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A versão IUCLID 5.4 já está disponível
A nova atualização da IUCLID 5 está agora disponível para transferência a
partir do sítio web da IUCLID. Esta nova versão inclui campos adicionais para
comunicação da exposição e da avaliação PBT (substância persistente,
bioacumulável e tóxica) e do perigo para a saúde humana, bem como algumas
funcionalidades novas.
Helsínquia, 5 de junho de 2012 – Para que possam continuar a apresentar dossiês à ECHA
a partir de julho de 2012, altura em que será lançada a versão atualizada do REACH-IT, as
empresas e as autoridades deverão instalar a IUCLID 5.4. Contudo, os registantes que
pretendam apresentar novos dossiês ou atualizações antes do lançamento do novo REACH-IT
devem continuar a utilizar a versão IUCLID 5.3.

Funcionalidades da IUCLID 5.4

A IUCLID 5 contém modelos para o registo das propriedades intrínsecas e de perigo das
substâncias químicas. No entanto, a comunicação estruturada das condições de fabrico e de
utilização tem-se revelado limitada, bem como a comunicação da exposição associada. A
secção 3 da IUCLID 5.4 foi restruturada por forma a permitir uma maior documentação das
informações de utilização. Além disso, a estrutura da base de dados foi alargada para permitir
a introdução de informações relativas à exposição, como, por exemplo, as estimativas de
exposição para os seres humanos e para o ambiente ou os métodos e as ferramentas de
avaliação da exposição.
A IUCLID 5.4 inclui ainda o resultado da avaliação PBT (substância persistente, bioacumulável
e tóxica) na secção alargada da IUCLID referente à Classificação e Rotulagem (secção 2.3).
Existe ainda a possibilidade de serem introduzidas informações sobre a avaliação do perigo
para a saúde humana (ver os resumos de parâmetro da secção 7).
A nova versão oferece também funcionalidades adicionais para o utilizador, tais como:
 a organização dos documentos IUCLID numa estrutura em pasta: na IUCLID 5.4, as
substâncias e os dossiês podem ser agrupados em pastas predefinidas ou personalizadas.
 a criação e atualização de utilizadores em bloco: a IUCLID 5.4 permite ao administrador da
base de dados gerir os utilizadores da IUCLID através de um modelo Excel que permite
criar, atualizar e eliminar simultaneamente as contas de vários utilizadores.

Compatibilidade e migração

Tal como aconteceu com os lançamentos anteriores, está garantida a compatibilidade com as
versões anteriores, o que significa que todos os documentos IUCLID criados com as versões
anteriores da IUCLID 5 podem ser transferidos para a versão mais recente.

A atualização para a IUCLID 5.4 inclui uma fase de migração cuja ativação ocorre no primeiro
lançamento da aplicação IUCLID 5.4. O processo de migração encontra-se descrito nos
manuais de instalação. A ECHA recomenda vivamente às empresas que efetuem cópias de
segurança dos seus dados antes de atualizarem os seus sistemas para a nova versão.

Lançamento em julho de plug-ins compatíveis com a IUCLID 5.4

Durante o mês de julho, o mês do lançamento da nova versão do REACH-IT, serão
disponibilizadas novas versões de todos os plug-ins IUCLID, compatíveis com a IUCLID 5.4.
Entre os plug-ins disponibilizados, incluem-se os plug-ins de verificação técnica de
integralidade, divulgação, cálculo de taxas e o gerador de Relatório de Segurança Química.

Em que consiste a IUCLID 5?

A IUCLID 5 é uma aplicação de software fundamental para a indústria química, tendo em vista
a recolha e o intercâmbio de dados relativos às substâncias químicas, com base nos modelos
harmonizados da OCDE, bem como o cumprimento das diversas legislações internacionais.
Esta aplicação permite também às autoridades reguladoras armazenar e gerir bases de dados
sobre substâncias químicas.

Informações adicionais
As notas informativas fornecem mais informações sobre as funcionalidades da IUCLID 5.4. Os
manuais de instalação e as notas informativas estão incluídos nos pacotes de instalação das
versões distribuídas e autónomas, disponíveis no sítio Web da IUCLID.
Sítio web da IUCLID 5
http://iuclid.eu/
Perguntas e respostas sobre as alterações da IUCLID 5.4 e o impacto na
apresentação e divulgação das informações
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
ECHA atualiza o REACH-IT e a IUCLID 5, Alerta de notícias de 11 de abril de 2012
http://echa.europa.eu/documents/10162/881691/na_12_10_iuclid+update_pt.pdf
Serviço de assistência da ECHA
http://echa.europa.eu/pt/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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