
OS FACTOS NÍQUEL
O níquel, na forma de várias ligas e compostos, tem sido amplamente utilizado comercialmente 
há mais de 100 anos. Vários milhões de trabalhadores em todo o mundo estão expostos a vapores, 
poeiras e névoas que contêm níquel e seus compostos. O níquel ocorre naturalmente no ambiente em níveis 
baixos. Os compostos de níquel e o níquel metálico têm muitas aplicações industriais e comerciais, incluindo 
o uso em aço inoxidável e outras ligas de níquel, catalisadores, baterias, pigmentos e cerâmicas. A exposição 
ocorre por inalação, ingestão ou contacto com a pele. Foram relatadas queixas cutâneas e efeitos respiratórios 
devido à exposição ao níquel. Estudos relataram um risco aumentado de cancro do pulmão e nasal devido à 
exposição a poeiras de níquel e de subsulfeto de níquel em refinarias. Os compostos de níquel são classificados 
como cancerígenos do Grupo 1 pela IARC, o que significa que são cancerígenos para os seres humanos. O 
níquel metálico está no grupo 2B, como possivelmente cancerígeno para seres humanos.

Onde ocorrem os riscos

A maioria dos trabalhadores expostos a níquel e 
compostos de níquel na União Europeia trabalha na 
fabricação de produtos metálicos, fabricação de máquinas. 
A exposição ocupacional é comum para os trabalhadores 
envolvidos na exploração mineira, na fundição, na 
soldadura, na pintura com spray e no esmerilhamento do 
níquel e de compostos de níquel. 

Mais sobre a substância

O níquel é um elemento metálico branco-prateado 
encontrado na crosta terrestre. Pode ser combinado 
com outros elementos para formar compostos de níquel. 
Devido às suas propriedades únicas, o níquel tem muitos 
usos industriais. A maior parte do níquel é usado em 
ligas metálicas porque confere propriedades úteis, como 
resistência à corrosão, resistência ao calor, dureza e 
resistência.  

Como os sintomas o podem afetar

A exposição ocupacional ao níquel ocorre principalmente 
pela inalação de partículas e vapores de poeira ou pelo 
contacto com a pele. A exposição aguda a altos níveis de 
níquel por inalação pode causar danos graves nos pulmões 
e rins. A exposição prolongada à poeira de níquel entre os 
trabalhadores da refinaria leva a um risco aumentado de 
cancro do pulmão e nasal. A poeira de níquel da refinaria 
é uma mistura que inclui muitos compostos de níquel e 
outras substâncias inorgânicas. O subsulfeto de níquel é 
o principal constituinte da poeira da refinaria proveniente 
da fundição de minérios sulfídicos. A exposição crónica 
dérmica ao níquel pode levar a dermatites com queixas 
como pele seca, irritada ou com prurido (comichão). 
A exposição crónica por inalação a níquel metálico e 
compostos de níquel insolúvel em água pode resultar 
em efeitos respiratórios, incluindo diminuição da função 
pulmonar e bronquite. A exposição crónica por inalação 
a compostos de níquel solúvel também pode resultar em 
casos de asma. 

O período de latência entre a exposição ao níquel e o 
cancro relacionado varia de 13 a 24 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. A maneira 
mais eficaz de impedir a exposição é através da eliminação 
ou da substituição por substâncias que apresentam 
menores riscos. Caso contrário, os processos devem ser 
(parcialmente) fechados e a ventilação local de exaustão 
deve ser utilizada. Como o níquel metálico e alguns 
compostos de níquel podem causar sensibilização da pele, o 
contacto com a pele deve ser evitado na medida do possível. 
Quando isso não for possível, serão necessárias medidas 
de controlo para minimizar o contacto com a pele. Isso 
pode incluir o fornecimento roupas de proteção individual 
adequadas, luvas e uso adequado de cremes de barreira. 
O equipamento de proteção individual (EPI), que inclui 
roupas de proteção e máscara / equipamento de proteção 
respiratória, só deve ser usado quando todas as outras 
medidas tiverem sido implementadas, mas não tiverem 
alcançado um controlo adequado e ainda houver algum 
risco residual.
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