
OS FACTOS  
TRICLORETILENO
Estima-se que cerca de 276.000 trabalhadores na UE estejam potencialmente expostos 
a tricloroetileno. Os trabalhadores são expostos a tricloroetileno principalmente por 
inalação de vapores e pelo contacto da pele com os vapores ou líquidos. É cancerígeno 
para humanos (classificado como Grupo 1 pelo IARC), causando cancro do rim e fígado 
em humanos com potencial mutagenicidade e Linfoma não-Hodgkin (LNH).

Onde ocorrem os riscos  

O desengorduramento é a principal fonte de exposição 
ocupacional ao tricloroetileno. A exposição profissional 
na operação manual de desengorduramento a frio é 
maior do que quando o desengorduramento é feito a 
vapor. A maioria das exposições ocorre nas indústrias que 
produzem produtos de metal, máquinas e equipamentos 
de transporte. 

Mais sobre a substância 

O tricloroetileno é um alceno halogenado que existe à 
temperatura ambiente como um líquido claro, incolor 
ou azul que flui livremente com um odor etéreo. É 
ligeiramente solúvel em água, solúvel em etanol, 
acetona, éter dietílico e clorofórmio e miscível em óleo. 
É relativamente estável, mas oxida lentamente quando 
exposto à luz solar.

É usado em operações de desengraxamento (tais 
como, na decapagem de materiais para processos de 
eletrodeposição, limpeza de peças metálicas), como 
solvente para remoção de nódoas na limpeza a seco, como 
modificador na polimerização de cloreto de polivinila e em 
vários produtos domésticos de aerossóis.

Como os sintomas o podem afetar

Quando inalado, pode irritar o nariz, olhos e garganta e 
prejudicar o sistema nervoso. Os sintomas podem incluir 
dor de cabeça, náuseas, tonturas, sonolência e confusão. 
Uma exposição severa também pode causar inconsciência. 
Em contacto com a pele, pode causar dor, vermelhidão 
e inchaço da pele. A exposição prolongada pode causar 
cancro do rim e fígado. 

O período de latência entre a exposição ao tricloroetileno e 
o cancro relacionado varia de 18 a 34 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 melhor solução é controlar a exposição, por exemplo, 
usando medidas de controlo, como o encapsulamento do 
processo para impedir a liberação do produto no local de 
trabalho, e usando um sistema de ventilação de exaustão 
separado de outros sistemas de ventilação. Colocar filtros 
para que o ar contaminado não passe diretamente para o 
exterior. Instalar chuveiro e lava-olhos de emergência se 
houver risco de contacto ou salpico. A proteção pessoal 
deve consistir em óculos de proteção, roupas de proteção, 
luvas, aventais e botas. O equipamento de proteção 
individual deve ser usado apenas como último recurso, 
após a introdução das possíveis soluções de engenharia.
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