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BOAS PRÁTICAS 
UM GUIA PARA AS PME
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INTRODUÇÃO

Este breve guia oferece informações sobre sílica cristalina e as Boas 
Práticas da NEPSI que reduzem a exposição ocupacional à sílica 
cristalina respirável (SCR) e os riscos para a saúde associados. 
Baseia-se no Guia de Boas Práticas da NEPSI, cuja versão completa está 
disponível online em guide.nepsi.eu.

A sílica cristalina é um componente vital no nosso mundo moderno, 
utilizado em infraestruturas, transportes e artigos de uso diário, como 
telefones,automóveis e caminhos-de-ferro. A sílica está entre os recursos 
mais abundantes da Terra e compõe 12% da crosta terrestre.

Quando materiais que contêm sílica cristalina são utilizados em processos 
de alta energia, partículas recém-quebradas de sílica cristalina podem 
ser libertadas na forma de pó muito fino. As partículas de pó, conhecidas 
como sílica cristalina respirável (SCR), podem entrar nos pulmões. Em 
pequenas quantidades, este pó não causa problemas. No entanto, se 
os indivíduos forem expostos a grandes quantidades de SCR por longos 
períodos de tempo, pode causar uma doença ocupacional chamada 
silicose.

Felizmente, os riscos para a saúde causados pela SCR podem ser evitados 
com a implementação de medidas de controlo do pó. Estas medidas foram 
reunidas no Guia de Boas Práticas da NEPSI para ajudar as empresas e os 
trabalhadores a eliminar ou a reduzir os riscos.

SOBRE ESTE MANUAL
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As empresas têm a obrigação legal e moral de proteger os seus 
trabalhadores dos riscos do local de trabalho. A aplicação das Boas 
Práticas da NEPSI demonstrou reduzir drasticamente o risco de exposição 
à SCR no local de trabalho. 

Ao aplicar as Boas Práticas da NEPSI, as empresas podem demonstrar 
um compromisso sério com o bem-estar da sua força de trabalho que é 
comprovadamente bem-sucedido. Isto melhora as condições de trabalho 
dos trabalhadores e torna as empresas mais competitivas — o que é do 
interesse de todos. 

POR QUE RAZÃO AS EMPRESAS E OS 
TRABALHADORES DEVEM IMPORTAR-SE?



AUTOMÓVEIS, AUTOCARROS, 
BICICLETAS,ESTRADAS 

E CAMINHOS-DE-FERRO

Caminhos-de-ferroCabos 

Para-brisas

Faróis

Asfalto

Revestimento interior do automóvel

Para-choques

Carroçaria

AcumuladoresAbsorção de ruído 

Molduras de plástico

Motor

Baterias Tinta refletora
Pneus

Guiador
de bicicleta

Sub-revestimento
protetor

Patins dos travões

Fiação

Tampas de cubo

Betão

O QUE É A SÍLICA CRISTALINA?

A sílica cristalina ocorre em quase todos os lugares do mundo natural e 
é um componente essencial nas nossas vidas diárias. Também conhecido 
como dióxido de silício (SiO2), é mais comummente encontrado na 
natureza como quartzo. Também constitui a maior parte da areia do 
planeta. 

Industrialmente, a sílica cristalina é valorizada pela sua consistência dura 
e elevado ponto de fusão. As suas aplicações são infinitas – inclusive no 
fabrico de produtos farmacêuticos e cosméticos, plásticos, metais e até 
alimentos.



COMPUTADORES, TELEFONES,
INTERNET, ELETRICIDADE

E TELECOMUNICAÇÕES

A SUA CASA

Telhas
Materiais de construção

Ecrã

Microchip

Aço reforçado

Fios elétricos

Aerogerador
(lâminas e tronco)

Cabos de �bra ótica

Pintura de parede

Espelho

Azulejos

Plásticos

Pedra processada

Gesso

Cosméticos

Papel

Utensílios sanitários

Cerâmica (pratos)

Copos

Especiarias
(agente antiaglomerante)

Relógio (cristal 
de quartzo para regular)

Cabo da escova de dentes
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A sílica cristalina por si só é inerte e completamente segura. No entanto, 
quando materiais que contêm sílica cristalina são utilizados em processos 
de alta energia (tais como britagem ou perfuração), podem ser geradas 
partículas finas de pó e transportadas pelo ar. Estas partículas de pó são 
conhecidas como sílica cristalina respirável (SCR). Estas partículas 
são tão pequenas que não são visíveis a olho nu, exceto sob uma luz 
brilhante. 

Quando em suspensão, o pó respirável demora muito tempo a assentar. 
Uma única libertação de pó para o ar pode levar a uma exposição 
significativa no local de trabalho para aqueles que trabalham nas 
proximidades. Na verdade, em espaços fechados onde o ar é 
constantemente perturbado e não existe introdução de ar purificado, o 
pó respirável pode permanecer em suspensão no ar durante dias. 

SÍLICA CRISTALINA E SCR
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Os riscos para a saúde causados pelo pó da SCR são frequentemente 
subestimados por trabalhadores e empregadores – é mais provável  
que o pó seja considerado um incómodo, não um perigo. 

De facto, a exposição a grandes quantidades de SCR por períodos 
prolongos (por exemplo, ao longo de meses e anos) demonstrou  
causar silicose.

A silicose é uma das doenças profissionais conhecidas mais antigas do 
mundo (ou seja, uma doença que é causada por um trabalho específico 
ou condições de trabalho). A acumulação cumulativa de partículas finas 
de pó nos pulmões resulta em cicatrizes irreparáveis dos tecidos moles. 
Isto pode levar a dificuldades respiratórias e, em casos graves, à morte. 

Apenas as partículas muito mais pequenas, conhecidas como fração 
respirável, causam estes danos pulmonares. No entanto, estas 
partículas minúsculas são criadas como um subproduto de muitos 
processos industriais padrão de alta energia (consulte a secção 
Atividades que geram ou perturbam o pó).

As partículas maiores (não respiráveis) não apresentam risco de silicose. 
Também são geradas pelos mesmos processos de alta energia, mas 
são capturadas no sistema respiratório antes de atingir os pulmões e 
eliminadas pela tosse.

OS PERIGOS PARA A SAÚDE DA SCR
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Faringe PARTÍCULAS 
INALÁVEIS 
MAIORES

“FRAÇÃO 
TORÁCICA”

“FRAÇÃO 
RESPIRÁVEL”Laringe

Traqueia e 
brônquios principais

Brônquios secundários

Brônquios terminais
Alvéolos

Além da silicose, os especialistas descobriram uma relação entre a 
exposição prolongada no local de trabalho a elevados níveis de pó de 
sílica cristalina respirável e o cancro de pulmão. Isto levou a exposição 
no local de trabalho ao pó de sílica cristalina respirável, na forma de 
quartzo ou cristobalita, a ser incluída na diretiva da UE sobre agentes 
cancerígenos e mutagénicos no local de trabalho.

Os fumadores também são mais propensos a serem afetados 
negativamente pela exposição a longo prazo ao pó de sílica. 

RISCO DE CANCRO

Diagrama com as diferentes 
partes do pulmão.
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A SÍLICA E A INDÚSTRIA DA SÍLICA

A sílica cristalina, sob a forma de mineral quartzo, encontra-se em muitos 
materiais diferentes. A tabela abaixo fornece uma indicação dos níveis 
típicos de sílica cristalina em determinadas fontes minerais.

ONDE OCORRE A SÍLICA

O primeiro passo para reduzir os riscos para a saúde associados à 
exposição a sílica cristalina respirável (SCR) é conhecer as indústrias onde 
ela ocorre e as atividades que geram pó de SCR.

FONTES MINERAIS PERCENTAGEM DE SÍLICA CRISTALINA

Agregados 0 – 100%

Bola de argila 5 – 50%

Basalto Até 5%

Diatomito natural 5 – 30%

Dolerito Até 15%

Sílex Superior a 90%

Granito Até 30%

Arenito Superior a 80%

Minérios de ferro 7 – 15%

Calcário Normalmente inferior a 1%

Quartzito Superior a 95%

Areia Superior a 90%

Arenito Superior a 90%

Xisto 40 – 60%

Ardósia Até 40%
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A exposição à SCR ocorre em muitos setores, incluindo minerais 
industriais, pedreiras, produção de cimento, construção e muitos outros.

Enumeram-se em seguida as 15 indústrias nas quais a exposição no local 
de trabalho à SCR é reconhecida e abordada como um risco para a 
saúde:

A SÍLICA NO LOCAL DE TRABALHO

Minas e pedreiras

Vidro e lã mineral

Alvenaria de 
silicato de cálcio

Indústria de argila 
expandida

Produção de 
agregados

Indústria da 
cerâmica

Produção de 
cimento

Pedra processada
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Existem atualmente 18 associações industriais e um sindicato (19 
signatários) que estão comprometidos com a implementação das Boas 
Práticas.

As Boas Práticas da NEPSI foram desenvolvidas para consciencializar 
os empregadores e os trabalhadores sobre os perigos da SCR e  
educá-los sobre técnicas para proteger a saúde dos trabalhadores, 
reduzindo a sua exposição ocupacional ao pó da SCR. 

Indústria da 
fundição

Produção de fibra 
de vidro

Indústria do betão 
pré-fabricado

Minerais industriais 

Indústria da  
argamassa

Produção de 
isolamento

Betão misto pronto
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O pó em suspensão pelo ar pode ser gerado quando materiais que 
contêm sílica cristalina são submetidos a processos de alta energia. 
Além dos processos em si, também existem várias atividades que podem 
perturbar o pó que não foi limpo adequadamente, aumentando a 
exposição do local de trabalho à SCR.

Nos diferentes setores, as atividades de geração de pó incluem (mas não 
estão limitadas a):

ATIVIDADES QUE GERAM OU PERTURBAM O PÓ

Limpeza

Embalagem

Modelação

Ensacamento

Moagem

Transporte

Britagem

Mistura

Carregamento

Secagem
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PROTEGER OS FUNCIONÁRIOS  
DA SCR

A sílica está presente de forma natural no nosso ambiente. É um material 
insubstituível utilizado em todos os setores e torna possível o nosso mundo 
moderno. A sua utilização não pode ser evitada, mas a exposição à SCR 
e os riscos para a saúde relacionados podem.
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Os empregadores podem proteger os respetivos funcionários e terceiros 
através da aplicação das Boas Práticas da NEPSI. Contidas nas Boas 
Práticas da NEPSI estão mais de 70 folhas de tarefas que fornecem 
recomendações técnicas para tarefas específicas que são aplicáveis em 
setores onde a SCR é um risco.

A implementação das Boas Práticas pode ser resumida em quatro etapas:

AS BOAS PRÁTICAS

PASSO 1: 
AVALIAÇÃO

PASSO 3: 
SUPERVISÃO

PASSO 2: 
CONTROLO

PASSO 4: 
EDUCAÇÃO

O primeiro passo é avaliar se existe um risco 
significativo de exposição à SCR no seu ambiente  
de trabalho.

Supervisione a eficácia das medidas de controlo em 
vigor.

Decida que tipo de medidas de controlo e prevenção 
devem ser implementadas para tratar os riscos 
identificados (ou seja, para eliminá-los ou limitá-los a 
um nível aceitável).

Forneça informação, instrução e formação aos 
trabalhadores, a fim de informá-los sobre os riscos 
que enfrentam nos respetivos ambientes de trabalho.

Este guia e as folhas de tarefas fornecem orientações sobre como 
implementar todas estas etapas no seu local de trabalho. 
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Como uma introdução geral ao “Passo 2: Controlo”, existem cinco 
técnicas principais para reduzir a exposição à SCR no local de trabalho:

Mais informações sobre a conceção e utilização destas medidas de 
controlo estão incluídas nas Folhas de Tarefas (consulte a secção  
Folhas de Tarefas da NEPSI).

Controlar a exposição à SCR no local de trabalho

VEDAÇÃO
Realizar processos de 
produção de SCR num 
ambiente selado

EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO
(por exemplo, máscaras) 
para prevenir que o pó seja 
respirado

EXTRAÇÃO/
VENTILAÇÃO
Capturar SRC na fonte, 
antes de estarmos expostos 
à mesma e substituir o ar 
contaminado com ar limpo

ÁGUA
Manter os processos 
húmidos para evitar que o 
pó fique em suspensão

HIGIENE/LIMPEZA 
ADEQUADA
Lavar roupas de trabalho e 
aspirar pó produzido pelos 
processos

*lista não exaustiva
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Para apoiar o “Passo 4: Educação”, a NEPSI desenvolveu um conjunto de 
ferramentas de aprendizagem que fornecem informações e orientações 
para ajudar a proteger os trabalhadores, reduzindo a sua exposição ao 
pó de sílica no local de trabalho. Existem quatro recursos educacionais 
principais (além deste guia – As Boas Práticas da NEPSI: Um Guia para 
as PME):

FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES

Uma versão alargada deste Guia que inclui informações 
práticas sobre como melhorar progressivamente a proteção 
da saúde dos trabalhadores. Este documento também inclui 
as Folhas de Tarefas como um apêndice. As Folhas de Tarefas 
também estão disponíveis online em separado (consulte a 
secção Folhas de Tarefas da NEPSI).

Um folheto informativo A5 destinado às PME, que explica 
o objetivo e os benefícios do Acordo da NEPSI relativo à 
proteção da saúde dos trabalhadores através da utilização e 
manuseamento corretos de sílica cristalina e produtos contendo 
sílica cristalina.

O Guia (original) de Boas Práticas da NEPSI 

Guia do Acordo da NEPSI
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Uma série de pacotes de formação baseados em PowerPoint, 
acessíveis online e offline, que cobrem uma série de tópicos 
gerais, aplicáveis a muitos setores. A formação apoia a 
proteção da saúde dos trabalhadores, explicando os riscos 
e definindo medidas de boas práticas que minimizarão com 
sucesso a exposição à SCR. Pode utilizar este recurso gratuito 
para dar formação à equipa sobre os principais aspetos da 
SCR e como gerir várias tarefas que produzem SCR.

Uma plataforma de aprendizagem mista baseada na web 
direcionada diretamente para os trabalhadores, que inclui 
conteúdos audiovisuais com questionários interativos sobre as 
Boas Práticas e os perigos do pó de sílica.

Pacotes de formação em PowerPoint 

Plataforma de e-learning 

Além disso, elaborou-se uma série de cartazes no local de trabalho 
juntamente com um guia para as PME para explicar o acordo de diálogo 
social da NEPSI.

Todos estes recursos estão disponíveis para acesso e download  
gratuito em nepsi.eu/good-practice-guide. 
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Sobre as folhas de orientação de tarefas 

As folhas de tarefas da NEPSI são auxiliares de trabalho digitais e 
imprimíveis que fornecem orientação prática e medidas de controlo que 
ajudam os empregadores a conceber processos seguros e os funcionários 
a reduzir os níveis de exposição no caso de muitas atividades de trabalho 
comuns.

As folhas de tarefas estão organizadas em três categorias:

FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS DA NEPSI

AS FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS GERAIS 
(castanhas) aplicam-se a todas as indústrias signatárias  
(cimento, cerâmica, argila, etc.) do Acordo da NEPSI.

AS FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS ESPECÍFICAS 
(azuis) consistem em tarefas que dizem respeito apenas a um 
número limitado de setores da indústria, indicadas com uma caixa 
de seleção na tecla da folha de tarefas no nosso localizador 
interativo das folhas de tarefas.

AS FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS DE GESTÃO 
(roxas) dizem respeito a tarefas de gestão gerais e aplicam-se a 
todas as indústrias.



TOOLKIT.NEPSI.EU 20

Utilizar as folhas de orientação de tarefas 

As folhas de tarefas devem estar disponíveis para gerentes e funcionários, 
em todos os locais. 

Antes de iniciar qualquer atividade laboral que possa expor os 
trabalhadores à SCR, os empregadores devem realizar uma avaliação de 
riscos para identificar:

 o material que contém sílica cristalina

 a atividade que potencialmente gerará SCR

 a quantidade de criação de pó e a exposição

Ao decidir que folha(s) de tarefas utilizar, deve dar-se prioridade à 
atividade que cria a maior fonte de exposição à SCR. 

No seguimento das informações da folha de tarefas pertinente, as 
medidas de controlo devem ser implementadas para controlar e limitar a 
exposição tanto quanto possível. 

1

2

3
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Como utilizar as folhas de orientação de tarefas 

Todas as folhas de tarefas estão disponíveis online e podem ser 
encontradas em guide.nepsi.eu/sheets.

A secção a seguir fornece uma explicação das folhas de tarefas, a lista 
de diferentes folhas de tarefas e identifica os setores em que podem 
aplicar-se.

GERAIS  
Parte 2.1

ESPECÍFICAS 
Parte 2.2

GESTÃO 
Parte 2.3

Cores Temáticas

Ícones da Secção

Acesso

Saúde e 
Segurança

Conceção e 
equipamento

Geral

Manutenção

Organização

Inspeção 
e testes

Comunicação

Inspeção 
e testes

Ferramentas 
manuais

Limpeza e 
organização

Contrato escrito 

Realização 
de trabalhos

Serras manuais

Formação

Respirador de 
meia face

Supervisão 

PAPR

Equipamento de 
proteção individual

Máquinas CNC
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Setores

Agregados

Pedras Aglomeradas 

Cimento

Cerâmica

Unidades de Alvenaria 
de Silicato de Cálcio

Agregados de Argila 
Expandida 

Fundição

Vidro

Minerais Industriais

Lã Mineral

Minas

Argamassa Pré-fabricada

Pedras Naturais

Betão Pré-fabricado

Betão Misto Pronto

TODOS



TOOLKIT.NEPSI.EU 23

2.1. FOLHAS DE ORIENTAÇÃO GERAIS - TODOS OS SETORES

2.1.1 Limpeza de superfícies e instalações 

2.1.2 Conceção dos edifícios

2.1.3 Conceção das salas de controlo

2.1.4 Conceção da rede de condutas

2.1.5 Conceção das unidades de extração de pó

2.1.6 Planear para situações imprevisíveis de exposição elevada

2.1.7 Armazenamento interior geral

2.1.8 Armazenamento exterior geral

2.1.9 Ventilação geral

2.1.10 Higiene adequada

2.1.11 Sistemas de manuseamento e de transporte

2.1.12 Trabalho de laboratório

2.1.13 Exaustão localizada

2.1.14 Atividades de manutenção, assistência e reparação

2.1.14a
Corte a seco e retificação utilizando esmeriladoras/cortadoras portáteis ou 
fresadoras de abrir roços

2.1.14b Polimento a seco de betão, usando lixadeiras de betão elétricas

2.1.14c Lixamento a seco usando ferramentas elétricas portáteis 

2.1.14d
Processamento molhado de peças minerais contendo sílica cristalina usando 
ferramentas elétricas manuais

2.1.15 Equipamento de proteção individual

2.1.16 Remoção de pó ou lama de uma unidade de extração

2.1.18 Sistemas de embalagem

FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS GERAIS
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2.2. FOLHAS DE ORIENTAÇÃO ESPECÍFICAS 

2.2.1a Esvaziamento – sacos de pequenas dimensões

2.2.1b Esvaziamento – sacos volumosos

2.2.2 Carregamento na máquina enfornadora – vidro

2.2.3a Carregamento a granel de camiões-cisterna

2.2.3b Carregamento a granel

2.2.4a Descarregamento a granel de camiões-cisterna (descarga)

2.2.4b Descarregamento a granel

2.2.5 Fabrico de machos e moldação em fundições

2.2.6 Esmagamento de minerais/matéria-prima

2.2.7 Corte e polimento de cerâmica e materiais em pedra 

2.2.8 Secagem de minerais/matéria-prima

2.2.9 Compressão a seco em cerâmica

2.2.10 Rebarbagem de fundidos de grandes dimensões em fundições

2.2.11 Rebarbagem de fundidos de pequenas dimensões em fundições

2.2.12 Tratamento final (seco ou húmido) em cerâmica e betão

2.2.13 Cozedura («biscuit», esmalte, final, decoração) em cerâmica e pedras

2.2.14 Carregamento de lotes no forno para vidro – vidro de embalagem

FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS 
ESPECÍFICAS

As folhas de orientação de tarefas específicas consistem em tarefas 
relativas apenas a um número limitado de setores da indústria. 

Visite o localizador interativo das folhas de orientação de tarefas em 
guide.nepsi.eu/sheets para encontrar as folhas de tarefas pertinentes 
para o seu setor.
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FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS 
ESPECÍFICAS

2.2. FOLHAS DE ORIENTAÇÃO ESPECÍFICAS 

2.2.15 Tratamento a jato de areia em fábricas

2.2.16 Trituração de minerais/matéria-prima 

2.2.17 Compressão isostática (seco) em cerâmica

2.2.18 Ensacamento de grandes dimensões

2.2.19 Desmoldação e abate em fundições

2.2.20 Revestimento e separação em fundições

2.2.21 Mistura de materiais

2.2.22 Secagem periódica e contínua 

2.2.23 Modelação de plástico em cerâmica e betão

2.2.24 Preparação em cerâmica

2.2.25 Preparação de areia em fundições

2.2.26a Pesagem de pequenas quantidades 

2.2.26b Pesagem de materiais a granel

2.2.27
Utilização de água/aditivos nas estradas ou superfícies abertas para reduzir 
os níveis de pó

2.2.28 Peneiragem

2.2.29 Granalhagem em fundições

2.2.30a Enchimento de sacos – produtos grosseiros

2.2.30b Enchimento de sacos – materiais finos/farinha

2.2.30c Enchimento automático de sacos de pequenas dimensões

2.2.31 Secagem por pulverizador em cerâmica e betão

2.2.32 Esmaltagem por pulverização em cerâmica

2.2.33 Sistemas de transporte para produtos de sílica seca fina
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FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS 
ESPECÍFICAS

2.2. FOLHAS DE ORIENTAÇÃO ESPECÍFICAS 

2.2.34 Utilização de uma plataforma de perfuração

2.2.35 Supressão de pó ativada por água

2.2.36 Instalação de bancadas

2.2.37 Equipamento de proteção respiratória para a indústria de placas

2.2.38 
Produção de pedra por fabricantes: máquinas-ferramentas com água 
integrada na fábrica

2.2.39 
Limpeza de carros do processo de endurecimento de unidades de alvenaria  
de silicato de cálcio

2.2.40
Moldagem de unidades de alvenaria de silicato de cálcio antes do 
endurecimento

2.2.41 Tratamento de superfícies de unidades de alvenaria de silicato de cálcio

2.2.42
Processos de corte por via húmida de unidades de alvenaria, aglomerados 
e pedras naturais

2.2.43 Máquinas e equipamento móvel de extração e transporte da pedreira

2.2.44 Fábrica móvel de transformação da pedreira

FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE TAREFAS DE GESTÃO

2.3. FOLHAS DE ORIENTAÇÃO DE GESTÃO 

2.3.1 Controlo de pó

2.3.2 Monitorização de pó em tempo real

2.3.3 Supervisão

2.3.4 Formação

2.3.5 Trabalhar com entidades contratadas



REVISÃO CONTÍNUA 

Nenhum local de trabalho é perfeito e há sempre 
oportunidade de fazer melhorias. As novas boas práticas 
surgem ao longo do tempo. Uma parte fundamental 
das boas práticas é o processo de revisão contínua. Isto 
significa rever periodicamente os riscos, as medidas de 
controlo, os métodos de monitorização e o conhecimento 
sobre os trabalhadores.

Também é importante rever o quadro geral. Isto significa 
estar a par da legislação, informações e desenvolvimentos 
mais recentes relativos às indústrias expostas à SCR. 

Garantir a implementação mais ampla possível das 
medidas existentes é a melhor forma de proteger a saúde 
dos trabalhadores a longo prazo. Qualquer setor em 
que a SCR represente um risco pode utilizar as boas 
práticas da NEPSI para minimizar o risco para os seus 
trabalhadores.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


