
OS FACTOS BERÍLIO
Estima-se que cerca de 66.000 trabalhadores na UE estejam potencialmente expostos 
a berílio. As principais vias de exposição humana a berílio e seus compostos são por 
inalação de poeiras e fumos e pelo contacto dérmico com produtos que contêm berílio. 
Eles são cancerígenos para os seres humanos (classificados como Grupo 1 pelo IARC), 
causando sensibilização ao berílio, doença aguda e crónica do berílio (CBD; às vezes 
chamada beriliose) e cancro do pulmão em humanos.

Onde ocorrem os riscos  

A mais representativa exposição profissional é na 
exploração mineira do berílio, nos fabricantes de ligas de 
berílio, nos fabricantes de fósforo, nos trabalhadores de 
cerâmica, nos técnicos de mísseis, nos trabalhadores de 
reatores nucleares, nos trabalhadores de equipamentos 
elétricos e eletrónicos e nos ourives. Também se pode 
considerar a exposição ocupacional ao berílio em casa 
devido às roupas de trabalho.

Mais sobre a substância

O berílio é um metal leve, com um ponto de fusão 
invulgarmente alto e uma relação força / peso elevada. É a 
mais leve de todas as substâncias sólidas e quimicamente 
estáveis. O metal puro de berílio e suas ligas com cobre 
e alumínio são utilizados na indústria aeronáutica e em 
veículos espaciais, reatores nucleares e componentes de 
audio. São usadas noutras múltiplas aplicações os seus 
óxidos, cloretos, fluoretos, hidróxidos, sulfatos e nitratos.

Como os sintomas o podem afetar

Quando a poeira de berílio é inalada, pode causar falta de 
ar, tosse inexplicável, fadiga, perda de peso, febre e suores 
noturnos. A exposição prolongada pode causar beriliose 
ou cancro do pulmão. 

O período de latência entre a exposição ao berílio e o 
cancro relacionado varia de 15 a 25 anos.

O que pode fazer

Realizar medições adequadas da exposição 
continuamente, para poderem ser tomadas medidas de 
ação. Investigar se os trabalhadores relatam sintomas 
precoces. Os trabalhadores precisam estar cientes 
dos efeitos da exposição. A exposição ao berílio e seus 
compostos pode ser reduzida através de controlos de 
engenharia. Pode ser complementado por equipamentos 
de proteção respiratória onde todos os controlos viáveis 
não são suficientes para reduzir as exposições para ou 
abaixo dos limites de exposição. Além disso, roupas e 
equipamentos de proteção individual (EPI) (por exemplo, 
luvas, capas de sapatos) também são necessários. Os 
trabalhadores também devem lavar o rosto, as mãos 
e os antebraços antes de comer, fumar ou aplicar 
cosméticos. Deve-se evitar o contacto prolongado da pele 
com partículas de berílio. Em vez de ar comprimido, os 
aspiradores com filtro HEPA devem ser usados para limpar 
o equipamento e o piso à volta das áreas de trabalho.
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