
OS FACTOS CÁDMIO
Na UE, estima-se que 10.000 trabalhadores estejam potencialmente expostos ao cádmio e seus 
compostos. Os trabalhadores podem estar expostos ao cádmio na fundição e extração de metais ou 
pelo ar em naves industriais que fabricam baterias, revestimentos ou plásticos. A exposição profissional ao 
cádmio pode ocorrer em trabalhos onde os trabalhadores estão expostos a poeiras ou fumos de cádmio, onde 
se aquecem compostos ou superfícies que contêm cádmio ou onde os trabalhadores soldam ou cortam com 
materiais ou soldas que contêm cádmio. As principais vias de exposição são por inalação de poeira e fumos, 
embora possa haver ingestão acidental de poeiras de mãos contaminadas. O cádmio e os compostos de cádmio 
são classificados como cancerígenos do Grupo 1 pela IARC, o que significa que são cancerígenos para os seres 
humanos. O cádmio e os compostos de cádmio causam cancro nos pulmões, mas também foram observadas 
associações com o cancro do rim e próstata.

Onde ocorrem os riscos

Os trabalhadores de muitas indústrias enfrentam 
uma potencial exposição ao cádmio. É observada uma 
maior exposição nos trabalhadores da produção e 
extração de cádmio, da fabricação de baterias de Ni-Cd, 
da galvanoplastia, da fabricação de pigmentos e das 
operações de soldagem. Os trabalhadores expostos são 
principalmente os da construção, fabricação de produtos 
de metal (especialmente baterias), indústrias de metais 
comuns não ferrosos e fabricação de produtos de plástico. 

Mais sobre a substância

O cádmio é um elemento natural encontrado na crosta 
terrestre. O metal cádmio possui propriedades específicas, 
como resistência à corrosão, baixa temperatura de fusão, 
alta condutividade térmica e elétrica, que o tornam 
adequado para uma ampla variedade de aplicações 
industriais. Este metal branco-prateado, macio e inodoro 
foi usado pela primeira vez em pigmentos de tinta e como 
substituto do estanho. 

Hoje, cerca de três quartos de cádmio são usados como 
componente de elétrodo em baterias alcalinas, sendo que 
o restante é usado em pigmentos, revestimentos e como 
estabilizador de plásticos. 

Como os sintomas o podem afetar

A exposição ao cádmio pode causar irritação local na pele 
ou nos olhos. A exposição aguda à inalação (elevados teores 
num curto período de tempo) pode resultar em sintomas 
semelhantes aos da gripe (calafrios, febre e dor muscular) e 
pode danificar os pulmões. A exposição crónica (baixo teor 
por um longo período de tempo) pode resultar em doenças 
nos rins, ossos e pulmões. Os efeitos adversos primários e 
mais graves da exposição prolongada ao cádmio na saúde 
incluem disfunção renal, cancro do pulmão e cancro da 
próstata. 

O período de latência entre a exposição ao cádmio e o 
cancro é de aproximadamente 10 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 
devem estar cientes dos perigos associados à exposição ao 
cádmio no local de trabalho. A maneira mais eficaz de impedir 
a exposição a um metal perigoso, como o cádmio, é através 
da eliminação ou substituição. A substituição por alternativas 
viáveis e menos tóxicas ao cádmio está disponível para 
baterias recarregáveis (hidreto de metal níquel), revestimento 
(zinco, alumínio depositado em vapor), pigmentos (sulfeto de 
cério) e estabilizadores de plástico. As ações organizacionais 
incluem limitar o tempo de exposição de um trabalhador 
que realiza um trabalho que envolve a exposição potencial 
ao cádmio. O equipamento de proteção individual (EPI) inclui 
o uso de roupas e proteção respiratória adequadas, mas só 
deve ser usado como último recurso, após a introdução de 
soluções de engenharia.
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