda alcista dos datos
xerais, producíndose un gran aumento dos detectados no ano 2011.
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CASOS PENSIONISTAS

Polo contrario, nos casos detectados en pensionistas, tras un forte aumento do ano 2008 ó
2009, a tendencia nos anos posteriores analizados, é a baixa.
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ANALISE DOS CASOS SILICOSE DETECTADOS NA PROVINCIA DE OURENSE
ANO

2008

2009

2010

2011

CASOS TOTAIS NA COMUNIDADE GALEGA

34

40

61

90

CASOS TOTAIS PROVINCIA DE OURENSE

17

19

36

46

PROCENTAXE CORRESPODIENTE A OURENSE (%)

50
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O número de casos de silicose detectados na provincia de Ourense (sen distinción por
sectores) presenta tamén una tendencia á alza, aumentando progresivamente cada ano. O
maior aumento prodúcese no período do 2010 ó 2011.
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Os casos rexistrados na Provincia de Ourense representan máis da metade dos detectados na
Comunidade Galega, cun porcentaxe medio no período analizado, de un 51,9% dos casos totais
rexistrados en Galicia. Este feito é indicativo de que Ourense é a Provincia Galega con
maiores problemas en canto a prevención da Silicose.
Da análise destes datos, e con todo elo deducese que a tendencia actual é a de aumentar o
número de casos rexistrados na Comunidade Galega e en especial na Provincia de Ourense,
tanto a nivel global como no sector do granito, en especial en Traballadores en activo.
En definitiva, os datos analizados indican que é de alta importancia a realización de
actuacións encamiñadas á mellora das condicións laborais dos traballadores expostos ó po
de sílice. Xustificación sufiente da relevancia da realización deste traballo que persegue o
obxectivo de posibilitar ás empresas da Provincia, o ter a disposición unha guía que lles
permita a aplicación de medidas preventivas e correctoras que sirvan para a diminución dos
problemas existentes en canto a prevención da silicose se refire.
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4.- SELECCIÓN DAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS PARA A TOMA DE
DATOS

A Asociación Provincial de Graniteiros de Ourense ten asociados distintos tipos de empresas,
tanto Explotacións mineiras propiamente ditas (Canteiras), como empresas dedicadas a
transformación de pedra en taller, enxeñerías, etc.
Dado que o presente estudio trata da loita contra o po de sílice nos postos de labra de granito
en Canteira, a selección se centra nas empresas que dispoñen de explotación mineira de
granito.
A tipoloxía das Canteiras asociadas a APG é diversa, vai dende empresas familiares explotadas
por dos ou tres traballadores autónomos, outras nas que parte dos traballos da explotación
son realizados por subcontratistas, ata empresas de máis de 50 traballadores.
Para a realización do presente traballo seleccionaronse 5 empresas, con suficiente
representatividade da tipoloxía de explotacións asociadas a APG, polo tanto escolleronse:
x
x
x

2 empresas de máis de 50 traballadores.
2 empresas de entre 10 e 15 traballadores, nas que parte dos traballos da explotación
son subcontratados.
1 empresa de menos de 5 traballadores de ámbito familiar.

Por outra parte, debido a crise económica que se ven sufrindo no país, e con gran incidencia
no sector da rocha ornamental, parte das empresas asociadas teñen as súas explotacións en
paro técnico sen realizar produción algunha. A zona próxima ó núcleo urbano de Ourense, e a
de Carballeda de Avia, son as que presentan maior número de canteiras en produción, por ese
motivo, se decidiu seleccionar empresas destas zonas.
Dentro da zona próxima a Ourense, no Concello de Toén, é onde se ubican as explotación de
maior tamaño e número de traballadores. De esta zona escolleronse as dúas empresas de máis
de 50 traballadores, e una das empresas de entre 6-15 traballadores que explota unha
explotación na cal o Dereito Mineiro esta a nome doutra empresa (cubríndose así un caso
bastante común).
E por último, na zona de Carballeda de Avia seleccionouse unha empresa de entre 6 a 15
traballadores que ten parte dos traballos da explotación subcontratados e outra empresa
familiar de menos de 5 traballadores.
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SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA A TOMA DE DATOS
EMPRESA

ZONA DA EXPLOTACION

Nº TRABALLADORES

001

TOEN

56

002

TOEN

59

003

TOEN

12

004

CARBALLEDA DE AVIA

10

005

CARBALLEDA DE AVIA

2

A cada unha das empresas asignaráselles un código identificativo a nivel interno de estudo,
con obxecto de manter, en todo momento, a privacidade e protección dos datos aportados
polas mesmas.
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5.- DESCRICIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO A ANALIZAR.

Dentro das operacións de labra en canteira, o presente traballo céntrase ou define como tales
as de realización de perpiaños, obtención de mampostería e execución de pezas especiais.
Entendendo por perpiaño, as pezas de rocha prismática regulares de aproximadamente 50 cm
de altura, entre 20 e 25 cm de grosor e cunha lonxitude variable en función do uso. A
mampostería componse de pezas similares ós perpiaños, cun acabado máis tosco e
dimensións variables en función do pedido do cliente. As pezas especiais tales como columnas,
balaustres, verte augas, etc… son as que teñen formas e dimensións variables en función da
demanda.
O proceso de execución destes produtos é similar, e o traballo desempeñado polos operarios
consiste nas seguintes TAREFAS:
Os bloques de pedra de dimensións irregulares, trasládanse dos frontes de explotación a zona
de labra, depositándose en terreo firme.Unha vez alí, prepáranse para a obtención de
perpiaños, mampostería e pezas especiais.
En función do tipo de corte a realizar sobre a pedra, utilízanse dous tipos de ferramentas:
x
x

O Barrenillo, que ten un movemento rotopercuto e se usa cando e necesario cortar a
rocha en sentido contrario a súa rotura natural (pelo), e
O Martelo picador, tamén chamado pistola cuñeira, que dispon so de un movemento
percutor e se usa para a realización de cortes no sentido natural da pedra.

O barrenillo é un martelo perforador con movemento rotopercutor, de dimensións reducidas e
un peso aproximado de 9-10 Kg, as barrenas utilizadas son de 12 mm de diámetro e 25 de
lonxitude. Con esta ferramenta realízanse perforacións en liña sobre a superficie da rocha a
cortar, onde posteriormente se colocarán as cuñas e contracuñas.
No caso da pistola cuñeira tratase dun martelo picador con movemento percutor, dun peso
aproximado de 10 kg. Utilízase para a realización de pequenas fonduras de 2 a 3 cm de
profundidade en liña onde se colocarán posteriormente as cuñas.
Una vez realizados os orificios na rocha cas ferramentas antes indicadas, utilízanse para o corte
de mesma as cuñas e contracuñas, en caso de perforar con barrenillo, ou solo as cuñas se se
utilizou con anterioridade a pistola cuñeira. Nos dous casos, as cuñas son apertadas contra a
pedra mediante a realización de golpes na súa cabeza cunha maza hasta que se produce un
plano de discontinuidade na pedra que produce a súa rotura ou corte, obtendo
progresivamente as pezas buscadas.
A obtención destas pezas mediante o uso destas ferramentas produce grandes cantidades de
po de sílice, con abundancia de tamaños inferiores a 1,5 μm e, como consecuencia, existe un
risco moi alto de contraer unhaenfermidade profesional asociada a esta labor.
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6.- Análise das técnicas utilizadas para o control de po nas empresas
seleccionadas.

En cada unha das empresas seleccionadas, se realizaron visitas nas que se recolleu toda a
información necesaria para a evaluación das técnicas que están empregando para o control de
po do sílice.
En canto aos datos das medicións periódicas de niveis de po realizadas polas empresas, por
tratarse de datos privados e de gran recelo para o empresariado, optouse por non incluílos no
presente traballo tras realizar consultas ós responsables das explotacións analizadas. No seu
lugar, realizouse unha enquisa sobre as técnicas, métodos e tratamento aplicados para a loita
contra o po de sílice e unhas probas de campo que permitan a avaliación dos métodos
propostos neste informe.
Os puntos sometidos a control, son os indicados na ITC 2.0.02 “PROTECCION DOS
TRABALLADORES CONTRA O PO, EN RELACION CA SILICOSE EN INDUSTRIAS EXTRACTIVAS”,
tendo en conta que dita norma indica o camiño a seguir para o control e redución da cantidade
de po de sílice no ambiente.
A ITC 2.0.02 propon como MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROL DO PO para as
industrias extractivas da pedra, as seguintes:


OPERACIÓNS DE PERFORACION EN XERAL: A perforación en todas as súas
modalidades deberá realizarse con sistemas de inxección de auga ou con dispositivos
de captación de po; se se utiliza captación de po, este será recollido e retirado.



OPERACIÓNS DE ARRANQUE E PERFORACION: Nos traballos nos que se utilicen
equipos ou ferramentas de perforación, percusión ou corte, estes estarán provistos de
medidas de prevención contra o po. No caso de arranque con explosivos, o retacado
dos barrenos farase con materiais exentos de sílice, evitando aqueles de granulometría
moi fina, que como consecuencia da explosión podan poñerse en suspensión,
orixinando elevados niveis de po.



OPERACIÓNS DE CARGA E TRANSPORTE: As cabinas dos vehículos (palas, dumpers,
etc) estarán dotadas de aire acondicionado ou filtrado.



Os viais, prazas e pistas serán regados, con obxecto de que teñan un grao de humidade
suficiente para evitar a posta en suspensión do po.



Os lugares de traballo manteranse limpos, evitando acumulacións de po que
posteriormente puideran poñerse en suspensión.
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As cintas transportadoras estarán dotadas de cerramento ou capotaxe que evite a
acción do vento sobre os materiais. Os materiais manteranse convenientemente
humidificados.



MAQUINARIA E INSTALACIÓNS: Os alimentadores, muiños, cribas, etc… estarán
dotados de sistemas de prevención tales como cerramentos, aspiración de po,
pulverización de auga, etc…



OPERACIÓNS DE ELABORACIÓN DE PEDRA: As operacións de corte, serrado, flameado,
abuxardado, pulido, etc… deberán realizarse por vía húmida ou con captación de po.



OPERACIÓNS DE ENSACADO: Os sistemas de ensacado deberán estar dotados de
sistemas de aspiración e illamento eficaces para evitar que o po entre en suspesión.



NAVES E LOCAIS DE FABRICACIÓN, TRATAMENTO E ALMACENAMENTO: En todos eles é
necesario realizar unha renovación continua do aire, mediante instalacións apropiadas
para diluir e evacuar o po. En todos os lugares con presenza habitual de traballadores,
realizarase un limpeza periódica e eficaz do po depositado mediante sistemas de
aspiración ou por vía húmida.



CANDO AS CONDICIONS ESPECIFICAS DE ALGUNAS LABORES NON PERMITAN A
UTILIZACION DOS SITEMAS ANTERIORES, O EMPREARIO PODERA TOMAR MEDIDAS
ALTERNATIVAS QUE TERÁ QUE POÑER EN COÑECEMENTO DA AUTORIDADE MINEIRA.



MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:
o Aillamento de cabinas de vehículos e postos de mando.
o Separación do persoal do foco de po utilizando mandos a distancia ou outras
medidas organizativas.
o Utilización de EPIS, cando se dean as condicións do apartado 4.1 da ITC 2.0.02.

Faise unha referencia a todas as medidas indicadas na ITC 2.0.02, aínda que so se estean a
tratar as operacións de labra de granito en canteira, dado que o resto de actuación realizadas
nas explotacións, actúan tamén como fontes de po, e polo tanto, teñen repercusión sobre as
concentración nos postos de labra.
Analizando as medidas preventivas indicadas na ITC 2.0.02, cabe pensar que a utilización de
técnicas por vía húmida é a que aporta mellores resultados para o control do po nas operación
en industrias extractivas de granito.
Debido a elo os cuestionarios de avaliación céntranse na utilización de este tipo de técnicas, e
polo tanto os campos a cubrir en eles inciden sobre todo na utilización de estes métodos para
a loita contra o po.

31

“Estudo de investigación das mellores técnicas dispoñibles para a loita contra o po de sílice na labra en canteira de
granito ornamental”

Por outro lado, a ITC 2.0.02 tamén fai referencia a importancia da FORMACIÓN E
INFORMACIÓN ós traballadores, do risco de exposición ó po de sílice como una medida
preventiva de extrema importancia, tal e como se refire no seu contido:



A Empresa deberá asegurar que cada traballador recibe una formación teórica e
práctica suficiente e adecuada en materia de loita contra o po.
A seguinte información estará a disposición dos traballadores:
o Riscos para a saúde que implica a exposición ó po e controis médicos que se
deben efectuar.
o Niveis de po rexistrados nas medicións dos seus postos de traballo.
o Medidas técnicas de loita contra o po levadas a cabo pola empresa no seu
posto de traballo.
o Instrucións e recomendacións sobre as medidas a adoitar polo propio
traballador, así como sobre a utilización e manexo dos EPIS.

Debido ao anterior, tamén se realizou unha enquisa sobre a calidade da formación e
información recibida polos traballadores.
A ITC 2.0.02 tamén fai referencia as necesidades de realizar controis periódicos da eficiencia da
medidas de loita contra o po de sílice, indicando que en caso de que se poña de manifesto o
risco de orixinarse po, ben na Evaliación de riscos da empresa ou ben nos controis periódicos
realizados, será necesario incluír un Plan para o Control da Exposición o po dentro da
Planificación anual da Acción Preventiva. O Plan de Control incluirá:
x
x
x
x

As medidas de tipo técnico a adoitar para suprimir, diluír, asentar e evacuar o po.
As medidas de protección e prevención a adoitar e, no seu caso, o material de
protección que deba utilizarse.
Un plan de mantemento periódico dos equipos.
Sistemas de prevención contra o po.

De ahí que na enquisa tamén se realice unha sondaxe acerca da realización dos controis
periódicos, o contraste dos datos obtidos e a súa inclusión dentro da Planificación Preventiva
da Empresa.
Dado que o punto de vista, a implicación na prevención e a utilización das medidas aplicadas
para a mesma, non soen ser os mesmos para a Empresa que para os Traballadores, se
realizarán dous tipos de enquisas. Confeccionaronse dous cuestionarios similares pero
diferenciados nalgúns puntos de interés, con obxecto de acadar o maior número de datos de
ámbalas dúas partes implicadas na aplicación das medidas de loita contra o po.
A continuación, aportase o modelo de enquisa realizado, que xunto coas visitas realizadas
permitirán a realización da análise dos datos obtidos e a emisión dos resultados en valores
numéricos, que aporten unha referencia da tendencia no sector.
Os cuestionarios realizados aportaranse no ANEXO I do presente documento.
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RESULTADOS OBTIDOS
A continuación, aportanse unha serie de táboas cos datos obtidos dos cuestionarios realizados,
en canto a utilización de técnicas para a redución dos niveis de po durante as operacións de
labra do granito, acordes ó indicado na ITC 2.0.02.
Na táboa 1 indícase a extensión do dereito mineiro de cada unha das empresas analizadas, así
como a produción e m2 de produtos procedentes da labra en canteira, que comercializan cada
ano.

EXTENSION DEREITO MINEIRO
(m2)

PRODUCCION
MATERIAL LABRADO
(m3)

EMPRESA

ZONA DA EXPLOTACION

001

TOEN

90.000

7.500

002

TOEN

400.000

6.000

003

TOEN

400.000

6.000

004

CARBALLEDA DE AVIA

52.000

4.800

005

CARBALLEDA DE AVIA
92.000
TABOA 1. EXTENSION E PRODUCION DAS EMPRESAS ANALIZADAS

6.000

Na táboa 2 faise referencia ao número total de traballadores que ten a empresa analizada e o
número de traballadores asinados a labores de labra en canteira.

ZONA DA EXPLOTACION

Nº TRABALLADORES

Nº TRABALLADORES
ASIGNADOS A LABRA

001

TOEN

56

3

002

TOEN

59

4

003

TOEN

12

3

004

CARBALLEDA DE AVIA

10

3

EMPRESA

005

CARBALLEDA DE AVIA
2
3
TABOA 2. Nº DE TRABALLADORES ASIGNADOS AS OPERACIONS DE LABRA EN CANTEIRA

Como se pode apreciar, o número de traballadores que realizan operacións de labra é
practicamente o mesmo en todas as explotacións, independentemente do seu tamaño e do
número total de traballadores asociados a mesma. Tamén vemos que as producións de
produtos labrados en canteira son moi parecidos.
Estes datos indican que os procesos de labra son moi similares en todas as explotacións
analizadas. Este feito é contrastado nas visitas realizadas as explotacións para a realización dos
cuestionarios ós traballadores, observando que a maneira de realizar as operacións de labra
segue un patrón moi arraigado na zona.
Polo tanto, os resultados de este informe serán tamén aplicables ó resto de explotacións
pertencentes a APG, dado que o proceso de labra non sufre practicamente variacións de unhas
a outras.
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SI

SI

SI

SI

SI

EMPRESA

001

002

003

004

005

SI

SI

SI

NON

NON

NON

NON

NON

REGADO DAS PEZAS
ANTES DA LABRA

NON
SI
NON
TABOA 3. APLICACION DE MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA SEGÚN ITC 2.0.02.

NON

NON

NON

NON

LIMPEZA REGULAR DAS
ZONAS DE TRABALLO

NON

NON

NON

NON

NON

UTILIZACION DE
SISTEMAS DE
EXTRACCION
LOCALIZADA

SI

NON

NON

NON

NON

UTILIZACION DE EQUIPOS DE
PERFORACION POR VIA
HUMIDA
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Por todo elo, é de alta importancia a inclusión nesta análise da indicación de técnicas encamiñadas a instauración, nos traballos de medidas de
protección colectiva adaptadas, ó sistema de realización dos traballos de labra desenvoltos nas explotación analizadas.

Detéctase por tanto unha deficiencia en canto a aplicación de medidas de protección colectiva para as tarefas de labra en canteira, feito que se contrasta
nos cuestionarios realizados ós traballadores en canto a aplicación destas medidas, dado que o non estar instauradas, por lóxica, non as utilizan.

Ningunha das empresas utiliza sistemas de extracción localizada para a realización das operación de labra, e só unha de elas utiliza equipos de perforación
por vía húmida.

Por outro lado, un 80% realiza una limpeza regular das zonas de traballo dedicadas a labra. Mentres que ningunha realiza un regado ou humidificación das
pezas antes da labra.

Como se pode apreciar, un 100% das empresas realizan un regado diario das zonas de traballo e das pistas de acceso e circulación das explotacións, sen
embargo, ningunha delas incorpora aditivos a auga utilizada para o regado para a estabilización do po.

REGADO DE PISTAS E ZONAS
DE TRABALLO

ADICION DE ADITIVOS
PARA A
ESTABILIZACION DO PO

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA SEGÚN ITC 2.0.02

Na táboa 3 indicase as medidas de protección colectiva que as empresas aplican nos procesos de labra, referidas o indicado na ITC 2.0.02.

Na táboa 4 faise referencia ó control e tratamento dos datos obtidos con este que as empresas
fan no referente a loita contra o po de sílice.

CONTROIS PERIODICOS SEGÚN ITC 2.0.02

EMPRESA
001
002
003
004
005

CONTRASTE DOS
EMISION DE
RESULTADOS
INFORMES
REALIZACION DE CONTROIS
OBTIDOS COS DAS
PERIODICOS DE
PERIODICOS DE LOITA
EXPLOTACIONS
INCIDENCIAS E
CONTRA O PO
PROXIMAS
RESULTADOS
SI
NON
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NON
SI
SI
NON
SI
TABOA. 4. CONTROIS PERIODICOS E TRATAMENTO DOS DATOS.

IMPLANTACION DOS
RESULTADOS NA
PROGRAMACION
PREVENTIVA DA
EXPLOTACION
SI
SI
SI
SI
SI

Todas as empresas analizadas realizan controis periódicos dos resultados das medidas de
actuación encamiñadas a loita contra o po de sílice, emitindo informes periódicos dos
resultados e modificando a planificación preventiva anual da empresa en función do análise
dos datos obtidos.
Polo contrario, soamente o 40% delas contrastan os datos obtidos cos das explotación máis
próximas, o cal resultaría moi interesante no sentido de compartir o “Know How” adquirido
por cada unha de elas.
En canto ao referente o apartado de control de resultados e análise dos mesmos, todas as
empresas o realizan adecuadamente, actuando acorde o indicado na lexislación e normativa
vixente, polo cal non se realizarán recomendacións no referente a este campo no presente
informe.
Soamente indicar que sería interesante a realización de reunións dos responsables de
seguridade e saúde de cada unha das empresas asociadas ca intención de contrastar datos e
resultados, podéndose así intercambiar coñecementos e técnicas contrastadas.
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Na táboa 5 indícanse os datos obtidos en canto as medidas adoptadas para a correcta
formación e información dos traballadores.

FORMACION E INFORMACION DOS TRABALLADORES

EMPRESA
001
002
003
004
005

REALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN OS
IMPLANTACIÓN DUN
CAMPAÑAS
TRABALLADORES
SISTEMA DE FORMACIÓN
PERIÓDICAS DE
DOS RESULTADOS
E INFORMACIÓN DE
FORMACIÓN OS
DAS ANALISES DOS
LOITA CONTRA O PO
TRABALLADORES
NIVEIS DE PO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
TABOA 5. FORMACION E INFORMACION

REALIZACIÓN DE
REUNIÓNS
PERIÓDICAS NAS
QUE PARTICIPEN OS
TRABALLADORES
NON
NON
NON
SI
SI

Podese comprobar que todas as empresas realizan unha correcta formación periódica dos
traballadores asinados a labra, feito que se contrasta coas campañas de formación realizadas
pola APG nas que veñen participando traballadores da práctica totalidade das empresas
asociadas.
Da mesma maneira, se realiza unha correcta información dos riscos asociados ó posto de
traballo, así como dos resultados obtidos nas medicións e análises dos niveis de po asociados o
posto.
Polo contrario, soamente un 40% das empresas analizadas realizan reunións periódicas
encamiñadas a mellora das condicións do posto de traballo, coa participación dos
traballadores.
En canto o que se refire a formación e información dos traballadores, non cabe realizar
recomendación algunha no presente informe, máis que a de fomentar a participación dos
mesmos mediante a realización de reunións ca súa participación ou de enquisas referentes a
opinión acerca das medidas adoptadas para a loita contra o po.
Na táboa 6 realizase unha análise da utilización dos equipos de protección individual por parte
dos traballadores, datos que foron obtidos a partir do cuestionario realizado polos mesmos.
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UTILIZACIÓN DOS EPIS POR PARTE DOS TRABALLADORES

EMPRESA
001
002
003
004
005

UTILIZACIÓN DE
MASCARILLA EN
UTILIZACIÓN DE
OUTRAS
MANTEMENTO
MASCARILLA
OPERACIÓNS CON
DIARIO DA
ADECUADA PARA A
EXPOSICIÓN O PO
MASCARILLA DE
LABRA
DE SILICE
PROTECCIÓN
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
TABOA 6. USO DOS EPIS ADECUADOS

GARDADO DA
MASCARILLA EN
LUGAR PROTEXIDO
DO PO
SI
SI
SI
SI
SI

Podemos observar que todos os traballadores enquisados utilizan mascarilla adecuada para a
realización das labores de labra, así como para outras con exposición o po de sílice. Da mesma
maneira, todos realizan un correcto mantemento dos EPIS e os gardan en lugares protexidos
do po. Estes feitos derivan da correcta formación e información realizada polas empresas no
referente os riscos do po de sílice.
Non cabe facer neste informe mención algunha o uso dos EPI´s, dado que os operarios
asignados á labra fan un correcto uso dos mesmos, en base a boa formación da que dispoñen.
Tras realizar o análise dos datos aportados polas empresas analizadas denótase que as
maiores carencias ,no referente a loita contra o po de sílice, preséntanse na implantación de
medidas colectivas ou de deseño, polo que o resto do informe se centrará en aportar a maior
cantidade de información contrastada referente a este campo.
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7.- PROPOSICIÓN DE NOVAS TÉCNICAS ENCAMIÑADAS A REDUCIÓN DOS
NIVEIS DE PO DE SÍLICE.

Tras realizar unha análise das técnicas e procedementos utilizados nas empresas sometidas a
toma de datos, faise interesante dar unha serie de recomendacións ou proposicións para a
toma de medidas encamiñadas a redución dos niveis de po de sílice nos postos de traballo
analizados no presente estudo. Medidas que axuden a complementar as xa existentes
incrementando os niveis de protección dos traballadores.
Para a determinación das “MELLORES TÉCNICAS DISPOÑIBLES” para a redución dos niveis de
po, realizouse unha análise detallada da documentación dispoñible sobre a materia, así como
de outros estudos publicados acerca do tema tratado na Comunidade Galega.
Concluíndo en dividir as técnicas propostas nas seguintes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Técnicas de deseño das zonas adicadas á labra.
Técnicas de actuación directa sobre as fontes de po externas á zona de labra.
Técnicas de limpeza da zona de labra.
Técnicas de organización do traballo.
Técnicas durante a execución da labra.
Técnicas de formación dos traballadores fronte o risco do po.
Técnicas de protección individual.

A.- TÉCNICAS DE DESEÑO
Nos centros de traballo en estudo, así como en aqueles nos que son de aplicación as
conclusión do presente traballo, a actividade principal é a extracción de pedra natural e a sua
transformación primaria. Para a realización destas actividades, e necesaria a realización
constante de movementos de terra, operacións de perforación e voadura, arranque do
material dos frontes de explotación, circulación de maquinaria pesada, etc, todas elas capaces
de producir altos niveis de po en suspensión no ambiente do centro de traballo.
Tendo en conta o anterior, parece moi interesante entender o comportamento do po dentro
da explotación, ca intención de situar e deseñar as zonas de labra (así como calquera outra da
explotación) de maneira que a afección do po producido noutras labores teña unha afección
mínima sobre elas.
O primeiro paso será o coñecemento do po e o seu comportamento dentro da explotación.
A definición de po aplícase a partículas sólidas, inanimadas e non solubles en auga, orixinadas
a partires da disgregación de materiais rocosos u de solos.
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Estas partículas sólidas son:
x
x
x

De pequeno tamaño: entre 1 e 1000 μm.
Que non sufriran ningún cambio químico.
Susceptibles de ser transportadas polas correntes de aire.

Poden clasificarse en función do seu tamaño, en base ao indicado no seguinte gráfico:

CLASIFICACION DO PO EXISTENTE NAS EXPLOTACIÓNS EN BASE O SEU TAMAÑO. FONTE: CONTROL DO PO EN CANTEIRAS,
GRAVEIRAS E PLANTAS DE TRATAMENTO DE ÁRIDOS. ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ARIDOS (ANEFA).

Podese ver que o po de menor tamaño, é o que representa un maior risco para a saúde, e a
partir de agora definirase como po neumoconiotico, sendo este o responsable das
enfermidades profesionais tales como a silicose.
Para que este po neumoconiotico produza silicose, é necesario que poda poñerse en
suspensión no ambiente, alcanzando así ao traballador e penetrando nos seus alvéolos
pulmonares.

41

“Estudo de investigación das mellores técnicas dispoñibles para a loita contra o po de sílice na labra en canteira de
granito ornamental”

PROCESO DE EMISIÓN DE PO
A emisión do po, é aquel proceso no cal o po se dispersa na atmosfera. As fontes de emisión
de po nas canteiras de rocha ornamental son, por normal xeral, as seguintes:
x
x
x
x
x

Frontes de explotación.
Pistas de circulación.
Escombreiras e taludes.
Zonas de almacenamento de materiais.
Zonas de labra ou transformación.

A inmisión do po é a concentración do mesmo na atmosfera (tanto de forma temporal como
permanente), nas proximidades do chan e en puntos suficientemente alonxados da fonte
emisora.
Polo tanto, o primeiro criterio de deseño da zona de labra é o seu alonxamento das outras
fontes emisoras de po dentro da explotación. E dicir, a zona de labra ten que estar o máis
alonxada posible dos frontes de explotación, das escombreiras e das pistas xerais de
circulación dentro da explotación.
PROCESO DE SEDIMENTACIÓN DO PO
É o proceso que seguen as partículas de po, unha vez se atopan no aire, ata que se depositan
no chan. A velocidade ca que se produce este proceso depende do:
x

Diámetro das partículas e da súa densidade.

VELOCIDADE DE SEDIMENTACION DAS PARTICULAS DE PO. FONTE: CONTROL DO PO EN CANTEIRAS, GRAVEIRAS E PLANTAS DE
TRATAMENTO DE ARIDOS. ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ARIDOS (ANEFA).

As partículas de menor tamaño (<1,5μm) comportanse como aerosois gasosos, permanecendo
en suspensión durante tempos indeterminados.
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x

Do vento:
o
o
o

Provoca a desecación do material e a súa separación da fronte ou das pistas.
Pon en suspensión os finos que están depositados no chan, sobre equipos ou
sobre materiais.
Afecta a forma e dirección da dispersión do po, así como a distancia recorrida
polas partículas dende o foco emisor.

DISTANCIA RECORRIDA POLAS PARTICULAS DE PO. FONTE: CONTROL DO PO EN CANTEIRAS, GRAVEIRAS E PLANTAS DE
TRATAMENTO DE ARIDOS. ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ARIDOS (ANEFA).

Tendo en conta o anterior, no deseño e elección da situación das zonas de labra dentro da
explotación, deberase ter en conta o efecto do vento, para elo debe realizarse un estudo dos
ventos dominantes na zona da explotación, con interese de situar a zona de labra o máis
amparada posible.
Por exemplo, no caso das explotación analizadas no presente traballo, tres delas sitúanse no
Concello de Toen, moi próximas a seguinte estación metereloloxica:
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A continuación, aportanse os datos ofrecidos polo servizo Meteogalicia, en canto a ventos
dominantes, para a estación indicada no ano 2011.

Neste cadro podese apreciar a dirección dominante do vento, así como a do refacho e as
velocidades, no ano 2011.
Facendo un tratamento estadístico dos datos dos últimos 10 anos, poderanse determinar as
direccións dominantes do vento, así como as súas velocidades medias e máximas para o
período avaliado.
Desta maneira, poderase determinar a mellor situación da zona de labra dentro da
explotación, buscando que a orografía da mesma actúe como apantallamento dos ventos
dominantes, protexendo así a zona de labra do po transportado polos mesmos.
Para elo, no caso de explotacións en zonas horizontais, podese deseñar o avance da
explotación de maneira que se manteña parte da topografía do térreno existente a modo de
pantalla.
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No caso de que a o avance da explotación se realice en ladeira, a zona de labra debería
situarse a unha cota elevada, propiciando así que as propias frontes de explotación fagan de
pantalla contra o vento, ademais, de esta maneira, a maior parte do terreo que rodea a zona
de labra encontrase inalterado e protexido pola vexetación fronte os procesos de emisión de
po.
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En explotacións xa en produción, nas que a zona de labra se encontra definida dende hai
tempo, podense instalar pantallas artificiais ou naturais (pantallas vexetais) que actúen contra
o vento.
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EFECTO DUNHA PANTALLA VEXETAL SOBRE A VELOCIDADE DO VENTO AO NIVEL DO SOLO. FONTE: CONTROL DO PO EN
CANTEIRAS, GRAVEIRAS E PALNTAS DE TRATAMENTO DE ARIDOS. ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ARIDOS (ANEFA).

Como se pode ver na figura anterior, a velocidade do vento vese drásticamente reducida ó
atoparse cunha pantalla vexetal, e menores velocidades implican menor enerxía da corrente
de aire, e polo tanto, menor capacidade de arrastre de po. Para o resto de tipos de pantallas
indicados o efecto é similar.
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Por todo isto, analizando a dirección dos ventos dominantes e procedendo a situación da
zona de labra o máis illada posible dos mesmos, podese conseguir unha redución da
cantidade de po externo a que se verán expostos os traballadores que realizan estas
operacións.
En canto ó deseño interno da zona de labra, é importante dotala en todo o seu perímetro, de
cunetas de formigón para a recollida das augas de escorrenta, canalizadas cara ás balsas de
decantación da explotación, evitando así acumulacións de lodos que unha vez secos podan
actuar como fontes de po. Ademais, nas épocas de baixas precipitacións poderán actuar como
recolledoras das augas de regado da zona de labra, propiciando o mesmo efecto comentado
anteriormente.

DESEÑO ORIENTATIVO EN PLANTA DUNHA ZONA DE LABRA

Na imaxe anterior, aportase un deseño orientativo en planta dunha zona de labra, onde o chan
dispon de unha lixeira pendente dun 2% cara os laterais, onde as cunetas de formigón recollen
os lodos do lavado da zona de labra, canalizando estes cara as balsas de decantación.
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Outra fonte importante de po dentro da explotación, son as pistas de circulación internas da
mesma. En canto a criterios de deseño das mesmas se refire, de cara a redución das emisión
de po, o máis interesante é o asfaltado das pistas principais e as de acceso a zona de labra
(polo menos) conseguindo con elo a redución de superficies emisoras de po.
Ademais, deberían dotarse de cunetas laterais de formigón, de maneira que durante as
operación de regado das mesmas, as terras e finos depositados sobre elas sexan recollidos e
transportados ás balsas de decantación en estado de humectación adecuado, evitando así
acumulacións de lodos que poidan actuar como fontes de lodo unha vez secos.
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B.- TÉCNICAS DE ACTUACIÓN DIRECTA SOBRE AS FONTES DE PO EXTERNAS A ZONA
DE LABRA.
Como fontes externas a zona de labra de produción de po, podemos indicar as seguintes:
x
x
x
x
x
x

Descuberta do terreo e restauración.
Operacións de perforación.
Voaduras.
Arranque e carga de materiais.
Escombreiras e Taludes.
Transporte interno de materiais con equipos móbiles.

A continuación, procédese a indicar as técnicas recomendadas para a minimización da
produción de po.
DESCUBERTA DO TERREO E RESTAURACIÓN
O estado de descuberta do terreo, así como as operacións de recondicionamento e
restauración do mesmo, actúan como fontes emisoras de po, por dúas causas fundamentais:
x
x
x

Prodúcese unha liberación de partículas finas depositadas no chan espido sen
cobertura vexetal.
Prodúcese unha liberación de partículas finas durante os traballos de movemento de
terras.
Emítese po, procedente dos acopios de terra vexetal e das escombreiras temporais
existentes na explotación.

O po procedente destas fontes pode acadar as zonas de labra, aumentando os niveis existente
nas mesmas.
Como técnicas de actuación sobre estas fontes, tendo en conta as características e
procedementos de traballo utilizados nas canteiras asociadas a APG, recoméndanse as
seguintes:
x

x
x

x
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Elección das épocas de climatoloxía máis favorable para a realización dos movementos
de terra de maior envergadura, aproveitando a realización destas operaciós, fora dos
períodos secos con ventos fortes.
Avance das labores de restauración na maior brevidade posible, evitando así o
mantemento de acopios de terra vexetal.
Realización de escombreiras definitivas, en lugar de temporais, lonxe das zonas xerais
de traballo. Procederase a revexetación das mesmas co seu avance, reducindo así o
tempo que as superficies de terra permanecen espidas á acción do vento.
Instalación de pantallas vexetais de árbores que protexan as zonas de escombreira e
acopios de terra vexetal da acción do vento.
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OPERACIÓNS DE PERFORACIÓN
Como medidas encamiñadas á redución das emisións de po o ambiente durante a execución
dos traballos de perforación, indícanse as seguintes:

x

Utilización de sistemas de inxección de auga
cando os equipos de perforación estean
habilitados para elo. Con esta técnica
conséguese que o po procedente da
perforación se humedeza e quede retido nos
lodos procedentes da perforación, evitando
que se incorpore ó ambiente. É interesante
canalizar estes lodos cara as balsas de
decantación, ca intención de que ó secarse non
actúen como novas fontes de po, para o que se
poden habilitar cunetas provisionais que os
conduzan.

x

Utilización de sistemas de captación de po, compostos por una campá de aspiración
que se coloca na boca de perforación e mediante unha mangueira dirixe o po cara un
sistema de ciclón, onde se separan as partículas por tamaños. O po captado débese
ensacar ou retirar da zana de traballos, evitando así que se poña novamente en
suspensión.

OPERACIÓNS DE VOADURA
As voaduras que se realizan neste tipo de explotacións, soen ser de escasa envergadura, dado
que as técnicas de arranque da rocha utilizadas así o requiren, polo tanto non son fontes de
xeración de grandes cantidades
de po. Puntualmente podense
realizar voaduras de maior
envergadura para destrozas ou
aperturas de novas frontes de
explotación. Neste último caso,
a mellor técnica a utilizar é o
deseño correcto da voadura,
minimizando a xeración de
proxeccións.
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Como norma xeral nas voaduras para a redución do po, debese:
x
x

Realizar un correcto retacado dos barrenos con materiais granulares procedentes da
perforación, reducindo o nivel de proxeccións.
Recoller da zona de traballos ou ensacar os detritos de perforación, dado que unha vez
se de a pega, unha parte importante destes se incorporaran ó aire en suspensión.

ARRANQUE E CARGA DE MATERIAIS E TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS CON EQUIPOS
MÓBILES
O grao de humidade existente na explotación é un factor importante para que o po se poña en
suspensión. Para unha tipoloxía de explotación tal e como as que se están tratando neste
estudo, terase en conta que en inverno as emisións de po poden ser un 50% menores que en
verán.
Tendo en conta o anterior, a mellor técnica para o control de po durante as operación de
arranque e transporte de materiais é, a de manter un grao de humidade adecuado na
explotación. En verán ou en épocas de escasas precipitacións, para conseguir que a humidade
do terreo sexa adecuada non queda outra que proceder ao regado das zonas onde se quere
reducir a produción de po.
Para elo podense utilizar dous sistemas:
x
x

Regado das zonas mediante camións cuba.
Regado das zonas mediante sistemas de aspersión de auga.

O primeiro e o máis sinxelo de aplicar, dado que
non require instalación algunha e é de fácil
implantación en zonas provisionais das
explotación.

Nas zonas nas que as características da explotación o
permitan, é recomendable a instalación dun sistema de
difusores de auga, dado que se pode programar para que
actúe diariamente nos períodos desexados. Ademais con
isto se reducen notablemente os custos da explotación,
xa que minora o consumo de auga respecto do rego con
cubas.
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Para o regado das zonas de arranque podese empregar auga con axentes tenso activos, que
aumenta a duración do efecto hidratante do terreo.
No caso das pistas de circulación de vehículos, tamén se pode realizar unha estabilización
química das capas de rodadura mediante a impregnación das mesmas con axentes
estabilizadores tales como:
9 Axentes humidificadores.
9 Sales higroscópicas, que captan a humidade do aire e forman unha costra resistente.
9 Axentes creadores de costra superficial, que aumentan a resistencia ó paso dos
vehículos pesados.
Coa aplicación destes axentes, fórmase unha costra superficial que permite o control do po,
tendo tamén outras vantaxes como son:
x
x
x
x

A comodidade de condución,
A diminución das vibracións,
O aumento da vida útil dos vehículos e
A mellora da seguridade e aforro de auga.

Por outra banda, e como se comentou en puntos
anteriores, outra técnica de alta eficiencia é o asfaltado
das pistas, se ben non das provisionais, sí das xerais o das
de maior duración temporal na vida da explotación. Desta
maneira redúcese a superficie de terra espida con
capacidade para xerar po. Ademais, se as pistas se dotan
de cunetas de formigón e se realiza o regado continuo das
mesmas, a redución das emisión de po procedentes das
mesmas é notable.

PISTAS ASFALTADAS

Outras técnicas para a redución das emisión de po procedentes das pistas son as seguintes:
9 Mantemento periódico das superficies de rodadura (compactación, bacheado, retirada
de escombros, etc.).
9 Limitación da velocidade dos vehículos. A menor velocidade de circulación menores
cantidade de po levantadas.
9 Creación de pantallas vexetais que eviten a acción do vento sobre as pistas.
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Exemplo de pista con pantallas
vexetais nos laterais da mesma,
limitándose de esta maneira a
actividade dos ventos sobre a
superficie da pista.

ESCOMBREIRAS E TALUDES
No referente as zonas de escombreira e os taludes existentes nas explotación, indicar que o
mellor método para o control do po, a longo praz, é a revexetación e restauración das zonas
indicadas, dado que con elo se acada unha fixación das partículas máis finas pola acción da
cobertura vexetal.
Polo tanto, recoméndase a restauración progresiva das zonas afectadas, revexetando con
especies autóctonas da zona, co obxetivo de que arraiguen na maior brevidade posible e de
que os custos de restauración sexan mínimos.
Como técnicas temporais para o control do po, antes dos procesos de restauración, se
recomendan as mesmas que nos casos anteriores: regado das zonas descubertas (mediante
cubas o instalación de difusores de auga) e instalación de pantallas vexetais contra a acción do
vento.
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C.- TÉCNICAS DE LIMPEZA DA ZONA DE LABRA
En canto ó referente as técnicas para reducir os niveis de po no ambiente, debemos ter en
conta que as máis efectivas soen ser as máis sinxelas e coñecidas, e tamén, que a mellor
maneira de que os finos non se poñan en suspensión, e a eliminación dos memos das zonas
afectadas. Con todo elo, a mellor técnica coñecida para eliminar o po xerado durante as
operacións de labra é a limpeza regular das zonas dedicadas a estes traballos.
Debemos ter en conta, que esta limpeza debe realizarse dunha maneira regular e sistemática
para que os resultados sexan apreciables. Polo tanto, é necesario establecer un protocolo de
limpeza adecuado ás características da zona de labra, que sexa coñecido por todos os
traballadores que realizan a súa actividade na zona e supervisado directamente polos mandos
intermedios da explotación.
A continuación, indícase un procedemento xeneralista, con efectividade contrastada, e que
deberá ser adaptado a cada explotación en particular.
PROCEDEMENTO DE LIMPEZA
x

Retirada do material fino acumulado
no chan por medio de pala cargadora,
que recollera o material co cazo
traballando despacio e evitando
movementos bruscos que propicien o
levantado de finos no ambiente. A
cargadora
disporá
de
cabina
presurizada e aire acondicionado, e
ningún traballador se atopará nas
inmediacións da mesma mentres
realiza a retirada de finos.

x

Tras a retirada do material, procederase ó regado da zona de traballo mediante
camión cuba, difusores ou manualmente con mangueiras. Recordar que en apartados
anteriores, se indicou a posibilidade de instalar cunetas nos límites da zona de
traballos, que permitan a recollida dos lodos procedentes do regado, evitando así que
osecar actúen como focos de po. Esta operación , realizarase manualmente mediante
o uso de mangueiras, procedendo ó empuxe mediante o chorro dos lodos xerados cara
ás cunetas. E importante ter en conta, que a cantidade de auga do regado debe ser
suficiente para que o chan acade un grao de humidade suficiente para favorecer o
compactado do térreno.

x

Unha vez humedecido o chan, a cargadora co cazo baixado procederá ó compactado
do mesmo realizando varias pasadas exercendo presión sobre o térreno.
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En caso de producirse gran cantidade de finos durante os procesos de labra, esta operación
repetirase como mínimo dúas veces ó día. Resuelta moi interesante a opción de evacuar os
finos retidos nos lodos de regado tal e como se indica, estes lodos deben ser canalizados cara
as balsas de decantación.
A limpeza das zonas de taller e outras, dentro da zona de labra, realizarase manualmente con
mangueiras e auga. Nunca se realizará ningún tipo de limpeza con aire comprimido, dado que
de esta maneira se propiciaría a incorporación dos finos ó ambiente de zona de labra.
Terase en conta que a ITC 2.0.02 indica que a limpeza das zonas de traballo se realizará
mediante sistemas de aspiración de po, o cal non é viable neste tipo de explotacións dada as
características das mesmas, ou por vía húmida. Por elo, no procedemento se fai referencia en
todo momento, ó uso de auga como elemento fundamental das operacións de limpeza.

D.- TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN DO TRABALLO
O tempo que un traballador permanece exposto a altas concentraciós de po de sílice no
ambiente, é directamente proporcional a probabilidade de que contraia silicose. Polo tanto,
cantas máis horas pase o traballador realizando operacións de labra, maior é a exposición ó po
e por tanto maior é o risco de contraer a enfermidade.
Unha técnica ca que se obteñen resultados adecuados é a organización das tarefas de cada
traballador. Consiste na división temporal dos traballos que lle son encomendados. A
continuación, presentaremos un exemplo para que quede máis claro:
x
x
x
x

x
x

Un traballador ten unha xornada de 8 horas.
No punto de partida realiza as 8 horas en operacións de labra, concretamente
realizando perpiaño.
A exposición o po de sílice é elevada.
Realizase unha reorganización das tarefas, deixando ó traballador 4 horas realizando
perpiaño e o resto da xornada laboral dedicala a operacións en taller, labores de
restauración, regado de pistas, etc. É dicir, labores varias.
Con esta reorganización conséguese que a exposición do traballador en ambientes de
po elevados, se reduza polo menos un 50%.
As 4 horas restantes de operacións de labra son realizadas por outro traballador, que
con anterioridade dedicaba toda a su xornada laboral á realización das actividades que
agora lle son parcialmente encargadas o primeiro traballador.

Establécese, de esta maneira, unha especie de sistema de turnos na execución dos traballos de
labra, reducindo o tempo de exposición dos traballadores na cantidade que os responsables de
cada explotación estimen oportuna. Os efectos de esta organización de tarefas pódese avaliar
fácilmente cas medicións periódicas que se realizan para cada un dos postos de traballo.
56

“Estudo de investigación das mellores técnicas dispoñibles para a loita contra o po de sílice na labra en canteira de
granito ornamental”

A ITC 2.0.02 xa contempla no seu texto a posibilidade de realizar unha redución da xornada
laboral do traballador, fixada por la Autoridade Mineira, en caso de que non se consiga
traballar por debaixo dos valores límites nela establecidos. Polo tanto, é máis recomendable
unha reorganización de tarefas que unha redución da xornada imposta pola Autoridade
Laboral.

E.- TECNICAS DURANTE A EXECUCIÓN DA LABRA
Dentro das operacións realizadas para a obtención da labra, distíngense dous tipos de
situacións que veñen determiñadas pola ferramenta que se utiliza para a obtención de
perpiaños, mampostería e pezas especiais. Pódese utilizar o barreñillo ou ben a pistola cuñeira,
dado que en cada un dos casos as técnicas a utilizar son diferentes.
Antes de comezar a explicar as técnicas de redución dos niveis de po, analizarremos os datos
obtidos no “Estudio epidemólogico médico-técnico en trabajadores de canteras de Galicia”
realizado polo Instituto Nacional da Silicose.
O
estudio
do
INSS
realizouse sobre 32 centros
de traballo, dun total de 24
empresas de Porriño e
Ponteareas,
onde
se
realizan labores de labra
moi similares as das
empresas asociadas á APG,
se ben e de mencionar que
o resto de operacións de
explotación
presentan
diferenzas. Tendo isto en
conta, pódense tomar como
datos válidos de partida, os referentes as labores de execución de perpiaño e mampostería,
onde as ferramentas e sistemas de produción son prácticamente iguais.
Debemos ter en conta tamén, que cando se realizou este traballo a ITC en vigor, e polo tanto
de obrigado cumprimento, era a 07.1.04, e non a 2.2.02, polo que os valores límite
establecidos eran menos restritivos que os existentes na actualidade, pero para avaliar a
eficiencia dos métodos de prevención utilizados, os datos comparativos son perfectamente
válidos.
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Según o indicado no Estudo do INSS nas labores de labra soamente un 36% das mostras
utilizaban medidas de prevención do po, concretamente se utilizaba a inxección de auga tanto
en barrenillo como en pistola cuñeira. En algunhas empresas so se empregaba auga no
barrenillo e non na pistola cuñeira, este último método denominarase mixto. Os resultados
dos móstreos son os seguintes:

Podemos apreciar como os mellores resultados se obteñen ca utilización de auga en ambas as
dúas ferramentas, mentres que a redución dos niveis de po co sistema mixto son menores,
pero aínda así, bastante importantes en porcentaxe dos valores obtidos sen aplicar medida
algunha.
De todas maneiras, os datos son claros en canto a capacidade de redución de niveis de po que
ten a aplicación de técnicas de traballo por vía húmida.
Polo tanto, a partir deste momento tomarase esta técnica como referencia operativa, de todas
maneiras, tamén se analizarán para o barrenillo outros métodos alternativos.
Neste apartado, analizarase a aplicación de inxección de auga e captadores de po no
barrenillo. No caso da pistola cuñeira se tratará no seguinte apartado do estudo, dado que as
pistolas cas que se traballa nas explotacións analizadas deben someterse a unha adaptación, e
para elo, se realizará a confección dun prototipo e se avaliará a súa efectividade realizando
medicións dos niveis de po obtidos co sistema.
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UTILIZACIÓN DO BARRENILLO CON CAPTADORES DE PO.

O sistema a aplicar, consiste na colocación dunha campá de
aspiración na boca da perforación, a través da cal o barrenillo pasa
e realiza o barreno co seu movemento rotopercutor. Mediante
unha mangueira flexible conectada a campá indicada, o aire
procedente da perforación é aspirado cara un ciclón, onde se
separan os tamaños máis grosos. Posteriormente, o aire pasa do
ciclón a un sistema de filtros onde se separan os tamaños máis
finos. O po resultante da operación é recollido nunha tolva de
recuperación e ensacado na saída da mesma.

É moi importante, que o po resultante do proceso sexa ensacado ou evacuado da zona de
traballos, dado que si do sistema de separación se verte libremente, isto daría lugar a unha
nova fonte de po, ademais con alta concentración de finos.
Este sistema presenta a dificultade da adaptación da boca da campa á superficie da pedra a
labrar, dado que se ésta non é todo o boa que debera, a través dos desacoples poderíase
filtrar po ó exterior que acabaría respirando o traballador a protexer.
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UTILIZACIÓN DO BARRENILLO CON INXECCIÓN DE AUGA
O método de traballo consiste na introdución de auga a través da barrena oca do barrenillo,
ata o fondo do taladro a perforar, conseguindo así a fixación do po a medida que se vai
xerando e no mesmo lugar onde se orixina. Desta maneira o po empézase a controlar na
propia fonte do mesmo.
O po mesturado ca auga sae pola boca do taladro en forma de lodo de perforación, en estado
húmido e con baixo risco de poñerse en suspensión, sempre que sea evacuado da zona de
traballos antes de que se seque.
Ó método require:
x
x

Un suministro contínuo de auga garantizado.
A instalación dun dispositivo de eliminación de burbullas instalado nas conducións de
alimentación da auga, dado que o po pode incorporarse as burbullas, pasando ó
ambiente unha vez que éstas estralen na boca do taladro.

Na seguinte fotografía pódese apreciar o montaxe da entrada da auga ó barrenillo nun tubo de
6 mm, co que se fixeron probas nunha das explotacións avaliadas.

VISTA DO MONTAXE DO BARRENILLO PARA PERFORACIÓN AUGA
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O montaxe do sistema é sinxelo, soamente se necesita unha mangueira a maiores da do aire
comprimido. Neste caso un tubo de polietileno de 6 mm de diámetro, que se pode enfundar
xunto coa mangueira do aire (tal e como se reflexa na fotografía) para diminuír o número de
mangueiras soltas pola zona de traballos.

Na seguinte fotografía, podemos observar como a nube de po existente durante os traballos
de perforación na labra desaparece, apreciándose únicamente un facho correspondente ó
escape do aire comprimido do barrenillo.

VISTA DAS OPERACIONS DE PERFORACION POR VÍA HUMIDA
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A continuación, aportanse fotografías nas que se está a traballar sen inxección de auga, nelas
pódese apreciar a nube de po que se forma o redor do operario, comprobándose desta
maneira o cambio que produce o traballo por vía húmida nas condicións do posto de traballo
avaliado.

VISTA DAS OPERACIÓNS DE PERFORACIÓN SEN AUGA.

A produción de po da ferramenta ó perforar, é notablemente maior a producida durante os
traballos por vía húmida.
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8.- REALIZACIÓN DE PROBAS DE CAMPO.

Para a confección do presente informe realizáronse probas de campo consistentes na
instalación dunha rede de suministro de auga a unha presión de 4,5 Kg/cm2, co obxeto de
realizar os traballos de perforación necesarios para a labra do granito por vía húmida.
No apartado anterior, pódense observar fotografías da perforación por vía húmida con
barrenillo, apreciándose que a redución de po é notable respecto as tomas realizadas
perforando sen auga.
Contrastando este feito cos datos reflexados no “Estudio epidemóloxico médico-técnico en
traballadores de canteiras de Galicia”, concretouse que non era necesario realizar medición de
niveis de po de sílice dado que a simple vista podíase observar a redución da nube de po nas
inmediacións da zona de perforación.
No caso da pistola cuñeira, atopámonos con que as utilizadas neste tipo de explotacións son
ferramentas xa con algún tempo de uso, que non están adaptadas para o uso de auga nas
tarefas de labra. Por iso, optouse por realizar unha adaptación epecifíca para a ferramenta, ca
intención de comprobar os resultados obtidos con ela.
Neste caso, sí se fixeron medicións dos niveis de po de sílice aos que se ve sometido o
traballador na súa xornada diaria de traballo. A mecánica utilizada para a realización das
medicións comentarase despois e a continuación, indícase o desenvolvemento do sistema
utilizado para a realización da perforación por vía húmida.
Realizáronse probas con alimentación de auga en dous diámetros, 6 e 8 mm, comprobándose
á vista, que a redución maior da cantidade de po, se obtiña para o diámetro de 6 mm, dado
que a nube de po ó redor do operario era de menor entidade. Co diámetro de 8 mm a
redución era importante, pero de menor contía.
O sistema consiste nun tubo de alimentación de auga, de diámetro 6 mm, cunha presión de
traballo da auga de 4,5 Kg/cm2, este tubo conéctase a unha agulla de cobre, tamén de 6 mm de
diámetro, mediante un sistema de racores de peche rápido. A agulla de cobre, debido a
maleabilidade do material, permite direccionar a súa saída en función das necesidades do
traballo, podendo así orientar a auga cara a zona de orixe do po. O sistema solidarizase ca
pistola mediante dúas bridas metálicas de peche rápido.
Desta maneira acadase a pulverización dunha cantidade de auga suficiente e cunha velocidade
adecuada, sobre a zona de orixe do po. A auga actúa envolvendo as partículas de po e
producindo a súa sedimentación inmediata en forma de lodos de perforación. Este sistema
non é tan efectivo como o utilizado no barrenillo, inxectando a auga polo oco interior da
barrena, pero ofrece bos resultados que se aprecian a simple vista.
No seguinte gráfico dáse un detalle construtivo do sistema empregado.
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DETALLE DO SISTEMA EMPREGADO PARA A PERFORACION POR VIA HUMIDA CA PISTOLA CUÑEIRA
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O sistema dispón dunha chave de paso instalada na zona dos racores de peche rápido, que
permite regular o caudal de auga que pasa a agulla. Desta maneira, o operario poderá pechar e
abrir a pulverización de auga en función das necesidades do traballo, así como regular a
cantidade final que é pulverizada sobre a punta da pica de perforación.
Nas seguintes fotografías pódese apreciar a diferenza existente da perforación con e sen auga,
apreciase notablemente na nube de po que se forma ó redor do operario.

FOTOGRAFIA 1 E 2: PISTOLA CUÑEIRA PERFORANDO EN VIA HUMIDA
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Nas fotografías 1 e 2, podemos ver a distintos operarios perforando coa pistola cuñeira por vía
húmida, obsérvase que a nube de po ó redor dos traballadores e prácticamente inexistente.
Pódese apreciar tamén que o chorro de auga pulverizado afecta soamente á zona de
perforación, producindo a sedimentación do po no seu orixe.

FOTOGRAFIA 3 PISTOLA CUÑEIRA PERFORANDO EN VIA HUMIDA

Na fotografías 3, pódese ver a outro operario traballando nas inmediacións dos traballos de
perforación coa pistola, concretamente limpando barrenos xa perforados, obsérvase que non
existe po no ambiente que poda afectar ó segundo traballador.
A continuación, analízanse imaxes de perforación en seco, sen adición de auga para poder
contrastar á vista os resultados obtidos.

FOTOGRAFÍA 4: PISTOLA CUÑEIRA PERFORANDO A PO
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FOTOGRAFIA 5 PISTOLA CUÑEIRA PERFORANDO A PO

Nas fotografías 4 e 5, pódese ver ó operario perforando sen auga, o que normalmente se
denomina “perforar a po”. Podemos apreciar cómo a produción de po da ferramenta é
notablemente maior. Como se pode ver na fotografía 4, a nube de po formada a redores do
operario e importante.
Os datos obtidos a simple vista, comparando as fotografías realizadas mentres se perfora por
vía húmida e cando se fai a po, indícanos a eficiencia do método proposto.
Para avaliar adecuadamente os resultados da utilización do sistema proposto, realizáronse
medicións nos niveis de po nos postos de traballo tratados. Para elo os Técnicos da Fraternidad
Muprespa realizaron medicións, seguindo o establecido na ITC 2.0.02, de:
x
x

Concentración da sílice libre contida na fracción respirable de po:
VLA-ED (cuarzo) = 0,1 mg/m3
Concentración da fracción respirable de po:
VLA-ED (cuarzo)= 3mg/m3

Obténdose os seguintes valores para as medicións realizadas:
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Comparando estes valores cos establecidos como limite pola ITC 2.2.02:

Podemos observar que no caso da concentración da fracción respirable de po, os resultados
obtidos representan soamente un 14,33% do valor establecido como límite, e no caso da
concentración de sílice, atópanse no entorno do 50% do valor límite.
Polo que utilizando este sistema, os niveis de po atópanse moi por debaixo dos límites
establecidos pola normativa vixente.
No ANEXO II do presente traballo, apórtase o Informe emitido por la Fraternidad Muprespa
acerca das medicións realizadas, onde se pode avaliar o sistema empregado para a medición.
Os operarios queixanse de que o uso de auga coa pistola cuñeira produce redución da
produtividade na labra, debido a que as cuñas, ó estar a pedra húmida, non traballan
adecuadamente, Por iso se recomenda a a seguinte PRÁCTICA OPERATIVA:

9 Realización da perforación do barreno por vía húmida ata case o final do seu
percorrido.
9 Execución dos tres ou catro derradeiros golpeos en seco, coa intención de secar o
furo. Dado que o sistema indicado no plano de montaxe dispon de chave de paso, a
operación é sinxela. Ademais, ó estar a pedra húmida, non se produce po ata que
esta se seca, que é o que interesa para encuñala posteriormente.
9 En canto o operario aprecie que se produce unha pequena cantidade de po, para con
golpeo. O furo estará seco para a realización do encuñado.
9 Realización do encuñado nas mesmas condicións que perforando en seco.

Desta maneira, a produtividade das operación de labra, asociada ó uso da pistola cuñeira, non
se verá reducida pola utilización de auga para a redución dos niveis de po de sílice.
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CONCLUSIÓNS

O primeiro que debemos ter en conta, en base os datos aportados polo presente informe, é
que a tendencia evolutiva dos casos de silicose detectados para o sector do granito na
Provincia de Ourense, se presenta á alza, e dicir, que os casos detectados polo INSS aumentan
nos derradeiros 4 anos.
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CASOS SECTOR DO GRANITO

EVOLUCION DOS CASOS DE SILICOSE DETECTADOS POLO INSS NO SECTOR DO GRANITO NA PROVINCIA DE
OURENSE, NOS DERRADEIROS 4 ANOS.

En base a estes datos, é de vital importancia que as empresas implanten as medidas
preventivas e correctoras adecuadas para que se propicie un cambio nesta tendencia alcista.
Por outro lado, tras realizar unha análise das técnicas empregadas para a loita contra o po de
sílice, en diversas empresas da provincia, detéctouse unha deficiencia notable nas medidas
preventivas e correctoras aplicadas para as operacións de labra de granito en canteira e máis
concretamente, nas técnicas de traballo empregadas.
No referente á formación e información dos traballadores, uso de EPI´s e realización de
controis de niveis de po e análise dos mesmos, para os postos de traballo estudados, as
empresas realizan de maneira máis que correcta o indicado na lexislación vixente.
Do todo o anteriormente exposto, derivase que no presente informe se presente un resumo,
adaptado a tipoloxía das explotacións asociadas á APG, de diversas técnicas encamiñadas á
redución dos niveis de po.
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Neste resumo se indican técnicas que abarcan dende o deseño das zonas de labra ata a
organización diaria das tarefas de labra, aportando así un documento ou guía de referencia
que sirva aos responsables das explotacións, como apoio para a realización dos cambios
necesarios para realizar unha mellora continúa das condición de seguridade e saúde asociadas
ós postos de labra.
Tendo en conta o exposto ata o de agora, vemos que se realizou un maior esforzo na
descrición e contraste das técnicas de perforación para as operacións de labra realizadas por
vía húmida, xa que son as que mellores resultados aportan, coincidindo co indicado na ITC
2.0.02.
Realizáronse para elo probas de campo, aplicando un sistema adaptado as ferramentas das
que dispoñen as explotación para a realización das operacións de perforación na labra do
granito en canteira. Nestas probas realizáronse medicións dos niveis de po os que se ven
sometidos os traballadores asignados a labra, obtendo resultados por baixo dos niveis limite
indicados na ITC 2.0.02, correspondentes os límites legais establecidos.
Por todo elo a recomendación final aportada polos datos analizados neste informe é a
utilización de sistemas de perforación por vía húmida para a realización das labores de labra
de granito en canteira. Con este sistema o empresario se asegurara de que os traballadores
realizan as súas tarefas en condicións saudables e situadas por debaixo dos niveis de po
establecidos como non prexudiciais para a saúde, de acordo ó indicado pola lexislación
vixente.
Combinando estes sistemas de perforación co resto das técnicas recomendadas no Informe, as
empresas poderán garantir reducións importantes dos niveis de po existentes nas súas
instalacións, mellorando notablemente a calidade laboral dos seus traballadores.
Tamén se tiveron en conta as reticencias das empresas para a utilización destes métodos de
traballo por vía húmida, dado que indican que se produce unha redución da produción de
materiais labrados. En base a isto, aportouse un método de traballo sinxelo que permita o uso
de auga nas tarefas de perforación de maneira que a produción final se resinta o mínimo
posible.
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ANEXO I
Cuestionarios realizados
nas empresas.
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ANEXO II
Informe medicións
de niveis de po
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Datos de la empresa
RAZÓN SOCIAL: ............ ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GRANITEIROS
DOMICILIO SOCIAL: ....... CL CAMIÑO DO PONTÓN, 32890 BARBADÁS
(OURENSE)
Nº CONTRATO SPA: ...... 164211
1.2. Objeto del estudio
El presente informe tiene por objeto valorar la eficacia del empleo de sistemas de
aporte de agua acoplados a las barrenas y pistolas empleadas en la perforación de
bloques de granito.
Este sistema limita la generación de polvo en el punto de operación,
disminuyendo su propagación a la zona de trabajo y evitando, de esta forma, la
inhalación de polvo ambiental y sílice libre cristalina por parte del trabajador.
Dicho informe se ha elaborado a petición de la ASOCIACION PROVINCIAL DE
GRANITEIROS DE OURENSE. Se han tenido en cuenta las especificaciones de la
ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo, en
relación con la silicosis, en las industrias extractivas”, del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
La citada ITC tiene por objeto establecer los criterios y métodos para definir la
peligrosidad y el control del polvo en los lugares de trabajo.
1.3. Justificación
En el caso que nos ocupa, para la evaluación de la exposición de los trabajadores
a polvo de sílice, existe normativa específica que debe cumplirse a la hora de
evaluar este riesgo; se trata de la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.02
“Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las
industrias extractivas”, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.
En dicha ITC se especifica cómo proceder a la hora de la determinación del riesgo
pulvígeno que tienen los trabajadores, así como los valores límite que deben ser
utilizados como referencia a la hora de valorar el mencionado riesgo.
En base a todo lo expuesto y conforme a lo especificado en la ITC 2.0.02 del
Reglamento de Seguridad Minera, se realiza el presente estudio.
1.4. Datos de las visitas
FECHA: ................................................ 28/08/2012
TÉCNICO DE FRATERNIDAD-MUPRESPA: . Jorge Manuel Rodríguez Piñera
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2. DATOS GENERALES
2.1. Proceso productivo en cantera
El proceso productivo en una cantera comienza con las labores de extracción del
granito mediante voladuras. Una vez obtenida la piedra, ésta se reduce por diversos
medios para su transporte y mecanización.
En la zona de mecanizado de la cantera se obtienen productos diferentes : losas
o piedras para realización de muros, fachadas de edificios, etc. En esta zona se
utilizan máquinas neumáticas (pistolas y barrenas con aporte de agua) para perforar
y después mazas y cuñas para partir los bloques de piedra.

2.2. Puesto de trabajo analizado
El presente estudio se realiza para el puesto de trabajo denominado Perforista.
Sus tareas consisten en la perforación de la roca empleando para ello herramientas
neumáticas (pistolas y barrenas) con sistemas de aporte de agua, que como se ha
indicado anteriormente, captan el polvo que se genera en el punto de operación
evitando su propagación a la zona de trabajo.

Perforista
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2.3. Descripción del sistema empleado
Se describe, a continuación, el sistema de captación de polvo empleado.



Manguera de agua

Manguera de aire

El sistema de captación de polvo está constituido por una manguera que aporta agua en el punto de
mecanización de la piedra. Mediante este aporte, se limita la generación de polvo a la zona de
trabajo, ya que el polvo se deposita en el suelo por acción del agua.
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3. METODOLOGÍA
El Artículo 5 del R.D. 39/97 dispone que el procedimiento de evaluación utilizado
proporcionará confianza sobre su resultado, por ello, deberá ajustarse a las
condiciones concretas establecidas en la normativa vigente o a otros criterios de
carácter técnico que el propio artículo desarrolla.
Al objeto de dar cumplimiento a este precepto, a continuación se expone la
metodología utilizada para la realización del presente informe con las referencias al
método utilizado.
La metodología aplicada se basa en las especificaciones de la normativa española
existente ya citada (ITC 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo, en
relación con la silicosis, en las industrias extractivas”, del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera), en todo lo referente a instrumentos,
estrategia de muestreo, procedimientos de medición y valoración de resultados.

3.1. Definiciones
A continuación se explica someramente el significado de los parámetros y
conceptos técnicos a los que se hace referencia en este estudio.
• Polvo:
Suspensión de materia sólida, particulada y dispersa en la atmósfera, producida
por procesos mecánicos o/y por el movimiento del aire.
• Fracción respirable del polvo (Norma UNE EN-481):
Fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las vías respiratorias
no ciliadas.
• Convenio para definir la fracción respirable del polvo:
Es el establecido en el apartado 5.3. de la Norma Europea UNE EN-481:1995,
“Atmósferas en los puestos de trabajo Definición de las fracciones por el tamaño
de las partículas para la medición de aerosoles”.
• Criterios de Fracción Respirable (según Convenio de Johannesburgo):
El criterio de Fracción Respirable se define en términos de velocidad de caída
libre, mediante una expresión que permite calcular los porcentajes de retención
en función del diámetro equivalente de las partículas y el diseño de aparatos
destinados a medir la fracción respirable, incluyendo en dicho concepto el 50%
de las partículas de 5 µm, el 98 % de las de 1µm y excluyendo todas aquellas
cuyo diámetro es superior a 7µm.
Los requisitos del equipo de muestreo utilizado se ajustan al Convenio de
Johannesburgo, este tipo de equipos dan en la práctica igual o mayor
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concentración másica (hasta un 20 % por encima) que los equipos acordes con
el Convenio para Fracción Respirable recogido en la Norma UNE 481.
• Sílice libre:
Dióxido de silicio (SiO2) cristalizado en forma de cuarzo, cristobalita o tridimita.
• Porcentaje de sílice libre:
Porcentaje de dióxido de silicio (SiO2) contenido en una determinada masa de
polvo.
• Valor para la exposición diaria (ED):
Valor de la concentración media de un agente químico, que se tomará en la zona
de respiración del trabajador (espacio alrededor de la cara de donde el trabajador
toma el aire que respira, de acuerdo con la norma UNE EN-1540) y que servirá
como referencia para determinar el riesgo, por exposición al polvo, a que está
expuesto el trabajador, para una jornada laboral diaria de ocho horas. En
jornadas de otra duración este resultado se ponderará a ocho horas.
• Valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED ):
Valor límite de referencia para la exposición diaria.
• Límite de detección:
El límite de detección es la concentración más baja de analito que puede
detectarse, pero no necesariamente cuantificarse, en una muestra bajo las
condiciones experimentales establecidas.
• Límite de detección de la gravimetría (LDGR ):
Si la masa de polvo (miligramos) recogida sobre el filtro, se encuentra por debajo
del límite de detección de la gravimetría (LDGR) realizada por el laboratorio del
Instituto Nacional de Silicosis, el resultado se expresará como “<LDGR”.
• Límite de detección de % SiO2 (LDSiO2 ):
En los casos donde el porcentaje de sílice existente en la muestra, se encuentre
por debajo del límite de detección de la técnica de análisis (LDSiO2) utilizada por el
laboratorio del Instituto Nacional de Silicosis, el resultado se expresará como
“<LDSiO2”.
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3.2. Procedimiento de toma de muestra y análisis
La evaluación de la exposición del trabajador se ha realizado mediante un
muestreo personal representativo de toda la jornada de trabajo.
Para la toma de muestras se empleó una bomba de aspiración modelo APEX de
la marca CASELLA, certificada y calibrada al comienzo de la medición a un caudal
de 2.2 litros por minuto.
Como unidad de captación se emplea un ciclón homologado donde se inserta el
casette con la membrana correspondiente para determinar posteriormente el peso
total de la fracción respirable de polvo medido en el puesto de trabajo y el porcentaje
de sílice libre.
Una vez terminado el muestreo se volvió a comprobar mediante calibración el
caudal de la bomba de aspiración empleada, verificándose que dicho caudal se
mantenía dentro del valor determinado, con una exactitud de ± 5%. La calibración de
la bomba se realizó con una unidad de captación igual a la empleada en el
muestreo, con el fin de que la pérdida de carga producida fuera similar.
Asimismo, se realizó un blanco de muestra con el fin de comprobar si el propio
soporte o su manipulación durante la medición, introducían valores de contaminante
no achacables al propio muestreo.
Terminado el trabajo de campo, las muestras se enviaron al laboratorio de análisis
de Higiene Industrial Analítica (LHIA) de APA para que se procediera a su análisis
por espectrofotometría de infrarrojos.

3.3. Criterios de evaluación
La ITC 2.0.02 establece los siguientes valores límite ambientales (VLA-ED) que
han de tenerse en cuenta simultáneamente:
•

Concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable de polvo.
VLA-ED (cuarzo) = 0.1 mg/m3
VLA-ED (cristobalita o tridimita) = 0.05 mg/m

•

3

Concentración de la fracción respirable de polvo.
VLA-ED (cuarzo) = 3 mg/m3

Los resultados de muestreos de puestos de trabajo con tiempo de exposición
diferente a 8 horas, se ponderarán para obtener un valor de referencia de 8 horas.
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3.4. Estrategia de muestreo y condiciones de realización de las medidas
A fin de evaluar el riesgo higiénico por exposición a polvo de sílice conforme a lo
dispuesto en la ITC 2.0.02, las muestras de polvo deben ser representativas de la
exposición individual de los trabajadores. En aquellos casos donde existen grupos
de trabajadores que realizan tareas similares, sus condiciones de trabajo son
homogéneas y están expuestos al mismo riesgo de exposición a polvo de sílice, se
realizan mediciones personales en trabajadores tipo cuyas condiciones de
exposición representen a las del grupo homogéneo.
Se ha realizado una medición de tipo personal, utilizando un sistema de captación
que el trabajador lleva consigo en el transcurso de la jornada laboral, con la toma de
aire próxima a sus vías respiratorias, a fin de evaluar la cantidad de contaminante
que llega a las mismas.
A continuación se especifican los muestreos realizados.

SECCIÓN

TRABAJADOR

PUESTO DE TRABAJO

TIEMPO DE
MUESTREO

CANTERA

José Benito Fidalgo Vázquez

Perforista

262 min

Las mediciones se efectuaron durante la jornada laboral, realizándose en todo
momento actividades habituales, según información de los propios trabajadores.
El tiempo de exposición laboral de los operarios al polvo de sílice, a efectos de la
valoración del riesgo higiénico, es de 8 h.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS
Con arreglo a los criterios expuestos anteriormente, la concentración de polvo
(fracción respirable) obtenida en el puesto de trabajo estudiado es la siguiente:

PUESTO DE TRABAJO

REFERENCIA
MUESTRA

CONCENTRACIÓN
fracción respirable
3
[mg/m ]

CONCENTRACIÓN
SIO2
3
[mg/m ]

PERFORISTA

SPFMOR1

0.43

0.05

BLANCO MUESTRA

SPFMOR1

-

-

Estos resultados se consideran representativos de la situación correspondiente a
las condiciones productivas existentes en el día de la medición.
En el Anexo I del presente documento se adjunta el informe de análisis de SiO2 y
mg/m3 de polvo respirable remitido por el laboratorio.
En el siguiente cuadro se comparan los resultados obtenidos en los puestos de
trabajo, con los valores de referencia establecidos en la ITC 2.0.02., aplicables a un
período de referencia de ocho horas:
VALOR
CONCENTRACIÓN VALOR
LÍMITE
CONCENTRACIÓN TIEMPO
(fracción
LÍMITE
DE
PUESTO DE TRABAJO (fracción
SIO2
respirable)
SIO2
3
MUESTRO
respirable)
[mg/m ]
3
3
[mg/m ]
[mg/m ]
3
(MIN)
[mg/m ]
PERFORISTA

3

0.43

0.1

0.05

262

De acuerdo a los resultados obtenidos, no existe riesgo higiénico , por inhalación
de polvo ambiental y sílice libre cristalina, en el puesto de trabajo de perforista si se
utiliza el sistema de aporte de agua durante las operaciones de perforación de los
bloques de granito.
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5. CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos se puede determinar que el sistema de
captación de polvo empleado (aporte de agua acoplado a la barrena de perforación)
constituye una medida de protección colectiva eficaz que limita la generación de
polvo ambiental a la zona de trabajo.
El VLA-ED (valor límite ambiental de exposición diaria) referenciado a una jornada
laboral de 8 h se encuentra por debajo del VLA-ED establecido en la ITC 2.0.02.

El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos proporcionados por la
empresa y los recabados por el técnico de prevención, por lo tanto, sus resultados
tendrán valor mientras persistan las condiciones que hayan influido en los factores
analizados.
El Servicio de Prevención de Fraternidad-Muprespa queda a su disposición para
cualquier consulta o aclaración que precisen de este estudio y, en general, para
cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos laborales.

Ourense, 14 de septiembre de 2012

Jorge Manuel Rodríguez Piñera
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales

ANEXO I

Informe de análisis de SiO2 y concentración de polvo
respirable

