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Importante:
manter fora
do alcance
de crianças e
animais!
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META

OBJETIVOS

Apresentar os tipos de riscos químicos a que os
trabalhadores poderão estar expostos.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. distinguir os diferentes riscos químicos a que
os trabalhadores podem estar expostos;
2. identificar os prejuízos que os riscos químicos
trazem à saúde do trabalhador;
3. identificar os equipamentos de proteção
cutânea e respiratória.
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Você sabe o que é risco químico? Vamos relembrar... Risco químico
é o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao entrar em contato
com produtos químicos. Esses produtos químicos podem causar danos
físicos ou prejudicar a saúde das pessoas que lidam com eles.
Os danos físicos relacionados à exposição química incluem desde
irritação na pele e nos olhos até queimaduras de todos os graus, sejam
elas leves ou causadas por incêndio ou explosão.
Os danos à saúde, de uma forma mais geral, relacionam-se com uma
exposição de curta e/ou longa duração a determinado agente químico.
Essa exposição pode estar relacionada ao contato de produtos químicos
tóxicos com a pele ou com os olhos bem como à inalação de vapores. Esse
tipo de contato pode provocar doenças respiratórias crônicas, doenças
relacionadas ao sistema nervoso, doenças nos rins e fígado e até mesmo
alguns tipos de câncer.
Nesta aula, você vai aprender mais sobre as características dos
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APRENDENDO MAIS SOBRE OS RISCOS QUÍMICOS

riscos químicos e os prejuízos que a exposição a eles representa para
a saúde dos trabalhadores. Além disso, vai conhecer os equipamentos
que auxiliam na proteção dos trabalhadores que manipulam produtos
químicos.

AGENTES QUÍMICOS
Depois de relembrar os riscos químicos, tente definir o que é um
agente de risco químico. Escreva, no espaço a seguir, o que vem à sua

Adam Ciesielski

cabeça quando você pensa em agente químico.

Fonte: www.sxc.hu
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Se você pensou em um produto ou substância que causa danos
à saúde, acertou! Consideram-se agentes de risco químico substâncias,
compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador
– por via respiratória, na forma de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas
ou vapores – ou, ainda, aqueles que, pela natureza da atividade, possam
ter contato com ou ser absorvidos pelo organismo por meio da pele ou
através de ingestão.
Entre os contaminantes atmosféricos, encontramos gases, vapores
e aerodispersóides. Os gases são dispersões de moléculas no ar, ao qual se
misturam completamente. Como você já deve saber, o próprio ar é uma
mistura de gases. Os gases têm como característica não poder ser total
ou parcialmente reduzidos ao estado líquido, mesmo quando submetidos
a forte pressão, quando em temperatura ambiente.
Já os vapores também são dispersões de moléculas no ar; porém, ao
contrário dos gases, podem condensar-se para formar líquidos ou sólidos
em condições normais de temperatura e pressão. Outro diferencial é que
os vapores, em ambientes fechados, podem alcançar uma concentração
máxima no ar, chamada de saturação.
Os aerodispersóides são dispersões de partículas sólidas ou líquidas,
de tamanho bastante reduzido, que podem se manter por longo tempo

Luc Tourn & Christine Tourn

em suspensão no ar.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.1: Os agentes de risco químico podem ser substâncias, compostos ou demais
produtos que, quando em contato com a pele ou com os olhos, ou quando inalados,
podem provocar danos imediatos ou a longo prazo à saúde do indivíduo.
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SILICOSE

POEIRAS
As poeiras, para efeito de risco ocupacional, são pequenas partículas
sólidas, suspensas ou capazes de se manterem suspensas no ar, formadas
pela quebra mecânica de um material sólido.
As poeiras podem ser classificadas em:

Formação de uma
espécie de cicatriz
nos pulmões, causada
pela inalação de pó
de sílica. É a doença
profissional mais
antiga que se conhece.
O pó de sílica é o
elemento principal que
constitui a areia.

• Poeiras minerais: a composição da poeira mineral não é

ASBESTOSE

necessariamente a mesma do material que lhe deu origem, pois a

Doença pulmonar, de
origem ocupacional,
decorrente da
inalação de poeira
de amianto. Em
geral, é desenvolvida
após uma exposição
prolongada a níveis
altos de poeira do
amianto.

proporção de materiais que a compõem pode diferenciar-se daquela que
compõe a rocha. Exs.: sílica, asbesto, carvão mineral. As conseqüências
que a inalação desse tipo de poeira pode trazer são

SILICOSE, ASBESTOSE

e

PNEUMOCONIOSE;

• Poeiras vegetais: são aquelas geradas pelo processamento de
culturas vegetais, principalmente do algodão e da cana-de-açúcar. As

PNEUMOCONIOSE

conseqüências que a inalação desse tipo de poeira pode trazer são a

Doença respiratória
provocada pela
inalação do pó de
carvão por períodos
prolongados.

e a BAGAÇOSE;

Jack Arrington

BISSINOSE
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Vamos conhecer mais sobre os aerodispersóides?

BISSINOSE
Estreitamento das vias
respiratórias causado
pela aspiração de
partículas de algodão,
de linho ou de
cânhamo.

BAGAÇOSE
Doença pulmonar
profissional que
ocorre geralmente
com trabalhadores
que manipulam
resíduos secos de
cana-de-açúcar.

Fonte: www.sxc.hu
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Manoel Silva
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.2: As pessoas que trabalham em contato com o algodão
bruto, seja na abertura de fardos de algodão ou nas primeiras fases
do processamento do algodão, são as mais afetadas pela poeira desse
vegetal. Os trabalhadores que manipulam resíduos secos da cana-deaçúcar (bagaço) estão sujeitos a ter uma doença chamada bagaçose,
conseqüência da inalação da poeira proveniente desse vegetal.

• Poeiras alcalinas: são aquelas provenientes principalmente do
calcário. As conseqüências que a inalação desse tipo de poeira pode
ENFISEMA
Irritação respiratória
crônica, de lenta
evolução, quase sempre
causada pelo fumo,
embora outros agentes
(poeira, poluentes,
vapores químicos)
também possam
provocá-la.
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trazer são doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como

ENFISEMA

pulmonar;
• Poeiras incômodas: além do desconforto causado aos
trabalhadores, essa poeira pode se misturar com outros agentes
nocivos presentes no ambiente de trabalho, tornando-os ainda mais
prejudiciais.

Pelo nome desse agente químico, você pode estar achando que tem
alguma coisa a ver com cigarro, não é mesmo? Pois aí está um grande
engano! Nesse caso, chamamos fumos as partículas sólidas formadas por
CONDENSAÇÃO, SUBLIMAÇÃO ou reação química. Ex: fumos de óxido de zinco,

presentes nas operações de soldagem com ferro. As conseqüências que a
inalação desse tipo de agente químico pode trazer são doença pulmonar
obstrutiva, febre de fumos metálicos, intoxicação específica de acordo
com o tipo de metal.
NÉVOAS, NEBLINA E FUMAÇA
Com certeza você já ouviu falar de névoa, neblina e fumaça,
não é mesmo? Mas agora você terá oportunidade de aprender seus
conceitos.
As névoas são partículas líquidas, produzidas por meio de dispersão
mecânica de líquidos (tipo spray). Ex.: névoa resultante do processo de

CONDENSAÇÃO
Fase em que ocorre
transformação do
estado físico da
matéria, onde ela
deixa de estar no
estado gasoso e passa
para o estado líquido.

SUBLIMAÇÃO
Mudança do estado
gasoso para o estado
sólido, ou vice-versa,
sem passar pelo
estado líquido.
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FUMOS

pintura a revólver.
A fumaça é formada por sistemas de partículas, combinadas com
gases, originadas de combustões incompletas. Ex.: monóxido de carbono
liberado pelos escapamentos dos carros.
Já a neblina é formada por partículas líquidas produzidas por
condensações de vapores. Exs.: A neblina tóxica que pairava sobre Hong
Kong, poucos dias antes das Olimpíadas de Pequim, em 2008; a neblina
que paira sobre grandes centros urbanos, principalmente, em dias muito
secos.

AS VIAS DE PENETRAÇÃO E AS CONSEQÜÊNCIAS DOS
AGENTES QUÍMICOS
Agora que você já foi apresentado aos diversos agentes de
risco químico, vai conhecer suas vias de penetração e as principais
conseqüências para a saúde do trabalhador.
As principais vias de penetração são:
• via cutânea (pele);
• via digestiva (boca);
• via respiratória (nariz).
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Porém, a via de penetração dos agentes químicos no organismo
dependerá de sua forma de utilização.
Os aerodispersóides, gases e vapores podem ser classificados de acordo
com o efeito que provocam no organismo. Assim, eles podem ser:
VIAS AÉREAS
SUPERIORES

Representam todo
o caminho que o ar
inspirado percorre,
desde o nariz até a
glote. Essas vias aéreas
são formadas por
cavidade nasal, faringe,
laringe, cordas vocais
e glote.

• Irritantes: quando provocam irritação das

VIAS AÉREAS SUPERIORES.

Exs: ácido clorídrico, ácido sulfúrico, soda cáustica, cloro etc.;
• Asfixiantes: quando provocam dor de cabeça, náuseas, sonolência,
convulsões, coma, podendo levar à morte. Exs.: hidrogênio, nitrogênio, hélio,
metano, acetileno, dióxido de carbono, monóxido de carbono etc.;
• Anestésicos: em sua maioria, são compostos por solventes
orgânicos. Possuem ação depressiva sobre o sistema nervoso, provocando
danos a diversos órgãos, ao sistema formador de sangue etc. Exs.: butano,
propano, aldeídos, cetonas, cloreto de carbono, tricloroetileno, benzeno,

Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.3: Os milhares de veículos que circulam diariamente pelas ruas não estão apenas degradando
a qualidade do ar, mas também emitindo gases asfixiantes. A acetona, muito comum no cotidiano de
mulheres, principalmente, é um anestésico.
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Dave Gostisha

Drouu

tolueno, álcoois, percloritileno, xileno etc.

Atende aos Objetivos 1 e 2
Chegou o momento de testar seus conhecimentos sobre o que você já aprendeu até
agora sobre riscos químicos. Para ser mais divertido, que tal uma cruzadinha? A
seguir, há afirmativas ou questões que devem ser preenchidas na linha correspondente
na cruzadinha. Nas casas mais escuras, vai surgir uma palavra que corresponde
a algo que o técnico em Segurança do Trabalho está sempre trabalhando para
combater. Vamos lá!
1. As categorias de poeiras podem ser divididas em: poeiras alcalinas, vegetais,
incômodas e _________________.
2. Aerodispersóides que provocam dor de cabeça, náuseas, sonolência, convulsões,
dentre outros sintomas, são chamados _________________.
3. Têm como característica não poderem ser total ou parcialmente reduzidos ao
estado líquido, mesmo quando submetidos a forte pressão, quando em temperatura
ambiente: _____________.
4. Os aerodispersóides, como o próprio nome indica, estão dispersos no ar e por
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ATIVIDADE 1

isso são assimilados pelo organismo pela via respiratória. No entanto, também
há agentes químicos que penetram no organismo por via digestiva e __________
__________.
5. Partículas sólidas produzidas pela sublimação de vapores metálicos: ________
_______________.

1
2
3
4
5
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS
As medidas de proteção devem dar prioridade ao:
1) controle da fonte de risco;
2) controle da trajetória do risco;
3) controle de caráter administrativo;
4) controle na organização do trabalho;
5) controle no trabalhador.
MEDIDAS DE CONTROLE DA FONTE DE RISCO
As medidas de controle da fonte de risco devem avaliar a
possibilidade de eliminação de tarefas produtoras de riscos químicos
e a substituição por processos com menor potencial de risco, além de
manutenções preventivas que minimizem os riscos.
MEDIDAS DE CONTROLE DA TRAJETÓRIA DO RISCO
O controle da trajetória do risco deve focar-se em alterações
permanentes no ambiente de trabalho, priorizando:
• a eliminação do risco, quando se tratar de agentes altamente
tóxicos, cancerígenos, mutagênicos ou teratogênicos;
• a adoção de métodos úmidos para minimizar a dispersão de
poeiras;
• a ventilação geral diluidora, aplicada à remoção do ar contaminado
ou à introdução de ar limpo no ambiente de trabalho;
• a ventilação local exaustora, responsável pela captação e pela
remoção dos contaminantes atmosféricos;
• o isolamento entre o agente e o trabalhador;
• o distanciamento entre a fonte geradora do risco e o trabalhador.
MEDIDAS DE CONTROLE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO
As medidas de controle de caráter administrativo devem contribuir
para:
• a restrição da entrada em áreas onde existam agentes altamente
tóxicos ou carcinogênicos;
• a sinalização da área de trabalho de forma visível e compreensível;
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• a implantação de planos de emergência sempre que existam
trabalhadores expostos a perigo de vida imediato por ação de agentes
químicos.
MEDIDAS RELATIVAS AO TRABALHADOR – EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO
As medidas relativas ao trabalhador devem ser implementadas
como medidas complementares e como último recurso de controle, caso
haja alguma inviabilidade técnica ou as medidas tomadas não sejam
suficientes. O uso de equipamentos de proteção individual, a redução
do tempo de exposição e as práticas adequadas de trabalho minimizam
o contato dos agentes químicos com o organismo.
A utilização de equipamentos de proteção individual nem sempre
garantirá proteção absoluta contra a ação dos agentes químicos.
Entretanto, deve-se adotar produtos de melhor qualidade e mais resistentes
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• o monitoramento do ambiente de trabalho;

aos ataques químicos, bem como conscientizar os trabalhadores contra
os riscos aos quais estão expostos.
Entre os equipamentos utilizados para proteção contra riscos
químicos, podemos citar:
• óculos de segurança, para proteção dos olhos contra respingos
de produtos químicos;
• protetor facial de segurança, para proteção da face contra
respingos de produtos químicos;
• respirador purificador de ar, para proteção das vias respiratórias
contra poeiras, névoas e fumos;
• respirador purificador de ar, para proteção das vias respiratórias
contra vapores orgânicos;
• respirador de fuga, para proteção das vias respiratórias contra
agentes químicos em condições de escape;
• vestimentas de segurança que ofereçam proteção contra riscos
de origem química;
• luva de segurança, para proteção das mãos contra agentes
químicos;
• creme protetor de segurança, para proteção dos membros
superiores contra agentes químicos;
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• calçado de segurança, para proteção dos pés contra respingos
de produtos químicos;
• perneira de segurança, para proteção da perna contra respingos
de produtos químicos;
• macacão de segurança, para proteção do tronco e membros

Tom Estrera III

superiores e inferiores contra respingos de produtos químicos.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.4: Respiradores purificadores de ar, para proteção das vias respiratórias contra gases emanados de
produtos químicos.
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Davide Farabegoli
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Fonte: www.sxc.hu

Erik Dolle

Figura 9.5: Respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras e
névoas.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.6: Macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores
contra respingos de produtos químicos.
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ATIVIDADE 2
Atende ao Objetivo 3
Indique o equipamento de proteção individual adequado:
1. Para proteção respiratória de trabalhador envolvido com o beneficiamento da
cana-de-açúcar, especificamente, com o bagaço: ___________________
2. Para proteção das mãos para operário que manipula produtos ácidos: ______
_____________________
3. Para proteção das mãos para mecânico que eventualmente se suja de graxa:
_____________________
4. Proteção para os olhos para manipulador de substâncias químicas: _________
_____________________
5. Proteção respiratória para pintor que utiliza compressor: __________________
____________________

RESUMINDO...
• Agentes de risco químico são substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar
no organismo do trabalhador – por via respiratória, na forma de poeiras, fumos, gases,
neblinas, névoas ou vapores – ou, ainda, aqueles que, pela natureza da atividade,
possam ter contato com ou ser absorvidos pelo organismo por meio da pele ou através
de ingestão.
• Entre os contaminantes atmosféricos, encontramos aerodispersóides, gases e vapores.
• Os aerodispersóides são dispersões de partículas sólidas ou líquidas, de tamanho
bastante reduzido, que podem se manter por longo tempo em suspensão no ar. Os
aerodispersóides podem ser poeiras (minerais, vegetais, alcalinas e incômodas), fumos,
névoas, neblinas e fumaça.
• As principais vias de penetração dos agentes químicos são via cutânea (pele), via
digestiva (boca) e via respiratória (nariz); porém, a via de penetração dos agentes químicos
no organismo dependerá de sua forma de utilização.
• Os agentes químicos podem ser classificados de acordo com o efeito que provocam
no organismo, em: irritantes, asfixiantes e anestésicos.
• As medidas de proteção contra agentes químicos devem dar prioridade ao controle
da fonte de risco, seguida pelo controle da trajetória do risco, pelo controle de caráter
administrativo, pelo controle na organização do trabalho e, por último, pelo controle no
trabalhador.
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de controle, quando ocorre inviabilidade técnica ou quando as medidas tomadas não
são suficientes.
• Entre os equipamentos utilizados para proteção contra riscos químicos, podemos
citar diversos tipos de máscaras, luvas, óculos, protetores faciais, cremes, calçados e
vestimentas especiais.

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA
Na próxima aula, você será apresentado aos fatores que influenciam
a toxicidade dos contaminantes ambientais e as medidas de controle.

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
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• As medidas relativas ao trabalhador devem ser implementadas como último recurso

ATIVIDADE 1

1
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ATIVIDADE 2

1. respirador purificador de ar.
2. luva de segurança.
3. luva de segurança e/ou creme protetor de segurança, dependendo das atividades exercidas
pelo mecânico.
4. óculos de segurança.
5. respirador purificador de ar.
167

e-Tec Brasil – Introdução à Higiene e Segurança do Trabalho

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978 Aprova as normas
regulamentadoras que consolidam as leis do trabalho, relativas à
segurança e medicina do trabalho. NR-9. Programa de prevenção de
riscos ambientais. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.
Brasília, DF, p. 10423, 6 jul., Suplemento.
SAVARIZ, M. C. Manual de produtos perigosos: emergência e transporte.
2.ed. Porto Alegre: Sagra/DC Luzzatto, 1994.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Departamento de
química. Segurança do trabalho e Ambiente. Disponível em: <http:
//www.quimica.ufpr.br>. Acesso em: 5 abr. 2004.

SITES CONSULTADOS
BAGAÇOSE. In: DICIONÁRIO Digital de Termos Médicos, 2007.
PDAMED. Disponível em: <http://www.pdamed.com.br/diciomed/
pdamed_0001_03076.php>. Acesso em: 6 ago. 2008.
BISSINOSE. In: Manual Merck. Secção 4: Doenças do aparelho
respiratório. Cap. 38: Doenças pulmonares de origem ocupacional.
Disponível em: < http://www.manualmerck.net/?url=/artigos/

%3Fid%3D64%26cn%3D726>. Acesso em: 6 ago. 2008.
FABBRO. Saúde e segurança do trabalho. Agentes nocivos:
riscos. Disponível em: <http://www.fabbro.com.br/httpdocs/

main.php?page=noticias/comunicados_detalhes&id_noticia=56&>. Acesso em: 6 ago. 2008.
HONG Kong sofre com poluição faltando poucos dias para os Jogos.
29 jul. 2008. Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/

olimpiada/noticia/2008/07/29/hong_kong_sofre_com_poluicao_
faltando_poucos_dias_para_os_jogos_1477876.html>. Acesso em:
6 ago. 2008.

http://www.higieneocupacional.com.br/download/agentesquimcelio.doc
http://www.prt17.mpt.gov.br/poeiraamb.PDF

168

PULMÕES em alerta: poeira proveniente do bagaço da cana-de-açúcar
provoca doença respiratória e pode levar à morte. Revista Proteção,
p. 45-48, mar. 2003. Disponível em: <http://www.asgav.com.br/
sipargs/leituras/Pulmoes_em_alerta.PDF>. Acesso em: 6 ago. 2008.
RISCOS químicos. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/

Bis/virtual%20tour/hipertextos/up1/riscos_quimicos.html>. Acesso em:
6 ago. 2008.
SILICOSE. In: Manual Merck. Secção 4: Doenças do aparelho respiratório.
Cap. 38: Doenças pulmonares de origem ocupacional. Disponível em: <http:

//www.manualmerck.net/?url=/artigos/%3Fid%3D64%26cn%3D721>.
Acesso em: 6 ago. 2008.
SOCIEDADE PAULISTA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA.
O sistema respiratório: vias aéreas superiores. Disponível em: <http:

Aula 9 • Importante: manter fora do alcance de crianças e animais!

http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_284_apostila_
elaboracao_mapa_risco.doc

//www.pulmonar.org.br/sistema_respiratorio.php?interna=10>. Acesso
em: 6 ago. 2008.
VARELLA, Drauzio. Enfisema. Disponível em: <http://drauzio
varella.ig.com.br/arquivo/arquivo.asp?doe_id=8>. Acesso em: 6 ago.
2008.

169

