
ENQUADRAMENTO

A exposição a substâncias perigosas no local de trabalho continua a ser uma

questão fundamental em matéria de segurança e saúde. Os efeitos na saúde

podem originar mudanças na vida ou até ser fatais.

A melhor forma de reduzir os riscos consiste na eliminação ou substituição —

removendo a substância mediante uma alteração do processo ou produto em que

é utilizada ou substituindo-a por outra menos perigosa.

A substituição é um processo por etapas — uma avaliação completa dos riscos

constitui uma etapa fundamental nesse processo.

EFEITOS DA EXPOSIÇÃO

Apesar de existir legislação europeia abrangente com vista a controlar e reduzir

a exposição profissional a substâncias perigosas, esta continua a ser uma

importante questão em matéria de segurança e saúde. Os efeitos da exposição

a substâncias perigosas variam entre problemas de saúde temporários e ligeiros,

como a irritação cutânea, doenças agudas e crónicas, como a obstrução pulmonar,

e doenças potencialmente fatais, como a asbestose e o cancro. Algumas

substâncias perigosas também são inflamáveis ou explosivas, representando

riscos de segurança adicionais. Além disso, algumas substâncias têm efeitos

tóxicos agudos e fatais, como, por exemplo, os gases originados pelas águas

residuais ou os gases que se libertam dos sistemas de arrefecimento.

ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A avaliação dos riscos é fundamental para a gestão dos perigos colocados pelas

substâncias perigosas. Um trabalho conjunto e a partilha de responsabilidades

dará origem a uma boa cultura de prevenção de riscos no local de trabalho.

Como vantagens da integração de uma cultura de prevenção, destacam-se:

❑ Melhoria imediata e a longo prazo da saúde dos trabalhadores expostos

à substância perigosa, o que pode reduzir significativamente as ausências por

doença;

❑ As substâncias menos perigosas dão origem, em termos gerais, a custos

reduzidos em matéria de eliminação de resíduos, efluentes no sistema de

esgotos ou emissões para o ar;

❑ Menos gastos em medidas de controlo, em equipamentos de proteção

individual e/ou em vigilância da saúde;

❑ Maior facilidade no cumprimento da legislação;

❑ Redução de custos relativos à proteção contra incêndios e explosões;

❑ Consumo mais baixo de substâncias químicas, o que resulta numa maior

redução de custos;

❑ Melhor reputação, a nível interno e externo, junto de clientes e consumidores

PRINCÍPIO STOP

A Diretiva da UE relativa aos agentes químicos recomenda que seja respeitada

uma hierarquia ou «ordem de prioridade» das medidas de controlo, com vista

a evitar ou reduzir a exposição a substâncias perigosas. Depois da eliminação

seguem-se:
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Ficha Técnica

▪ S – Substituição: eliminação completa da substância perigosa ou substituição

por uma alternativa mais segura

▪ T - Medidas técnicas: minimização da concentração da substância perigosa

na zona de exposição

▪ O - Medidas organizacionais: minimização do número de trabalhadores

expostos e/ou da duração e intensidade da exposição

▪ P - Equipamento de proteção individual: utilização de vestuário ou de

equipamento de proteção, como, por exemplo, óculos e luvas, como uma

barreira contra a exposição

ELIMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

1. Identificar os perigos e os riscos

A identificação de perigos e riscos deve iniciar-se com a elaboração de um

inventário das substâncias perigosas existentes. O objetivo do inventário é permitir

comparar os dados de segurança sobre as substâncias e atribuir prioridades às

substâncias, para efeitos de eliminação e substituição. As fichas de dados de

segurança são a fonte a utilizar para esse efeito e devem ser disponibilizadas

pelos fornecedores dos produtos.

2. Procurar restrições aplicáveis a substâncias

Há legislação e acordos internacionais ou setoriais que estabelecem restrições

à utilização de determinadas substâncias. Muitas não podem sequer ser utilizadas,

em virtude de terem sido proibidas. A utilização de outras pode estar sujeita

a restrições determinadas por grandes organizações ou associações numa cadeia

de abastecimento, por exemplo, nas indústrias eletrónica, automóvel e têxtil. A

rotulagem voluntária também apoia a identificação dos perigos e oferece

alternativas.
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3. Efetuar uma avaliação de riscos

Em conformidade com a legislação de base em matéria de SST, é necessário

preparar uma avaliação de riscos detalhada. No âmbito dos riscos por devidos

à exposição a substâncias perigosas, terá de identificar e descrever os perigos

intrínsecos e as condições de utilização. Esta tarefa envolve fatores tais como:

▪ o número de trabalhadores expostos;

▪ o nível de exposição dos trabalhadores;

▪ o local de utilização — um espaço aberto ou confinado;

▪ o risco de contacto com a pele;

▪ o risco de dispersão ou propagação no ar, por exemplo, em resultado de

pulverização.

4. Encontrar alternativas e comparar

A identificação de alterativas deve passar por uma pesquisa ou pedido de

informações junto de autoridades, associações profissionais e de sindicatos. Por

sua vez, este assunto pode também ser debatido com os próprios fornecedores,

que podem ajudar na formulação de uma alterativa mais segura.

5. Implementar e melhorar

Na fase de implementação e introdução de uma nova substância é necessário ter

em atenção a aplicabilidade dos procedimentos de trabalho existentes, materiais e

equipamentos. Por outro lado, o reporte dos trabalhadores e clientes é

fundamental no processo de substituição.


