
Locais de trabalho saudáveis: gerir 
as substâncias perigosas
A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho (EU-OSHA) tem em curso uma campanha à 
escala europeia, durante o período de 2018-2019, com 
vista a promover a prevenção dos riscos das substâncias 
perigosas no local de trabalho. O objetivo consiste em 
reduzir a presença de substâncias perigosas, bem como 
a exposição a estas substâncias, nos locais de trabalho, 
através da sensibilização para os riscos e para métodos 
eficazes de prevenção.

Principais aspetos
 Os nanomateriais fabricados são materiais em que pelo 

menos 50% das partículas têm uma ou várias dimensões 
entre 1 nm e 100 nm. As nanopartículas mais pequenas 
são comparáveis, em termos de tamanho, a átomos 
e moléculas. 

 Os efeitos dos nanomateriais na saúde dependem 
das suas propriedades como, por exemplo, natureza 
da substância que o compõe, tamanho, estrutura e 
solubilidade das partículas e respetivas propriedades de 
superfície. Regra geral, os nanomateriais têm o mesmo 
tipo de efeitos na saúde que as partículas de tamanho 
maior do mesmo material, embora também possam 
ocorrer outros efeitos. As principais vias de exposição 
aos nanomateriais são a inalação e o contacto cutâneo. 

 A exposição aos nanomateriais deve ser controlada e 
mantida muito abaixo dos valores limite de exposição 
para o material de dimensões em escala superior à 
escala nanométrica (constituído por partículas de maior 
tamanho, podendo também conter nanopartículas), 
através da aplicação do princípio da precaução.

 Nos processos industriais, será vantajoso se os 
nanomateriais puderem ser manuseados, por exemplo, 
sob a forma de lama ou pasta, ou puderem ser mantidos 
em espaços confinados, a fim de reduzir as emissões 
e a exposição dos trabalhadores aos nanomateriais. 
Nos casos mais complexos, recomenda-se o recurso 
a apoio especializado.

 A nanotecnologia encontra-se em rápido 
desenvolvimento, assim como os conhecimentos sobre 
os riscos envolvidos. Por conseguinte, os trabalhadores, 
os empregadores e os profissionais de segurança e saúde 
que lidam com nanopartículas no local de trabalho 
devem estar permanentemente informados sobre o seu 
estado de desenvolvimento.

Nanomateriais 
fabricados 
no local 
de trabalho

Segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos. Bom para si. Bom para as empresas.

Locais de Trabalho 
Saudáveis: 
GERIR AS 
SUBSTÂNCIAS 
PERIGOSAS
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O problema

Em virtude das suas propriedades, os nanomateriais podem 
apresentar um vasto leque de efeitos potencialmente tóxicos. Tem 
sido demonstrado que alguns nanomateriais fabricados, embora 
não todos, representam um maior risco para a saúde do que o 
mesmo material de escala superior à nanométrica. Por exemplo, foi 
demonstrado que o dióxido de titânio ultrafino (que pode conter 
nanopartículas) apresenta maiores efeitos do que as partículas 
de maior tamanho  do dióxido de titânio fino. Os nanotubos de 
carbono de parede múltipla, do tipo MWCNT-7, foram classificados 
como possivelmente cancerígenos para os seres humanos,  
ao contrário de outras partículas de carbono. A classificação varia 
em função dos diferentes tipos de nanotubos de carbono.

O que são nanomateriais fabricados?

nanopartículas
partículas ultrafinas

~1 nm ~100 nm

partículas
respiráveis

~2 500 nm

partículas
inaláveis

~4 500 nm

Os nanomateriais fabricados são materiais em que pelo menos 
50% das partículas apresentam uma ou mais dimensões entre 
1 nm e 100 nm. Em termos de tamanho, as mais pequenas 
nanopartículas são comparáveis a átomos e moléculas.

As partículas nesta gama de dimensões podem apresentar 
propriedades distintas das das partículas de tamanho maior do 
mesmo material. Estas propriedades derivam não só da sua diminuta 
dimensão, como também da sua grande área de superfície, forma, 
solubilidade, composição química, ação da superfície e tratamento 
superficial. Devido a estas propriedades, o seu interesse na área 
científica é cada vez maior e são utilizados no desenvolvimento de 
novos produtos e tecnologias.

Alguns exemplos de nanomateriais:

• O nano dióxido de titânio tem a qualidade de absorver a 
radiação UV, por exemplo, em cosméticos, tintas e revestimentos 
nos vidros de janelas.

• O grafeno é uma camada monoatómica de carbono com 
excelente condutividade e com um enorme potencial em 
diversos setores industriais, nomeadamente a eletrónica.

• Os nanotubos de carbono possuem propriedades relevantes 
para o setor da eletrónica. Também são utilizados no reforço 
de diversos tipos de materiais (por exemplo, no setor 
da construção) e em monitores de computador OLED (díodo 
orgânico emissor de luz).

• A nanoprata é utilizada, por exemplo, na medicina, em 
produtos cosméticos e alimentares, e como antisséptico numa 
diversidade de aplicações, tais como tintas e revestimentos, 
vestuário, calçado e produtos de uso doméstico.

• Os pontos quânticos são semicondutores que se revestem de 
especial interesse para aplicações diversas como, por exemplo, 
imagiologia médica, diagnóstico médico e produtos eletrónicos.

Na área da medicina, o interesse dos nanomateriais derivou, por 
exemplo, do seu potencial como veículo para a administração 
de medicamentos em órgãos-alvo e para fins de imagiologia 
(por exemplo, nanopartículas magnéticas de óxido férrico). 
Para desenvolver nanomateriais com novas propriedades 
aplicam-se vários tipos de revestimentos sobre a superfície 
das nanopartículas.

Diretivas e regulamentos da UE 
em matéria de segurança 
e saúde no trabalho, relevantes 
para os nanomateriais
As diretivas e regulamentos em matéria de produtos 
químicos contemplam os nanomateriais, como, 
por exemplo:

Diretiva 89/391/CEE (Diretiva-Quadro), de 12 
de junho de 1989, relativa à aplicação de medidas 
destinadas a promover a melhoria da segurança 
e da saúde dos trabalhadores no trabalho

Diretiva 98/24/CE (Diretiva «Agentes químicos»), 
de 7 de abril de 1998, relativa à proteção da 
segurança e da saúde dos trabalhadores contra 
os riscos ligados à exposição a agentes químicos 
no trabalho

Diretiva 2004/37/CE (Diretiva «Agentes 
cancerígenos e mutagénicos»), de 29 de abril de 
2004, relativa à proteção dos trabalhadores contra 
riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos 
ou mutagénicos durante o trabalho

Diretiva (UE) 2017/2398, de 12 de dezembro de 
2017 (que altera a Diretiva 2004/37/CE — Diretiva 
«Agentes cancerígenos e mutagénicos», relativa 
à proteção dos trabalhadores contra riscos 
ligados à exposição a agentes cancerígenos ou 
mutagénicos durante o trabalho) 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (Regulamento 
REACH), de 18 de dezembro de 2006, relativo 
ao registo, avaliação, autorização e restrição 
de substâncias químicas (REACH)

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento 
CLP), de 16 de dezembro de 2008, relativo 
à classificação, rotulagem e embalagem 
de substâncias e misturas

A legislação nacional pode incluir disposições 
mais rigorosas do que as vigentes nas diretivas 
e regulamentos e deve ser consultada.
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Medidas exigidas pela legislação 
em matéria de segurança e saúde 
no trabalho
Os requisitos para a gestão de nanomateriais no local de 
trabalho são os mesmos aplicáveis à gestão de outros produtos 
químicos perigosos, tais como, proporcionar aos trabalhadores a 
informação e a formação, a realização de avaliações de riscos e 
a adoção de medidas destinadas a garantir um local de trabalho 
seguro. No entanto, os pré-requisitos para o cumprimento dessas 
exigências são diferentes no respeitante aos nanomateriais do 
que para a maioria de outros produtos químicos. Continuam 
a ser limitados os conhecimentos sobre os riscos associados 
aos nanomateriais e (ainda) não existem limites de exposição 
profissional a quaisquer nanomateriais, embora tenham sido 
sugeridos valores de referência. Assim, será necessário aplicar 
o princípio da precaução no sentido de manter a exposição a 
um nível em que é previsível que o risco esteja sob controlo, 
mesmo que a perigosidade do nanomaterial seja maior do que 
a atualmente conhecida.

Esta ficha de informação fornece conselhos gerais e práticos 
sobre o modo de aplicação do princípio da precaução na gestão 
da exposição a nanomateriais. Para mais informações, consulte o 
artigo «Nanomaterials» na OSHwiki.

https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials

Riscos dos nanomateriais para a saúde
Os riscos para a saúde podem variar em função da composição 
do nanomaterial. Regra geral, os nanomateriais têm os mesmos 
tipos de efeitos na saúde que as partículas de tamanho maior do 
mesmo material, embora também possam ocorrer outros efeitos. Os 
nanomateriais que penetram no organismo podem (à semelhança 
de outras substâncias) ser absorvidos, distribuídos e metabolizados. 
Foram detetados nanomateriais, por exemplo, nos pulmões, no 
fígado, nos rins, no coração, nos órgãos reprodutores, no cérebro, 
no baço, no esqueleto e nos tecidos moles, bem como em fetos.

Os mecanismos subjacentes aos riscos para a saúde ainda não são 
totalmente compreendidos, embora tenham sido identificados 
alguns deles.

• Alguns nanomateriais podem causar vários tipos de lesões 
pulmonares, tais como reações inflamatórias agudas ou 
crónicas, cujo risco parece ser maior em função da diminuição 
da granulometria das partículas, bem como lesões dos tecidos, 
stresse oxidativo, toxicidade crónica, citotoxicidade, fibrose e 
formação de tumores. Alguns nanomateriais podem também 
afetar o sistema cardiovascular.

• Devido à sua pequena dimensão, os nanomateriais podem 
penetrar no organismo de uma forma que não é possível para as 
partículas de tamanho maior do mesmo material. Por exemplo, 
foi demonstrado que os metais e os óxidos de metais penetram 
no bulbo olfativo através do nervo olfativo e que os nanotubos 
de carbono atravessam a placenta e penetram no feto. 

• As nanofibras fibrosas, compridas, finas e insolúveis, como os 
nanotubos de carbono, podem causar lesões pulmonares, como 
inflamação, formação de granuloma e fibrose. Estes tipos de 
efeitos não foram observados em ratinhos expostos a negro de 
carbono (o mesmo material, mas sob a forma de nanopartículas 
em vez de nanofibras). Concluiu-se, assim, que, pelo menos, 
alguns tipos de nanotubos de carbono podem originar efeitos 
na saúde similares aos causados pelo amianto. A Agência 
Internacional de Investigação do Cancro (IARC) classificou 
os nanotubos de carbono MWCNT-7 como possivelmente 
cancerígenos para os seres humanos (Grupo 2B). No entanto, 
foi igualmente demonstrado que nem todos os nanotubos de 
carbono causam os mesmos efeitos na saúde. Devido às suas 
propriedades de superfície, alguns nanotubos de carbono não 
causam granuloma nem fibrose, tendo sido demonstrado que 
em determinadas condições os nanotubos de carbono podem 
ser metabolizados e excretados.

“Os nanomateriais 
fabricados representam 
um maior risco para a 

saúde do que o mesmo 
material de escala superior 

à nanométrica ©
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Os perigos para a segurança podem também derivar da 
elevada explosividade, da inflamabilidade e do potencial 
catalítico de alguns nanomateriais em pó, em especial nanopós 
de metais, dado que as poeiras microscópicas tendem a 
explodir com maior violência e a respetiva sensibilidade de 
ignição tende a aumentar quanto mais fina for a granulometria 
das partículas. A temperatura de autoinflamação também 
diminui em função da menor granulometria das partículas.

Os nanomateriais tendem a aglomerar-se (formando grupos 
ligados livremente), o que aumenta a sua dimensão, embora 
a aglomeração não afete significativamente a sua superfície 
total. Presume-se que a superfície produza impacto nos 
efeitos na saúde, pelo menos no que diz respeito a alguns 
tipos de nanopartículas. Não é claro se e de que forma a 
aglomeração tem impacto nos perigos para a saúde causados 
pelos nanomateriais.

Embora tenham sido mostrados alguns mecanismos, urge 
ainda compreender melhor o momento e por que motivo 
os nanomateriais têm impacto na saúde. Entretanto, há que 
considerar a evidência de que, pelo menos, alguns nanomateriais 
são mais tóxicos do que as partículas de tamanho maior do 
mesmo material, e tomar medidas de precaução.

Decorreram vários estudos sobre a forma como os nanomateriais 
podem provocar efeitos na saúde, mas estes foram, sobretudo, 
realizados em culturas de células e em animais de laboratório. 
Existem poucas provas relativas aos impactos na saúde para 
os seres humanos após a sua exposição a nanomateriais 
fabricados. Contudo, existem fortes provas de que a exposição 
a contaminantes atmosféricos contendo nanopartículas naturais 
(por exemplo, fumos de soldadura, gases de escape e outros tipos 
de fumos) pode ser perigosa de diversas formas. No entanto, 
existe pouca informação para determinar se os efeitos na saúde 
são causados pelas nanopartículas ou por outros contaminantes 
atmosféricos contendo nanopartículas.

Exposição e vias de exposição
Os riscos para a saúde podem resultar em queixas ou doenças que 
apenas ocorrem após a exposição a nanomateriais. As principais vias 
de exposição aos nanomateriais, são a inalação e o contacto cutâneo, 
embora também possa ocorrer exposição por ingestão.

A exposição a nanomateriais fabricados pode ocorrer durante 
qualquer fase do ciclo de vida dos nanomateriais, incluindo 
durante a produção de nanomateriais ou de produtos 
nanotecnológicos, durante a utilização (vida útil) de produtos 
nanotecnológicos ou durante a reciclagem, processamento 
e eliminação de produtos nanotecnológicos.

Se um nanomaterial seco for manuseado manualmente a céu 
aberto (por exemplo, despejado de um saco, carregado para ou 
descarregado de um contentor ou derramado acidentalmente), 
existe um elevado risco de exposição ao nanomaterial. Mesmo 
quando os nanomateriais são manuseados em sistemas confinados, 
a exposição pode ocorrer em resultado de derrames ou acidentes. 
Também pode ocorrer exposição durante o manuseamento de 
resíduos contendo nanomateriais.

Muitos nanomateriais são manuseados na forma de pasta ou 
grânulos ou como parte integrante de um material sólido. 
A exposição por inalação é limitada, mas pode ocorrer se, 
por exemplo, a pasta for manuseada de modo a produzir 
eventualmente um aerossol (por exemplo, pulverizado ou 
borrifado), ou se os grânulos forem manuseados de forma a 
produzirem partículas mais pequenas e emitirem nanopartículas. 
A exposição pode também ocorrer se a pasta secar, deixando 
nanomateriais secos, que podem dispersar-se por ação do vento 
e serem emitidos para a atmosfera. Mesmo que o nanomaterial 
seja manuseado na forma de pasta, pode ocorrer exposição, por 
exemplo, durante as operações de limpeza e manutenção.

Inalação
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Avaliação dos riscos
Em princípio, todas as atividades que envolvam o manuseamento 
de poeiras secas de nanomateriais fora de uma instalação 
confinada podem ser consideradas como um risco de exposição 
para os trabalhadores. No entanto, mesmo que seja utilizada uma 
instalação confinada, pode ocorrer exposição (por exemplo, em 
resultado de um derrame ou durante as atividades de limpeza 
e manutenção). Essas exposições devem ser tomadas em conta 
nas avaliações dos riscos e na implementação de medidas 
preventivas. Uma vez que os nanomateriais são constituídos por 
partículas extremamente pequenas, não é possível observar o pó 
de nanopartículas da mesma forma que outros tipos de poeiras. 
Isto também deve ser tomado em conta nas avaliações dos riscos.

Os riscos variam em função do tipo de nanomaterial. Os riscos 
mais elevados derivam da exposição a nanofibras insolúveis ou 
pouco solúveis, com comprimento superior a 5 μm e com uma 
relação comprimento/largura (proporção) superior a 3:1. Os 
riscos são também elevados relativamente a outras nanofibras 
pouco solúveis ou insolúveis e nanoplacas (por exemplo, 
em folhas nanofinas, como o grafeno). A exposição aos 
nanomateriais solúveis em água é considerada de menor risco.

Os riscos são frequentemente avaliados com base em medições 
da exposição. Essas medições são possíveis, embora não sejam 
simples ou fáceis e requeiram instrumentos de leitura direta 
sofisticados. Na investigação, utilizam-se principalmente as 
medições de nanopartículas em suspensão. Foi criada uma 
estratégia de medição que conjuga a realização de medições 
utilizando diversos tipos de instrumentos de leitura direta, para 
diferentes frações de partículas, com a realização de medições 
utilizando técnicas de filtragem, bem como a realização de 
análises com recurso a um microscópio eletrónico de varrimento 
(SEM). No entanto, durante a análise dos filtros, existe o risco 
de captura de um grande número de partículas nos poros do 
filtro e não detetadas por um SEM. Além disso, os instrumentos 
de leitura direta têm limitações. Por exemplo, esses aparelhos 
conseguem analisar partículas de diferentes granulometrias, mas 
não a sua composição. Além disso, não existe qualquer consenso 
sobre a variável que assume maior importância nos efeitos dos 
nanomateriais na saúde. Não existe qualquer norma sobre o 
parâmetro a utilizar para a avaliação dos efeitos na saúde (por 
exemplo, concentração em massa, concentração em número ou 
área de superfície do nanomaterial em suspensão). O parâmetro 
mais relevante pode depender do tipo de nanomaterial e do seu 
efeito na saúde.

Os instrumentos de leitura direta medem a presença de partículas, 
independentemente do material existente na partícula. Estes 
instrumentos são sensíveis à interferência das nanopartículas, 
exceto no que respeita às nanopartículas fabricadas em causa. 
Por exemplo, as medições de nanopartículas podem ser afetadas 
pela presença de nanopartículas nos fumos oriundos de diversos 
tipos de combustão, tais como fumos de cigarro, de soldadura e 
de termosselagem. As nanopartículas podem ser emitidas pela 
queima de velas, pelo descascar de citrinos e pela condensação 
de vapor de água.

Em resumo, a realização da avaliação dos riscos dos nanomateriais no 
local de trabalho depara-se com dificuldades relacionadas com:

1)   informação insuficiente sobre as propriedades perigosas 
dos nanomateriais;

2)  limitações nos métodos e dispositivos que podem ser 
utilizados para medir os níveis de exposição e identificar 
os nanomateriais e as fontes de emissões.

Pode ocorrer exposição cutânea aos nanomateriais. Relativamente 
a alguns nanomateriais, trata-se de uma via de exposição normal, 
em virtude de serem parte integrante de produtos cosméticos 
destinados a ser utilizados na pele. Atualmente, os nanomateriais 
são considerados menos suscetíveis de serem absorvidos pela 
pele do que por inalação. No entanto, uma pele lesionada 
(devido, por exemplo, a uma ferida ou eczema) pode deixar 
penetrar quantidades muito reduzidas de nanomateriais. Embora 
a exposição cutânea seja atualmente considerada um risco 
negligenciável ou muito baixo, como medida de precaução deve 
ser evitada, o que também irá prevenir a ingestão acidental e a 
exposição a substâncias que possam ser absorvidas pela pele sem 
que tal tenha sido ainda reconhecido.

A ingestão é menos suscetível de acontecer nos locais de trabalho, 
embora a exposição possa ocorrer como resultado de uma higiene 
deficiente (por exemplo, se os trabalhadores não limparem as 
mãos ou não mudarem de roupa após o manuseamento de 
nanomateriais e, posteriormente, pegarem em alimentos ou 
bebidas com as mãos contaminadas ou espalharem poeiras de 
nanopartículas num ambiente onde são consumidos alimentos e 
bebidas). A exposição pode também ocorrer acidentalmente, por 
exemplo através de transmissão da mão para a boca.

Fora do local de trabalho, os nanomateriais podem ser ingeridos 
em alimentos, em virtude das suas embalagens poderem 
conter intencionalmente nanomateriais. À semelhança dos 
nanomateriais em geral, o impacto na saúde depende da 
composição dos nanomateriais. Um estudo recente, que contou 
com a participação de 60 pessoas numa experiência, demonstrou 
que a ingestão de nanopartículas de prata não apresentou efeitos 
clinicamente observáveis. 

Contacto cutâneo

Ingestão
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Estão disponíveis vários tipos de ferramentas 
e apoio para a avaliação dos riscos 
dos  nanomateriais. 

É apresentada uma perspetiva geral no 
documento da Comissão Europeia intitulado 
«Guidance on the protection of the health 
and safety of workers from the potential risks 
related to nanomaterials at work» (Orientações 
para a proteção da saúde e segurança dos 
trabalhadores contra os potenciais riscos 
relacionados com nanomateriais no local 
de  trabalho).

Mais informações podem ser encontradas nos 
sítios Web da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos, da Organização Mundial de 
Saúde e da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico.

“A exposição por inalação e 
a exposição cutânea são as 
principais vias de exposição 

aos nanomateriais

Adoção de medidas e gestão dos riscos
Os empregadores são obrigados a disponibilizar um ambiente de 
trabalho seguro e saudável aos seus trabalhadores, incluindo a 
sua proteção contra os riscos da exposição a nanomateriais.

A legislação europeia em matéria de segurança e saúde no 
trabalho prevê uma «hierarquia» de medidas para prevenir ou 
reduzir a exposição dos trabalhadores a substâncias perigosas 
(artigo 6.º da Diretiva «Agentes químicos»). Esta «ordem de 
prioridade», tal como denominada na diretiva, é igualmente 
conhecida por «princípio STOP»:

S =  Substituição (abrange também a eliminação total de uma 
substância perigosa)

T = Medidas Técnicas
O = Medidas Organizacionais
P = Proteção individual

S = Substituição
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Os nanomateriais são frequentemente utilizados em virtude das 
suas propriedades técnicas únicas, o que pode dificultar a sua 
substituição. Contudo, mesmo que não seja possível eliminar a 
utilização de um nanomaterial, pode ser possível manusear o 
nanomaterial de modo a minimizar a sua exposição (por exemplo, 
em forma líquida, em pasta ou ligada a um sólido). Isto reduz 
significativamente a exposição, especialmente por inalação. 
Todavia, deve ser evitada a pulverização de nanomateriais em meio 
líquido, uma vez que estes podem ser inalados devido à formação 
de aerossóis.

Poderá também existir informação insuficiente sobre a presença 
de nanomateriais, nomeadamente em misturas ou produtos, e a 
jusante da cadeia de utilizadores em que os nanomateriais ou os 
produtos contendo nanomateriais são utilizados ou processados.

A avaliação dos riscos dos nanomateriais fabricados deve incluir:

1)   um inventário dos nanomateriais armazenados e utilizados no 
local de trabalho;

2)   informações sobre os riscos dos nanomateriais para 
a saúde, geralmente fornecidas através de fichas de dados 
de segurança;

3)   uma avaliação da exposição por inalação, exposição cutânea 
e exposição por ingestão;

4)   decisões sobre as medidas necessárias à redução da exposição, 
bem como um plano de ação especificando as medidas a 
tomar, as entidades responsáveis pela sua execução e o seu 
momento de execução;

5)   consideração dos riscos para os trabalhadores vulneráveis, 
como trabalhadores jovens, grávidas ou lactantes, e eventuais 
medidas especiais necessárias para a sua proteção;

6)  uma revisão regular da avaliação dos riscos;

7)   uma avaliação das medidas tomadas e, se necessário, 
um aperfeiçoamento do plano de ação.

As avaliações dos riscos devem basear-se no princípio da 
precaução, tendo em conta as seguintes considerações:

• O nanomaterial é de um tipo considerado como sendo 
de alto risco?

• Um nível de exposição elevado ao nanomaterial poderá ocorrer 
no local de trabalho ou acidentalmente?

Os nanomateriais de elevada perigosidade e os elevados níveis 
de exposição constituem um risco muito elevado e exigem a 
tomada de medidas imediatas no sentido de reduzir a exposição. 
Os nanomateriais de baixa perigosidade e os baixos níveis de 
exposição requerem poucas medidas imediatas ou medidas 
simples.
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Em princípio, os nanomateriais em suspensão podem ser 
comparados aos aerossóis e ser controlados com medidas 
semelhantes às utilizadas no controlo de aerossóis. Contudo, devido 
à massa minúscula das nanopartículas e à sua energia cinética muito 
baixa, as nanopartículas comportam-se como um gás e não como 
uma poeira. A escolha da tecnologia depende do nível de exposição 
que, por sua vez, depende do empoeiramento e do nível de emissão 
do nanomaterial. Poderá ser necessário utilizar uma combinação 
de métodos para gerir a exposição e o risco. O encapsulamento e a 
ventilação do processo constituem um método eficaz para reduzir a 
exposição. Todavia, há que ter em conta a gestão dos riscos devido a 
fugas, bem como a gestão dos riscos relacionados com as operações 
de manutenção, reparação e limpeza.

Os sistemas confinados são frequentemente escolhidos para 
o manuseamento de nanomateriais devido à necessidade de 
proteger o processo da contaminação. É vantajoso um sistema 
confinado, bem como uma boa medida técnica, pois tal impede 
a emissão de nanomateriais para o meio ambiente e para os 
trabalhadores. O confinamento é especialmente recomendado 
em atividades como, por exemplo, a medição de nanomateriais 
fabricados, o seu vazamento (incluindo a sua mistura) em 
equipamentos de produção ou tratamento ou a sua recolha a 
partir destes, a limpeza de recipientes e o tratamento de resíduos, 
salvo se não existir potencial exposição.

Deve considerar-se a utilização de controlos técnicos (por 
exemplo, contenção, ventilação local, ventilação geral), de 
modo a reduzir a exposição, caso não seja possível recorrer à 
substituição ou ao confinamento. As medidas de controlo técnico 
dependerão dos requisitos de cada local de trabalho e devem ter 
em conta a fonte de emissão, o risco e a necessidade de reduzir as 
emissões e a exposição, bem como a quantidade e forma física do 
nanomaterial, e a duração e periodicidade das tarefas.

A ventilação local e a ventilação geral ajudam a evitar a 
dispersão de nanomateriais no ar do espaço de trabalho e 
dos espaços adjacentes. Para remover as nanopartículas do 
ar, deve ser utilizado um sistema de filtragem adequado. 
Poderá ser um sistema multiestágio com filtros de partículas 
de ar de alto rendimento (HEPA) ou filtros de ar de penetração 
ultrabaixa (ULPA).

A otimização da criação de processos e das práticas operacionais, 
de modo a minimizar a produção de subprodutos e resíduos 
perigosos, irá reduzir a exposição no local de trabalho.

A redução do risco de explosão causada por nanopartículas 
pode ser obtida através da utilização de quatro «barreiras 
de segurança específicas»:

• barreira de prevenção: redução da probabilidade de ocorrência 
de acidentes mediante o reforço de medidas de manutenção 
que impeçam emissões fugitivas, a criação acidental de uma 
atmosfera explosiva, a acumulação de eletricidade estática e de 
fontes de ignição acidentais;

• barreira de mitigação: redução de fatores de risco relacionados 
com os processos através da redução da temperatura e pressões 
dos processos;

• barreira de mitigação: redução dos parâmetros de gravidade de 
explosão de nanopós, através de substituição ou diluição;

• barreira de proteção: aumento do nível de proteção para os 
trabalhadores em risco.
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Informações adicionais

Todas as referências e informações mais pormenorizadas podem ser encontradas no artigo sobre 
nanomateriais publicado na OSHwiki: 
https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials
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As medidas organizacionais incluem, por exemplo, informações 
aos trabalhadores sobre os riscos, as medidas preventivas a aplicar 
e as regras a adotar. As informações aos trabalhadores devem 
conter também informações sobre os perigos associados aos 
nanomateriais e sobre a importância do princípio de precaução, 
tendo em conta os conhecimentos ainda limitados sobre os 
perigos dos nanomateriais para a saúde e a segurança. A 
documentação de procedimentos de segurança e de instruções 
de trabalho para processos que envolvam nanomateriais, e a sua 
disponibilização no local de trabalho, constituirá uma base para 
práticas de trabalho adequadas e um ponto de referência para um 
contínuo aperfeiçoamento.

As medidas organizacionais podem também incluir a redução 
do número de trabalhadores no local de trabalho expostos a 
nanomateriais, bem como a redução do número de horas de 
trabalho com exposição potencial a nanomateriais. O acesso a zonas 
onde pode ocorrer exposição deverá ser limitado, devendo ser 
ainda utilizada uma adequada sinalética de segurança e de perigo.
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Em último recurso, caso as medidas anteriormente descritas 
não possam ser aplicadas ou sejam insuficientes, deverá ser 
utilizado equipamento de proteção individual. Em muitos 
setores industriais, é utilizado vestuário de trabalho em 
conjunto com luvas e óculos, sempre que necessário.

As informações sobre o equipamento de proteção individual 
recomendado devem ser fornecidas nas fichas de dados 
de segurança relativas aos produtos químicos contendo 
nanomateriais. Se for escolhido o tipo correto de equipamento 
de proteção individual, este pode proporcionar uma boa 
proteção contra nanomateriais..

http://www.healthy-workplaces.eu/pt
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