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Nota explicativa
Este estudo de caso é um documento de trabalho partilhado com as partes interessadas da Agência
Europeia dos Produtos Químicos. Destina-se exclusivamente a fins de consulta e está sujeito a alteração.
As informações e opiniões apresentadas no presente documento são as dos autores e não refletem
necessariamente a posição oficial da ECHA. A Agência não assume qualquer responsabilidade pela utilização
que possa ser feita das informações contidas no presente documento.

Introdução
Este estudo de caso foi elaborado pela ECHA com a ajuda do setor industrial e das autoridades
representativas. Ilustra as situações em que as informações provenientes da cadeia de abastecimento no
âmbito do REACH/CRE podem ser utilizadas para ajudar os utilizadores a jusante no cumprimento das suas
obrigações ao abrigo das legislações em matéria de ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
Este trabalho destina-se a apoiar o debate com as partes interessadas relevantes sobre a forma como
os utilizadores a jusante industriais podem integrar as informações obtidas no âmbito dos regulamentos
REACH e CRE a nível das empresas, de modo a ajudá-los a cumprir as suas obrigações para garantir a
utilização segura dos produtos químicos. O «estudo de caso» fez parte do conteúdo de um workshop com as
partes interessadas, realizado em abril de 20151, para recolher ideias sobre as necessidades e as áreas das
partes interessadas com vista a trabalho/cooperação futuros.
1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Prefácio
Os operadores de instalações industriais que utilizam produtos químicos nas suas atividades são agentes
fundamentais para garantir que os produtos químicos são utilizados em segurança e que os seus riscos
são controlados em termos de saúde humana e de ambiente. Para tal, devem cumprir várias legislações em
matéria de ambiente e de saúde e segurança no local de trabalho, bem como as disposições do REACH.
Este estudo de caso debruça-se sobre uma empresa que opera como utilizador a jusante na indústria de
metalização/tratamento de superfícies. Pretende ilustrar, de uma forma prática e realista, as situações
em que as informações provenientes da cadeia de abastecimento no âmbito do REACH/CRE podem ser
utilizadas para ajudar a empresa no cumprimento das suas obrigações ao abrigo das legislações em matéria
de ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
Os exemplos apresentados no presente documento servem para ilustrar as várias formas nas quais as
informações da cadeia de abastecimento podem ser utilizadas. Contudo, os exemplos não pretendem ser
exaustivos na identificação e ilustração de todas as obrigações ou possibilidade nas quais as informações
poderão ser utilizadas no âmbito das legislações em causa.
A empresa descrita neste estudo de caso é hipotética e a galvanoplastia de níquel é apenas um dos muitos
processos utilizados na indústria de metalização/tratamento de superfícies. De modo idêntico, os produtos
químicos mencionados no presente documento representam apenas uma parte da vasta gama de substâncias
e misturas utilizadas neste setor industrial.
Este estudo de caso foi escolhido para exemplificar um processo típico que utiliza produtos químicos e em
que as aprendizagens podem ser aplicadas noutros setores industriais.
O estudo de caso assenta em informações publicamente disponíveis para o processo de tratamento de
superfícies descrito, nomeadamente cenários de exposição genéricos e fichas de dados de segurança.
No âmbito do Roteiro CSR/ES2, está em curso um trabalho de melhoria da comunicação na cadeia de
abastecimento entre os fornecedores e os utilizadores a jusante no que respeita às informações destinadas
à utilização segura dos produtos químicos; este trabalho inclui projetos para identificar boas práticas para
a harmonização do formato e conteúdo dos cenários de exposição. Importa salientar que os cenários de
exposição genéricos utilizados neste estudo de caso não seguem em todos os aspetos os desenvolvimentos
atuais e as boas práticas identificadas no roteiro relativamente ao formato e conteúdo. No entanto, são
apresentados excertos para ilustrar a natureza das informações disponíveis e onde estas podem ser
encontradas em diferentes documentos.
Fontes de fichas de dados de segurança e de cenários de exposição apresentados neste estudo de caso
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Ácido fluorídrico (2013), cloreto de níquel (2012)
Nordkalk: Cal apagada (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Sulfato de níquel (2012), Briquetes de níquel (2013)
Nickel Consortia: Cenários de exposição genéricos (GES, 2014)

2
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A. Descrição de uma fábrica hipotética de galvanoplastia de
níquel e das respetivas atividades
1. Considerações de caráter geral
A empresa é uma pequena empresa (de acordo com a definição de PME da UE3) situada num dos EstadosMembros da União Europeia. A empresa é subcontratante de fabricantes de máquinas e equipamentos e
executa a niquelagem de peças ou componentes que são depois utilizados na montagem de máquinas.
As peças a metalizar possuem tamanhos e geometrias variáveis e um peso máximo de duas toneladas
métricas. O material de base é o aço ou o aço inoxidável.
A empresa adquire produtos químicos para utilização a fornecedores da UE e, por conseguinte, é um
utilizador a jusante nos termos do REACH. Não fornece substâncias ou misturas a jusante e, assim, é
considerada um utilizador final. A empresa prepara a solução de metalização através da mistura de várias
substâncias químicas. Esta mistura é efetuada nas instalações e para sua própria utilização. A solução de
metalização é composta tipicamente por água desionizada, sulfato de níquel, cloreto de níquel e ácido bórico.

FIGURA 1: DESCRIÇÃO DA FÁBRICA DE METALIZAÇÃO

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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A fábrica possui instalações exclusivas para niquelagem situadas numa zona industrial nos arredores de uma
grande cidade. Dispõe de uma linha de processo e os tanques de tratamento perfazem um volume total superior
a 30 m3. A linha de processo inclui ainda um tanque reservado para a remoção da camada de níquel, caso existam
problemas durante o processo de niquelagem. A área de produção e todos os tanques de processamento estão
localizados numa fossa. Além da linha de processo, a fábrica está equipada com instalações de apoio, tais como
instalações de polimento e soldagem. Possui ainda a sua própria estação de tratamento de águas residuais. A
maioria das tarefas do processo envolve trabalho manual. As soluções de tratamento de superfícies são mantidas
em cubas. Outros produtos químicos são armazenados em instalações de armazenamento químico específicas.
O apêndice 1 contém uma definição dos termos técnicos escritos em itálico. Lista de termos.
A figura 1 resume os processos e os principais fluxos dos materiais.

2. Processos
2.1

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

As peças a metalizar são entregues na fábrica pelo contratante. São desembaladas e submetidas a preparações
antes de serem carregadas na linha de processo. Essas preparações incluem a introdução no sistema de gestão
de produção, inspeção visual, limpeza manual da superfície com um solvente, se necessário (para remover
resíduos do material da embalagem ou de lubrificantes), e mascaramento (masking).
As peças de trabalho são depois carregadas manualmente em bastidores ou suportes para metalização,
blindadas (se necessário) e içadas para a linha de tratamento de superfície através de uma grua. O bastidor para
metalização (plating rack) é movido de um tanque para outro de acordo com as especificações de produção.
A primeira secção da linha de tratamento de superfície (limpeza alcalina e limpeza/decapagem ácida) prepara
a superfície da peça de trabalho para o processo de metalização propriamente dito (a segunda secção da
linha). O enxaguamento da peça de trabalho com água desmineralizada entre as diferentes fases do processo
ocorre quer em tanques de enxaguamento quer manualmente por cima do tanque de processamento,
dependendo da fase do processo.
Após a conclusão do processo de metalização, as peças de trabalho são enxaguadas, descarregadas dos
bastidores ou suportes, as coberturas são retiradas e as peças de trabalho são deixadas a secar. Todas
estas tarefas são executadas manualmente. Depois de secas, as peças são polidas, se necessário, sujeitas a
verificação da qualidade, embaladas e reenviadas ao contratante. As operações de polimento são executadas
noutra secção da fábrica.
No caso improvável de um processo de metalização deficiente, a peça de trabalho é carregada no banho de
ácido nítrico, onde a camada de níquel é removida quimicamente. Em seguida, a peça de trabalho é devolvida
ao início do processo.
2.1.1

Galvanoplastia de níquel

A galvanoplastia de níquel é um processo pelo qual é depositado níquel na superfície de uma peça de trabalho
com a ajuda de uma corrente elétrica direta que atravessa uma solução de metalização.
Para atingir as propriedades desejadas, a solução de metalização deve ser aquecida até cerca de 50°C.
A peça de trabalho é ligada como um cátodo e são utilizados elementos de níquel metálico (peletes ou briquetes)
como ânodos solúveis. Sob o efeito da corrente elétrica direta introduzida no sistema, os ânodos são dissolvidos
na solução. Os catiões de níquel da solução de metalização migram para o cátodo e são reduzidos neste para
formar a camada metálica de níquel (ver a figura 2 abaixo).
A evolução do hidrogénio e do oxigénio depende da eficiência do cátodo e do ânodo, respetivamente. A eficiência do
cátodo é normalmente de cerca de 90 a 97 % e, por conseguinte, uma parte da corrente é consumida na formação de
hidrogénio gasoso. A eficiência do ânodo é quase sempre de 100 % e, normalmente, a evolução de oxigénio no ânodo
é escassa ou nula. Graças à elevada eficiência do elétrodo, a evolução de gás na niquelagem é mínima.
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A solução é agitada por processo mecânico para assegurar uma deposição de níquel ótima.

FIGURA 2: PRINCÍPIO DA GALVANOPLASTIA DE NÍQUEL
DE: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

As principais substâncias químicas utilizadas na empresa são apresentadas no quadro abaixo.
QUADRO 1: SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS

PROCESSO

SUBSTÂNCIAS OU MISTURAS QUÍMICAS ENVOLVIDAS

Preparação da superfície da peça de trabalho
Limpeza alcalina

Hidróxido de sódio, carbonato de sódio

Decapagam ou limpeza ácida

Ácidos sulfúrico, hidrofluórico e/ou nítrico

Desengorduramento

Acetona

Mascaramento, paragem

Laca, cera

Galvanoplastia da peça de trabalho
Eletroforese (fonte do metal)

Níquel

Eletroforese (aditivos)

Sulfato de níquel, cloreto de níquel, ácido bórico, ácido sulfúrico,
carbonato de níquel, branqueadores

Tratamento de águas residuais
Ajuste do pH, precipitação

Ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, cal apagada

Roteiro CSR/ES
Área de ação 5: Apoio ao tratamento de informação ao nível do utilizador final

2.2

MANUTENÇÃO

2.2.1

Monitorização das soluções do processo

A fim de garantir a qualidade da camada de níquel depositada, a solução de niquelagem é filtrada
continuamente. Além disso, todas as soluções de tratamento de superfícies utilizadas na empresa são
sujeitas a ensaios semanais realizados internamente. É analisado o nível dos iões principais e das impurezas
e a composição química das soluções é ajustada em conformidade.
2.2.2

Manutenção das instalações

Em cada trimestre, a produção é encerrada para um dia de manutenção. As instalações (tanques de tratamento,
sistema de tubagem e bombagem química, sistema de extração de ar, sistema elétrico, armazenamento químico,
instalações de tratamento de águas, etc.) são esvaziadas, limpas, inspecionadas e reparadas, se necessário.

3. Medidas de controlo
3.1

AMBIENTE

3.1.1

Ar

O sistema de extração de ar das instalações funciona de acordo com o sistema push-pull («puxar-empurrar»).
O ar é introduzido na área de produção através de condutas de admissão de ar forçado colocadas ao longo da
linha de tratamento de superfícies e a extração de ar é efetuada através de exaustores laterais existentes ao
longo de ambos os lados dos tanques de tratamento.
Devido à elevada eficiência do cátodo, a produção de névoa da solução é mínima. Adicionalmente, o sistema
de extração de ar está equipado com lavadores de gases para remover qualquer névoa.
É produzida uma pequena quantidade de compostos orgânicos voláteis por desengorduramento e limpeza da
superfície (limpeza manual das peças de trabalho) antes das operações de metalização.
A energia necessária para as diferentes atividades é fornecida pela estação elétrica municipal. Por conseguinte, a
empresa não gere um sistema de produção de energia próprio e não tem emissões para a atmosfera associadas.
As operações de polimento são executadas noutra secção da oficina. As máquinas de polir são fechadas e
equipadas com um sistema local de ventilação por exaustão e um coletor de pó tipo ciclone.
3.1.2

Água

As águas residuais provenientes do processo e das atividades de apoio (água de enxaguamento, lavagem de
instalações, p. ex., lavagem de pisos) que não podem ser reutilizadas no processo são primeiro recolhidas
numa fossa (separada da fossa dos tanques do processo) e depois bombeadas para a estação de tratamento
de águas residuais das instalações. As águas residuais são neutralizadas e os iões de níquel são precipitados/
separados em lama de hidróxido de níquel.
Após sedimentação, a lama é desidratada com uma prensa de filtragem para um bolo de hidróxido de níquel
com um máximo de 20-25 % de materiais secos para evitar a produção de poeira e depois transferidas para
recipientes a granel (sacos de grandes dimensões). Cerca de duas vezes por ano, esses sacos de grandes
dimensões são enviados para uma instalação de reciclagem dedicada. O processo de tratamento das águas
residuais é quase todo automatizado. Apenas são efetuados manualmente alguns passos, como a transferência
do bolo de hidróxido para sacos de grandes dimensões e a amostragem e a análise da água clarificada para a
verificação da conformidade da licença ambiental.
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As águas clarificadas são descarregadas na rede municipal de esgotos e canalizadas para a estação municipal
de tratamento de águas residuais.
3.1.3

Solo

Não é esperada a ocorrência de contaminação direta do solo provocada pelos processos, uma vez que
as atividades são executadas no interior das instalações e são instaladas barreiras físicas para evitar a
contaminação. A área de produção e todos os tanques de processamento estão localizados na fossa de uma
forma que permite aceder facilmente aos mesmos. A fossa está equipada com um sistema de deteção de
fugas e as suas paredes inferiores estão revestidas com um revestimento resistente a produtos químicos.
É possível uma contaminação secundária através de emissões para a atmosfera (deposição húmida ou seca).
3.1.4

Resíduos

O programa de monitorização das soluções de tratamento de superfícies (ver 2.2 Manutenção) assegura
que as soluções mantêm a qualidade necessária e não precisam de ser substituídas com frequência.
Ocasionalmente, quando é necessário substituir as soluções, estas são eliminadas sob a forma de resíduos
perigosos. Além disso, a empresa recolhe os diferentes fluxos de resíduos separadamente.
3.1.5

Saúde humana

Os trabalhadores usam roupa de trabalho, sapatos e óculos resistentes a produtos químicos enquanto trabalham
nas instalações. A utilização de exaustores laterais nos tanques de processamento reduz a contaminação do ar no
local de trabalho e, por conseguinte, a exposição dos trabalhadores durante as atividades normais de metalização.
Tal é confirmado pelo controlo do ar realizado anualmente.
Além disso, os trabalhadores utilizam luvas específicas (borracha nitrílica) quando executam atividades que
acarretam risco de contacto da pele com as soluções de tratamento. Esse contacto é possível durante a carga/
descarga das peças de trabalho, o enxaguamento, etc. Também são utilizadas luvas semelhantes durante a
execução dos passos manuais do tratamento de águas residuais. Durante a atividade de desengorduramento
e as atividades de manutenção do processo, os trabalhadores utilizam equipamento de proteção individual
específico (por exemplo, fato com equipamento de respiração ou de proteção química), conforme prescrito nos
procedimentos operacionais da empresa.
As operações de polimento são executadas noutra secção da fábrica. As máquinas de polir são fechadas e
equipadas com um sistema local de ventilação por exaustão e um coletor de pó tipo ciclone. O ar não é recirculado.
A exposição dos trabalhadores ao níquel é controlada biologicamente através da análise do teor de níquel de
uma amostra de urina do trabalhador colhida, pelo menos uma vez por ano, no final da semana de trabalho e
no turno de trabalho. Além disso, os trabalhadores são sujeitos a uma inspeção médica geral anual.

4. Requisitos legais considerados
A empresa tem obrigações legais nos termos do REACH e de outras diretivas da União Europeia (UE).
Neste estudo de caso, apenas serão tidas em conta as principais legislações em matéria de ambiente e de
saúde e segurança no local de trabalho (Diretiva relativa às emissões industriais [DEI], Diretiva relativa aos
agentes químicos [DAQ] e Diretiva relativa aos agentes cancerígenos e mutagénicos [DCM]). Os requisitos
legais serão tidos em consideração a um nível geral na UE, não sendo consideradas, portanto, as possíveis
diferenças resultantes da transposição das diretivas a nível nacional.
4.1

REACH

A empresa adquire produtos químicos para utilização a fornecedores da UE e, por conseguinte, é um utilizador a
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jusante (utilizador final) nos termos do REACH4. A empresa prepara soluções de metalização através da mistura
de várias substâncias químicas, mas apenas para sua própria utilização.
As obrigações genéricas da empresa nos termos do REACH estão resumidas no quadro 2 abaixo.
QUADRO 2: PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES PARA OS UTILIZADORES A JUSANTE NOS TERMOS DO REACH

OBRIGAÇÕES DO REACH:

APLICAM-SE A

Documentação de
atividades

Todas as atividades relacionadas com o REACH devem ser
documentadas

Todas as substâncias estremes ou contidas
em misturas

Comunicação com o
fornecedor

Informe os registantes sobre as suas utilizações de
substâncias antes que estes registem as substâncias,
comunicando com os seus fornecedores. Na verdade, este
procedimento é opcional mas, desta forma, a sua utilização
pode ser incluída no registo. A sua organização setorial
poderá ajudá-lo nesta tarefa.

Todas as substâncias estremes ou contidas
em misturas

Comunique ao seu fornecedor quaisquer novas informações
sobre os perigos da substância ou sobre a adequação das
medidas de gestão dos riscos.

Ficha de dados de
segurança (FDS)

Quando recebe uma ficha de dados de segurança (FDS), deve
identificar e aplicar as medidas adequadas para o controlo
dos riscos nas suas instalações, tanto para os trabalhadores
como para o ambiente. As informações incluídas na ficha
de dados de segurança podem ajudá-lo nesta tarefa. Se a
substância tiver sido registada, verifique se a sua utilização é
abrangida.

Substância estreme ou contida numa mistura
para a qual é obrigatória uma ficha de dados
de segurança. Isto significa que:
1. a substância ou mistura cumpre os critérios
de classificação como perigosa ou
2. a substância (estreme) é PBT ou mPmB ou
3. a substância (estreme) está incluída na
Lista de substâncias candidatas por motivos
diferentes dos indicados nos pontos 1.e 2.

Quando recebe um cenário de exposição com a FDS, deve
verificar se o cenário de exposição abrange a sua própria
utilização da substância e as suas condições de utilização.
Se as condições nas instalações corresponderem ao cenário
de exposição, não são necessárias medidas suplementares,
apenas documentar a conformidade.

Cenário de exposição

Caso contrário, deve adotar uma das seguintes medidas:
•
Adaptar as suas atividades, de modo a respeitar
as condições de utilização segura especificadas no
cenário de utilização.
•
Solicitar ao seu fornecedor um cenário de exposição
que abranja as suas condições de utilização reais.
•
Procurar uma solução alternativa adequada e parar a
utilização da substância em questão.
•
Procurar outro fornecedor da mesma substância que
forneça uma ficha de dados de segurança com um
cenário de exposição que abranja a sua utilização.
•
Realizar a sua própria avaliação da segurança química de
utilizador a jusante (são aplicáveis algumas isenções).

Substância estreme que:
1. é perigosa ou PBT ou mPmB e
2. foi registada pelo fabricante/importador
em quantidades iguais ou superiores a 10
toneladas por ano.
Podem ser fornecidos cenários de exposição
para substâncias contidas em misturas.

Se qualquer uma das substâncias que utiliza constar da Lista
de autorização, pode decidir substituí-la por uma alternativa
mais segura ou assegurar que a sua utilização é autorizada.
Autorização

Se utiliza uma substância incluída na Lista de autorização
para a qual foi concedida uma autorização que abrange a sua
utilização na sua cadeia de abastecimento, tem de notificar
a sua utilização à ECHA e cumprir as condições incluídas na
autorização.

Todas as substâncias sujeitas a autorização

Restrições

Se qualquer uma das substâncias que utiliza constar da lista
de restrições, tem de cumprir as condições impostas sobre
a substância.

Todas as substâncias sujeitas a restrição

Produtores de artigos
que contenham
substâncias SVHC
incluídas na lista de
substâncias candidatas

Deve fornecer aos seus clientes informações que permitam
a utilização segura desses artigos.

Artigos que contém uma substância
identificada como SVHC numa concentração
superior a 0,1 % m/m

4

Regulamento (CE) n.o 1907/2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
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Nota: este quadro não inclui as obrigações dos utilizadores a jusante que fornecem produtos químicos mais a jusante.
A empresa pode esperar receber uma ficha de dados de segurança para todas as substâncias e misturas
perigosas utilizadas no processo de metalização. É muito provável que todas as substâncias utilizadas pela
empresa estejam ou venham a estar registadas no âmbito do REACH, mas nem todas terão necessariamente
cenários de exposição anexados. Se uma substância tiver sido registada, o número de registo deve ser
comunicado a jusante na cadeia de abastecimento.
À data da elaboração deste documento, as substâncias utilizadas pela empresa não estão sujeitas a
autorização e a restrição sobre o níquel e os seus compostos não é aplicável aos artigos que a empresa fabrica.
O ácido bórico foi identificado como uma substância que suscita elevada preocupação (SVHC), foi adicionado
à Lista de substâncias SVHC candidatas a autorização, em 20105, e recomendado para inclusão na Lista de
autorização, em 20156. Durante a produção de artigos niquelados, os eventuais vestígios residuais de ácido bórico
devem ser muito inferiores a 0,1 % m/m do artigo. Se não for este o caso, serão aplicáveis os requisitos relativos
às substâncias contidas em artigos. Neste estudo de caso, esses requisitos não serão tidos em consideração.
As listas de substâncias sujeitas a autorização ou restrição são atualizadas continuamente e, portanto, a
empresa deve consultá-las regularmente.
4.2

DIRETIVA 2010/75/UE, RELATIVA ÀS EMISSÕES INDUSTRIAIS (DEI)

A instalação enquadra-se na categoria 2.6 do anexo I da DEI: «Tratamento de superfície de metais ou
matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas
no tratamento realizado for superior a 30 m3.» Por conseguinte, a empresa está sujeita à Diretiva relativa
às emissões industriais e deve apresentar um pedido de licenciamento integrado7. As disposições relativas
à utilização de solventes orgânicos (a acetona é utilizada para a limpeza da superfície da peça de trabalho)
serão abordadas no âmbito do licenciamento integrado.
As principais obrigações das instalações abrangidas pelo anexo I da diretiva são:
•
•
•
•
•
•
•

adoção de medidas preventivas contra a poluição;
aplicação das melhores técnicas disponíveis (MTD);
não causar uma poluição significativa;
redução, reciclagem ou eliminação dos resíduos da forma que crie menos poluição;
otimização da eficiência energética;
prevenção de acidentes e limitação dos seus impactos;
descontaminação das instalações após a conclusão das atividades.

É aplicável o documento de referência sobre as melhores técnicas disponíveis (BREF) «Tratamento de
superfície de metais e matérias plásticas», adotado em 20068. Estes documentos BREF apresentam um
grande número de técnicas integradas nos processos e de fim de linha para a abordagem das principais
questões ambientais da indústria de tratamento de superfícies de metais e matérias plásticas. Ainda não
está disponível nenhum documento de conclusão9 sobre a melhor técnica disponível (MTD) para este BREF.
5

Decisão ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
A abordagem integrada significa que as licenças devem ter em conta o desempenho ambiental da instalação a nível global, abrangendo,
p. ex., as emissões para o ar, a água e o solo, a produção de resíduos, a utilização de matérias-primas, a eficiência energética, o ruído, a
prevenção de acidentes e o restauro da instalação após encerramento. A Diretiva tem por objetivo assegurar um elevado nível de proteção
do ambiente no seu todo. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 Entende-se por «conclusões MTD», na aceção do artigo 3.o, n.o 12, um documento que contém as partes de um documento de referência
MTD em que são expostas as conclusões a respeito das melhores técnicas disponíveis, a sua descrição, as informações necessárias para
avaliar a sua aplicabilidade, os valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis, as medidas de monitorização associadas, os
níveis de consumo associados e, se adequado, medidas relevantes de reabilitação do local
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4.3

DIRETIVA 98/24/CE RELATIVA AOS AGENTES QUÍMICOS (DAQ)

A empresa utiliza agentes químicos10 nos seus processos e, por conseguinte, está sujeita à Diretiva relativa
aos agentes químicos (DAQ).
Esta Diretiva tem como objetivo estabelecer prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores
contra os riscos para a sua segurança e saúde resultantes ou suscetíveis de resultar dos efeitos de agentes
químicos presentes no local de trabalho ou decorrentes de qualquer atividade profissional que envolva
agentes químicos.
A Diretiva estabelece obrigações para as autoridades, as entidades patronais e os trabalhadores, e prevê
a determinação de limites de exposição profissional indicativos e vinculativos, bem como de valores-limite
biológicos, a nível da UE.
A secção II da Diretiva estabelece as obrigações da entidade patronal no que respeita aos agentes químicos
perigosos, o que inclui os agentes químicos que cumprem os critérios para a classificação como perigosos
nos termos do Regulamento CRE11.
As principais obrigações das entidades patronais são:
• Identificar os agentes químicos perigosos existentes no local de trabalho
• Avaliar os riscos apresentados por todos esses agentes químicos perigosos no local de trabalho em combinação
• Aplicar os princípios gerais de prevenção dos riscos associados a agentes químicos perigosos, em
conformidade com a hierarquia de controlos
• Aplicar medidas específicas de proteção e prevenção, se a avaliação realizada revelar um risco para a
segurança e a saúde dos trabalhadores
• Estabelecer procedimentos para lidar com acidentes, incidentes e emergências
• Fornecer informações e formação em matéria de segurança aos trabalhadores
As entidades patronais devem também realizar uma vigilância adequada da saúde dos trabalhadores, se a
avaliação mostrar a existência de um risco para a saúde.
4.4

HIERARQUIA DE CONTROLOS

De acordo com a Diretiva relativa aos agentes químicos, os riscos devem ser eliminados ou reduzidos ao
mínimo, mediante a adoção de medidas adequadas, pela seguinte ordem de prioridade:
Substituição por um agente químico não perigoso ou menos perigoso
Redução do risco ao mínimo pela aplicação de, por ordem de prioridade:
a) Processos de trabalho, controlos técnicos, equipamento e materiais, de modo a evitar ou minimizar a
libertação de agentes químicos perigosos (p. ex., processo fechado);
a) Medidas de proteção coletiva na fonte do risco (p. ex., ventilação local por exaustão);
a) Medidas de proteção individual (tais como equipamento de proteção individual, EPI).
Para isso, as entidades patronais devem basear-se nas informações sobre segurança e saúde prestadas
pelo fornecedor, p. ex., a ficha de dados de segurança pertinente que é elaborada pelo fornecedor em
conformidade com o Regulamento REACH, a fim de facilitar a sua avaliação dos riscos apresentados por
agentes químicos perigosos no local de trabalho.

10 De acordo com a Diretiva relativa aos agentes químicos, entende-se por «agente químico», qualquer elemento ou composto químico,
só ou em misturas, quer se apresente no seu estado natural quer seja produzido, utilizado ou libertado, inclusivamente libertado como
resíduo, por uma atividade laboral, quer seja ou não produzido intencionalmente ou comercializado;
11 Regulamento (CE) n.o 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas
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4.5
DIRETIVA 2004/37/CE RELATIVA ÀS SUBSTÂNCIAS CANCERÍGENAS OU MUTAGÉNICAS NO
TRABALHO (DCM)
A empresa utiliza substâncias que são classificadas como cancerígenas (categoria 1A/1B) nos seus processos
(compostos de níquel, como níquel metálico, sulfato de níquel ou cloreto de níquel) e, por conseguinte, tem
cumprir as obrigações estabelecidas pela Diretiva DCM.
Esta diretiva tem por objetivo proteger os trabalhadores dos riscos para a saúde e a segurança decorrentes
da exposição a substâncias cancerígenas ou mutagénicas no trabalho. A Diretiva tem em conta as atividades
suscetíveis de envolverem um risco de exposição, estabelece obrigações para as autoridades e para as
entidades patronais e estabelece requisitos mínimos para obter proteção, incluindo valores-limite.
As principais obrigações das entidades patronais são idênticas mas, de um modo geral, são mais rigorosas do que
as obrigações decorrentes da Diretiva relativa aos agentes químicos, com ênfase na prevenção da exposição quer
por substituição, por limitação da exposição ou por meios técnicos. São também estabelecidos alguns requisitos
suplementares relacionados com as substâncias cancerígenas/mutagénicas (registo dos trabalhadores expostos,
disponibilização de determinadas informações à autoridade competente mediante pedido) e é melhorada a consulta
dos trabalhadores/representantes.
Ambas as diretivas preveem a vigilância médica, mas a sua organização prática é deixada ao critério dos
Estados-Membros, em conformidade com a legislação nacional e/ou a prática.

5. Notas sobre outras legislações
Também podem ser aplicáveis outras legislações à empresa, dependendo da dimensão e do tipo das suas
atividades. Algumas delas são identificadas neste documento, mas não serão consideradas no estudo de caso.
5.1

SEVESO

A Diretiva 2012/18/UE (Diretiva Seveso) pode ser aplicável, dependendo da quantidade e da classificação das
substâncias perigosas presentes num estabelecimento. Quanto maiores forem as quantidades das substâncias
perigosas presentes num estabelecimento, mais rigorosas são as regras (os estabelecimentos de «nível superior»
têm maiores quantidades do que os estabelecimentos de «nível inferior» e, por conseguinte, estão sujeitos a
mais requisitos e a um controlo mais apertado). São indicados limiares específicos de algumas substâncias, mas
a maioria dos limiares é definida em conformidade com as categorias de classificação do Regulamento CRE
(Regulamento CE n.o 1272/2008).
A Diretiva Seveso pode ser aplicável à instalação, dependendo da quantidade de substâncias perigosas aí
existente e da respetiva classificação.
5.2

DIRETIVAS RELATIVAS A PRODUTOS

A Diretiva 2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos não é aplicável à empresa porque os serviços
de niquelagem são prestados a clientes industriais e não aos consumidores.
A Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas não é aplicável diretamente à empresa porque esta funciona como um
subcontratante e, por conseguinte, não se dedica à produção ou à montagem de máquinas nem à sua comercialização.
5.3

POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES

O Regulamento (CE) n.o 850/2004 relativo a poluentes orgânicos persistentes (POP) implementa na UE dois
acordos ambientais internacionais para eliminar a produção e a utilização dos poluentes orgânicos persistentes
reconhecidos internacionalmente (a Convenção de Estocolmo sobre POP e o Protocolo sobre POP)
A indústria da galvanoplastia utiliza frequentemente ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS) como agente
humidificante e eliminador de névoa para prevenir a libertação de névoa perigosa da solução de galvanização durante
o processo de deposição. O PFOS está incluído no anexo I do regulamento, mas as utilizações para metalização
beneficiam de isenções específicas.
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B. Ilustração de utilização da informação
As fichas de dados de segurança (FDS) têm sido uma ferramenta essencial para a transmissão de
informações de segurança sobre substâncias e misturas perigosas desde bem antes da entrada em vigor do
Regulamento REACH. No entanto, as fichas de dados de segurança são agora parte integrante do REACH e
esta alteração trouxe novos requisitos ao formato e conteúdo desses documentos.
As fichas de dados de segurança constituem o principal instrumento para assegurar que os fabricantes
comuniquem informações suficientes em toda a cadeia de abastecimento, de modo a permitir uma utilização
segura das suas substâncias e misturas.
As fichas de dados de segurança incluem informações sobre as propriedades da substância (ou da mistura),
os seus perigos, instruções de manuseamento, eliminação e transporte, e ainda medidas relativas aos
primeiros socorros, ao combate a incêndios e ao controlo da exposição. Estas informações encontram-se
no corpo principal da ficha de dados de segurança ou nos cenários de exposição anexados (se aplicável). Os
requisitos para a elaboração das fichas de dados de segurança são especificados no anexo II do REACH.
O processo de registo no âmbito do REACH e a obrigação de avaliar os perigos das substâncias fundamentam
a produção de novas informações quando as informações disponíveis sobre as substâncias não são adequadas.
A obrigatoriedade de realizar uma avaliação química das substâncias (quando aplicável) significa que as
utilizações e as condições de utilização das substâncias são tidas em conta ao avaliar a exposição e ao elaborar
cenários de exposição. Em consequência, devem ser comunicadas informações adequadas, relevantes e de
qualidade aos utilizadores a jusante nas fichas de dados de segurança e nos cenários de exposição.
Se as informações fornecidas não forem adequadas ou estiverem em falta algumas informações, o utilizador a jusante
deve, como primeira medida, contactar o seu fornecedor e solicitar uma clarificação ou informações suplementares.
Existem outras fontes de informação sobre produtos químicos (como o portal de divulgação da ECHA) que
podem ser utilizados para complementar as informações comunicadas através da cadeia de abastecimento.
Importa notar que uma parte significativa das informações contidas na ficha de dados de segurança resulta
da aplicação do Regulamento CRE (Regulamento (CE) n.o 1272/2008) relativo à classificação, rotulagem
e embalagem de substâncias e misturas). As referências a informações do REACH na parte restante do
documento destinam-se a abranger informações produzidas no âmbito dos regulamentos REACH e CRE.
Nesta secção, identificamos as informações comunicadas ao utilizador a jusante na ficha de dados de
segurança e no cenário de exposição que podem ser vantajosas para a execução de obrigações no âmbito dos
exemplos anteriormente descritos de outras legislações aplicáveis antes da entrada em vigor do REACH.
Esta secção não se destina a fornecer orientações sobre como cumprir as obrigações legais mencionadas.
Para fins de ilustração, foram extraídos excertos de cenários de exposição genéricos (GES) de compostos de
níquel elaborados pelo Nickel Consortia12 (versões de 2014) e de fichas de dados de segurança disponíveis
ao público provenientes de vários fornecedores de produtos químicos.
Ao contrário das fichas de dados de segurança, o formato dos cenários de exposição não é fixado por
legislação e, por conseguinte, existirão variações na forma como as informações são apresentadas. Por
forma a ajudar os utilizadores a jusante a compreenderem as informações que podem esperar encontrar
nos cenários de exposição, a ECHA publicou três modelos anotados de cenários de exposição13, seguindo
um formato recomendado desenvolvido, através de um Roteiro CSA/ES, entre as partes interessadas14. As
referências a secções específicas do cenário de exposição na parte restante do documento são efetuadas de
acordo com esses modelos.
12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Pedido de licenciamento integrado no âmbito da DEI
Lembrete: esta secção não se destina a fornecer orientações sobre como apresentar um pedido de
licenciamento no âmbito da DEI, mas sim a mostrar onde pode ser utilizada a informação do REACH para
fundamentar um pedido de licenciamento integrado no âmbito da mesma diretiva.
6.1

OBRIGAÇÃO LEGAL DO OPERADOR

Existem duas situações principais em que um operador industrial deve apresentar um pedido de
licenciamento no âmbito da DEI:
1. Início de uma nova atividade sujeita à DEI
2. Alteração substancial de uma atividade existente sujeita à DEI (atualização da licença)
Além disso, a autoridade competente deve reconsiderar e atualizar o conteúdo da licença com uma periodicidade
que pode ser especificada na licença. Normalmente, o operador tem de apresentar um pedido idêntico, com a
diferença de que pode ser utilizada qualquer informação resultante da atividade (como dados de monitorização
ou de inspeção).
6.2

PARÂMETROS NECESSÁRIOS

Os principais parâmetros necessários para um pedido de licenciamento integrado no âmbito da DEI são
definidos no artigo 12.o da mesma diretiva.

Artigo 12.o Pedidos de licenciamento
1. 1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para que os pedidos de licenciamento incluam
uma descrição dos seguintes elementos:

a) A instalação e as suas atividades;
b) As matérias-primas e as matérias acessórias, as outras substâncias e a energia utilizadas ou
produzidas na instalação;
c) As fontes de emissões da instalação;
d) O estado do local de implantação da instalação;
e) Quando aplicável, um relatório de base em conformidade com o artigo 22.o, n.o 2;
f) A natureza e o volume das emissões previsíveis da instalação para os diferentes meios físicos e a
identificação dos efeitos significativos dessas emissões no ambiente;
g) A tecnologia prevista e as outras técnicas destinadas a evitar as emissões provenientes da instalação
ou, se tal não for possível, a reduzi-las;
h) As medidas de prevenção, de preparação para reutilização, de reciclagem e de valorização dos
resíduos gerados pela instalação;
i)

As outras medidas previstas para cumprir os princípios gerais das obrigações fundamentais do
operador a que se refere o artigo 11.o;

j)

As medidas previstas para a monitorização das emissões para o ambiente;

k) Um breve resumo das principais alternativas à tecnologia, às técnicas e às medidas propostas,
estudadas pelo requerente.
Os pedidos de licenciamento devem incluir ainda um resumo não técnico dos dados enumerados no primeiro parágrafo.
2.

Sempre que os dados fornecidos em conformidade com os requisitos estabelecidos na Diretiva 85/337/
CEE, ou um relatório de segurança elaborado em conformidade com a Diretiva 96/82/CE, ou outras
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informações fornecidas ao abrigo de qualquer outra legislação permitirem preencher um dos requisitos
previstos no n.o 1, essas informações podem ser incluídas no pedido de licenciamento, ou a ele anexadas.
6.3

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO REACH NO PEDIDO

O operador da instalação terá acesso às fichas de dados de segurança e aos cenários de exposição (se
aplicável) das substâncias que são utilizadas na instalação. Se faltarem informações na ficha de dados de
segurança fornecida, o operador deve contactar os seus fornecedores e solicitar os dados em falta.
É importante notar que as fichas de dados de segurança e os cenários de exposição são específicos do
produto químico fornecido (substância ou mistura) e contêm informações pertinentes para as utilizações neles
identificadas. Em comparação, a abordagem integrada da DEI significa que a instalação é considerada como
um todo. A avaliação específica do perigo dessa substância ou mistura não está prevista mas as emissões
da instalação para o ambiente são tidas em conta. As informações do REACH não são aplicáveis às emissões
geradas no processo nem às categorias ou aos valores agregados de substâncias referidos frequentemente
nos documentos de referência sobre as melhores técnicas. Será necessário um conhecimento aprofundado dos
próprios processos industriais e de outras fontes de informação (documento de referência sobre as melhores
técnicas, bibliografia técnica, etc.), o qual constituirá a base das informações fornecidas no pedido.
No entanto, as informações existentes nas fichas de dados de segurança e nos cenários de exposição podem
ser utilizadas para contribuir para o pedido de licenciamento das seguintes formas.

1. Descrição dos seguintes elementos
b) As matérias-primas e as matérias acessórias, as outras substâncias e a energia utilizadas ou produzidas
na instalação;
As fichas de dados de segurança são a principal fonte de informação para a descrição das substâncias
e misturas utilizadas na instalação. As informações pertinentes, tais como identificadores de produto,
classificação do perigo, composição, concentração, propriedades físico-químicas, etc. (secções 1, 2, 3 e 9
da FDS), podem facilmente ser compiladas num quadro ou numa base de dados e fornecidas como parte da
documentação do pedido.
O operador pode adicionar quaisquer outras informações relacionadas com a substância ou a mistura (ou
seja, função do produto químico no processo, informações do fornecedor, data de receção da FDS, estatuto
regulamentar, informações relacionadas com outros atos legislativos, etc.) que lhe serão igualmente úteis
para poder monitorizar as informações relacionadas com os produtos químicos para outros fins. Para este
efeito, o portal de divulgação da ECHA pode ser útil na procura de informações suplementares. O apêndice 2
apresenta um exemplo de um desses quadros.

2. Descrição dos seguintes elementos
c)
d)
e)
f)
g)

As fontes de emissões da instalação;
Quando aplicável, um relatório de base em conformidade com o artigo 22.o, n.o 2;
A natureza e o volume das emissões previsíveis da instalação para os diferentes meios físicos e
A identificação dos efeitos significativos dessas emissões no ambiente;
As medidas previstas para a monitorização das emissões para o ambiente.) as medidas previstas para
a monitorização das emissões para o ambiente.
A classificação do perigo e a informação ecológica das secções 2 eA classificação do perigo e a informação
ecológica das secções 2 e 12 da FDS podem ajudar a identificar as substâncias e as misturas que são mais
críticas em termos de proteção ambiental. As propriedades físicas e químicas descritas na secção 9 da FDS
também podem fornecer indicações sobre as vias de emissão (por exemplo, «gás» ou «poeira fina» referente
a emissões para a atmosfera). Recomendações idênticas relacionadas com a formação de poeiras nas
diferentes secções da FDS (por exemplo, nas secções 7 ou 8) podem indicar potencial de emissões para a
atmosfera.
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FIGURA 3: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÃO 2
INFORMAÇÃO RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO

FIGURA 4: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÃO 8
VALORES-LIMITE E RECOMENDAÇÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE POEIRAS.
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FIGURA 5: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÃO 12
INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Além das informações fornecidas na FDS, as informações existentes no cenário de exposição, como as
informações relativas à descarga ou à taxa de emissão, podem contribuir para estimar a libertação da substância
para os diferentes compartimentos ambientais. Tal pode ser especialmente útil se a empresa não dispuser de
dados medidos disponíveis ao apresentar o pedido de licenciamento (por exemplo, para uma nova instalação).
No entanto, deve ter-se em consideração a fonte dos dados (medidos ou modelados) para a plena compreensão
das informações fornecidas.
As informações combinadas também podem contribuir para indicar se a substância deve ser tido em conta ao
planear um relatório de base ou para atividades de monitorização.
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FIGURA 6: EXCERTO DO GES2: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA: CLORETO DE NÍQUEL - GALVANIZAÇÃO,
ELETRODEPOSIÇÃO DE NÍQUEL, NIQUELAGEM NÃO ELETROLÍTICA

3. Descrição dos seguintes elementos
g) A tecnologia prevista e as outras técnicas destinadas a evitar as emissões provenientes da instalação
ou, se tal não for possível, a reduzi-las;
Os detalhes das condições de funcionamento e das medidas de gestão dos riscos descritos na ficha alargada de
dados de segurança (FDS e cenário de exposição anexado) podem complementar outras fontes de informação
(por exemplo, o documento de referência sobre as melhores técnicas disponíveis) na descrição das instalações,
em especial ao apresentar um pedido de licenciamento no início das operações ou, por exemplo, ao atualizar a
licença a fim de incluir um novo processo.
Por exemplo, o cenário de exposição pode fornecer condições técnicas ou medidas organizacionais (por exemplo,
formação de pessoal) para prevenir ou limitar descargas, emissões e libertações para o ambiente. Ao mesmo
tempo, o operador pode verificar se a tecnologia selecionada está de acordo com a tecnologia recomendada no
cenário de exposição.

FIGURA 7: EXCERTO DO GES10: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA – GALVANOPLASTIA DE NÍQUEL E
ELETRODEPOSIÇÃO DE NÍQUEL

4. Descrição dos seguintes elementos
h) As medidas de prevenção, de preparação para reutilização, de reciclagem e de valorização dos
resíduos gerados pela instalação;
O operador deve verificar a secção 13 da FDS para obter orientações sobre a gestão adequada dos resíduos ou
métodos adequados de tratamento dos resíduos da substância ou da mistura. Devem igualmente ser fornecidas
recomendações sobre os métodos de tratamento das embalagens contaminadas, se necessário.
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FIGURA 8: EXCERTO DA FDS PARA OS BRIQUETES DE NÍQUEL, SECÇÃO 13

FIGURA 9: EXCERTO DA FDS PARA O CLORETO DE NÍQUEL, SECÇÃO 13

O cenário de exposição também contém uma secção sobre condições e medidas relacionadas com o tratamento
de resíduos. Por vezes, estas informações contêm recomendações sobre a valorização ou a reciclagem e podem
ser úteis para descrever as medidas utilizadas na instalação.

FIGURA 10: EXCERTO DO GES10: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA – GALVANOPLASTIA DE NÍQUEL
E ELETRODEPOSIÇÃO DE NÍQUEL E GES2: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA: CLORETO DE NÍQUEL GALVANIZAÇÃO, ELETRODEPOSIÇÃO, METALIZAÇÃO NÃO ELETROLÍTICA
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5.

Descrição dos seguintes elementos
k) um breve resumo das principais alternativas à tecnologia, às técnicas e às medidas propostas,
estudadas pelo requerente;

As informações contidas no cenário de exposição podem indicar vários métodos para controlar os riscos. A
empresa pode utilizar um desses métodos e apresentar os restantes como tecnologias alternativas

FIGURA 11: EXCERTO DO GES2: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA: CLORETO DE NÍQUEL - GALVANIZAÇÃO,
ELETRODEPOSIÇÃO, METALIZAÇÃO NÃO ELETROLÍTICA

Se algumas das substâncias utilizadas pelo operador estiverem sujeitas a um processo regulamentar de
gestão dos riscos nos termos do REACH (em especial, a autorização ou a restrição), pode estar disponível
uma análise de alternativas no dossiê do pedido de autorização ou no dossiê de restrição.
Estas informações estão disponíveis no sítio Web da ECHA:
• Pedido de autorização http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. diretamente na lista de consultas em curso ou através da ligação para
«Adopted opinions and previous consultations on application for authorisation» [Pareceres adotados e
consultas anteriores sobre pedidos de autorização]
• Restrição http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. diretamente na lista de consultas em
curso ou através da ligação para «Adopted opinions» [Pareceres adotados]
No entanto, estas indicações são válidas apenas para as substâncias sujeitas a estas medidas específicas. Estão
disponíveis mais informações nos documentos de referência sobre as melhores técnicas disponíveis (BREF) para
o setor da indústria. Os sítios Web públicos, como o portal de apoio à substituição (http://www.subsport.eu/)
podem ser úteis na procura de alternativas às substâncias perigosas.
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7. Avaliação dos riscos nos termos das Diretivas DAQ e DCM
Lembrete: esta secção não se destina a fornecer orientações sobre como realizar uma avaliação dos riscos,
mas sim a mostrar onde pode ser utilizada a informação do REACH para fundamentar o processo.
7.1

OBRIGAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE PATRONAL

A entidade patronal tem o dever de determinar e avaliar os riscos que os agentes químicos perigosos
apresentam para os trabalhadores.
Esta avaliação dos riscos e a aplicação de medidas preventivas devem ser efetuadas antes do início de novas
atividades e mantidas atualizadas. Os fatores que motivam uma revisão da avaliação incluem resultados de
monitorização (saúde, exposição ou técnicos) que indiquem uma preocupação ou alterações significativas
nas condições de trabalho («alterações significativas» nos termos da Diretiva DAQ, «qualquer alteração das
condições suscetível de afetar a exposição dos trabalhadores» nos termos da Diretiva DCM). Esses fatores
incluem ainda alterações como uma nova classificação nos termos do CRE que resulte na classificação da
substância como cancerígena ou mutagénica.
O artigo 4.o, n.os 1, 3 e 4, da Diretiva DAQ fornece as seguintes orientações:

Artigo 4.o Determinação e avaliação dos riscos resultantes de agentes químicos perigosos
1. No desempenho das obrigações estabelecidas na Diretiva 89/391/CEE, artigo 6.o, n.o 3 e artigo 9.o, n.o 1,
a entidade patronal deve em primeiro lugar determinar se existem agentes químicos perigosos no local
de trabalho. Se assim for, deve então avaliar os riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores
decorrentes da presença de tais agentes químicos, tendo em conta o seguinte:
• as suas propriedades perigosas,
• a informação sobre segurança e saúde fornecida pelo fabricante (ou seja, as fichas de segurança
pertinentes nos termos do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho)15,
• o nível, o tipo e a duração da exposição,
• as circunstâncias de trabalho que envolvem esses agentes químicos, incluindo a quantidade dos mesmos,
• quaisquer valores-limite de exposição profissional ou valores-limite biológicos estabelecidos no
território do Estado-Membro em questão,
• o efeito das medidas preventivas tomadas ou a tomar,
• se disponíveis, as conclusões a retirar de qualquer vigilância da saúde já efetuada.

A entidade patronal obterá do fabricante ou de outras fontes imediatamente acessíveis informações
suplementares que sejam necessárias para a avaliação de risco. Sempre que apropriado, essas informações
conterão a avaliação específica relativa aos riscos para os utilizadores estabelecida com base na legislação
europeia sobre agentes químicos.
3. Na avaliação dos riscos devem ser incluídas determinadas atividades realizadas nas empresas ou
estabelecimentos, tais como a manutenção, relativamente às quais seja previsível a possibilidade de uma
exposição significativa, ou das quais possam resultar, por outros motivos, mesmo depois de tomadas
todas as medidas técnicas adequadas, efeitos deletérios para a segurança e a saúde.
4. No caso de atividades que impliquem exposição a vários agentes químicos perigosos, os riscos serão
avaliados com base nos riscos apresentados por todos esses agentes químicos em combinação.
Além disso, o artigo 3.º, n.os 3 e 4, da Diretiva DCM, especifica:
15 O Regulamento REACH
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Artigo 3.o Âmbito de aplicação — Identificação e avaliação dos riscos
3. Devem ter-se igualmente em conta na avaliação do risco quaisquer outras vias de exposição, como a
absorção pela pele e/ou através da pele.
4. Na avaliação do risco, as entidades patronais devem prestar especial atenção aos eventuais efeitos
sobre a segurança ou a saúde dos trabalhadores expostos a riscos particularmente sensíveis, tomando
nomeadamente em consideração a oportunidade de não ocuparem esses trabalhadores em zonas em que
possam estar em contacto com agentes cancerígenos ou mutagénicos.
Nota geral:
Importa notar que a avaliação dos riscos deve ser realizada para todos os agentes químicos perigosos existentes
no local de trabalho. De acordo com o artigo 2.o, alínea a), da Diretiva relativa aos agentes químicos, entende-se por
«agente químico», qualquer elemento ou composto químico, só ou em misturas, quer se apresente no seu estado
natural quer seja produzido, utilizado ou libertado, inclusivamente libertado como resíduo, por uma atividade laboral,
quer seja ou não produzido intencionalmente ou comercializado; Esta definição é mais abrangente do que a definição
de substância no REACH e, por seguinte, as informações do REACH não se aplicam a todos os agentes químicos
existentes no local de trabalho, p. ex., substâncias geradas pelo processo, como poeiras.
Importa ainda notar que a ficha de dados de segurança e o cenário de exposição contêm informações
relacionadas com substâncias ou misturas isoladas, enquanto a avaliação do risco no local de trabalho deve
ser realizada para todos os agentes químicos perigosos presentes em combinação.
Além disso, num local de trabalho já existente onde sejam utilizados vários produtos químicos perigosos,
é provável que as condições em vigor não correspondam exatamente a cada uma das condições descritas
na ficha de dados de segurança e no cenário de exposição. A empresa deverá determinar se os processos
e as medidas preventivas que utiliza correspondem aos descritos nos cenários de exposição pertinentes e
desenvolver um método para cumprir as diferentes obrigações:
• realizar uma avaliação combinada dos riscos para todos os agentes químicos perigosos existentes
• identificar um conjunto de medidas adequadas de gestão dos riscos para as diferentes tarefas incluídas
no processo
7.2

AVALIAÇÃO DOS RISCOS NO LOCAL DE TRABALHO

A nível europeu, não existem regras vinculativas para a realização de uma avaliação do risco no local de
trabalho; no entanto, a Comissão Europeia emitiu as «Diretrizes para a avaliação de riscos no trabalho»16 em
1996. Este guia deve ser adaptado ou utilizado pelo Estados-Membros a seu critério, de modo a fornecerem
recomendações sobre como realizar a avaliação dos riscos no local de trabalho. Em 2005, a Comissão Europeia
publicou também as «Diretrizes práticas de caráter não obrigatório sobre a proteção da saúde e da segurança
dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho»17. Essas diretrizes
práticas têm por objetivo assistir os Estados-Membros na definição das suas políticas nacionais e facilitar o
cumprimento dos seus regulamentos relativos à proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores.
Muitas autoridades nacionais desenvolveram as suas próprias diretrizes e ferramentas para apoiar as
entidades patronais.
Nesses documentos, é proposta a abordagem seguinte para a avaliação dos riscos:
1. Identificação dos perigos e, destes, os que apresentam risco
2. Avaliação dos riscos e definição de prioridades
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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3. Decisão sobre medidas preventivas para eliminar ou controlar os riscos
4. Preparação para a aplicação das medidas preventivas e de proteção
5. Monitorização e revisão da avaliação para assegurar que continua atualizada
Na maioria das empresas, estes passos fazem parte de uma função responsável pela área do ambiente, saúde e
segurança e o prazo para rever a avaliação é definido internamente. Conforme mencionado anteriormente, o REACH
apoia a produção de novas informações sobre substâncias que, por seu turno, são comunicadas aos utilizadores a
jusante. As obrigações dos utilizadores a jusante no âmbito do REACH (ver quadro 2) relacionadas com as fichas
de dados de segurança e os cenários de exposição têm os seus próprios prazos. Tal introduz um novo elemento na
abordagem faseada da avaliação dos riscos no local de trabalho e no ciclo interno de revisão da empresa.
Os utilizadores a jusante/operadores têm de avaliar as novas informações recebidas, determinar as medidas
que são necessárias para assegurar a conformidade com o REACH, identificar o eventual impacto dessas
medidas sobre as obrigações no âmbito da DAQ/DCM e atuar de acordo com essas medidas, se necessário.
Por exemplo, uma alteração da classificação do perigo de uma substância pode implicar alterações nas medidas
de gestão dos riscos utilizadas no local para minimizar as emissões. Isto pode determinar uma revisão da
avaliação dos riscos dos processos em que a substância é utilizada, antes das alterações serem implementadas.
Esta revisão deve ter em conta as medidas de gestão dos riscos descritas no cenário de exposição.
Essas revisões, apoiadas por monitorização ou medições, se necessário, fundamentam a obrigação (contínua)
de as medidas técnicas e organizacionais em vigor para prevenir a exposição dos trabalhadores continuarem
a permitir o controlo do riscos apresentados pelos produtos químicos.
7.3

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO REACH NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

As fichas de dados de segurança e os cenários de exposição (se aplicável) disponibilizadas pelos fornecedores de
produtos químicos incluirão uma grande quantidade de informações úteis para fundamentar a parte da avaliação
dos riscos que aborda os produtos químicos perigosos.
Passo 1: Identificação dos perigos e, destes, os que apresentam risco
Conforme descrito nas diretrizes para a avaliação de riscos no trabalho, o primeiro passo consiste em
procurar, no local de trabalho, os agentes que são suscetíveis de provocar danos à saúde humana e identificar
os trabalhadores que possam ser expostos a esses agentes.
Numa ficha de dados de segurança, as secções seguintes ajudam a identificar quais são as substâncias ou misturas
que suscitam elevada preocupação para a saúde humana, quais são as possíveis consequências da exposição e
se existem grupos de trabalhadores específicos que necessitam de proteção suplementar (por exemplo, evitar a
exposição de mulheres grávidas a produtos químicos que causam ou são suscetíveis de causar danos ao nascituro).
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Secção 2: Classificação do perigo, elementos do rótulo e advertências de perigo.

FIGURA 12: EXCERTO DA FDS PARA OS BRIQUETES DE NÍQUEL, SECÇÃO 2

As informações sobre outros perigos que não dão origem à classificação incluída na subsecção 2.3 também
podem ser pertinentes.
Secção 8.1: Valores-limite para a exposição humana (parâmetros de controlo).

FIGURA 13: EXCERTO DA FDS PARA OS BRIQUETES DE NÍQUEL, SECÇÃO 8
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Secção 9: Propriedades físicas e químicas.

FIGURA 14: EXCERTO DA FDS PARA OS BRIQUETES DE NÍQUEL, SECÇÃO 9

Secção 11: As informações toxicológicas e a descrição concisa dos sintomas toxicológicos e dos efeitos que
podem ter origem na exposição ao produto químico.

FIGURA 15: EXCERTO DA FDS PARA OS BRIQUETES DE NÍQUEL, SECÇÃO 11
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A secção 3 da FDS também fornece mais informações sobre a composição do produto químico, bem como
sobre a classificação dos diferentes componentes presentes numa mistura.

FIGURA 16: EXCERTO DA FDS PARA O CLORETO DE NÍQUEL, SECÇÃO 3

Os perigos também podem decorrer das reações ocorridas entre os produtos químicos ou em condições
específicas. A secção 10 da FDS contém informações sobre a estabilidade e a reatividade do produto
químico. Por vezes, também são comunicadas informações sobre incompatibilidade na secção 7.2.
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FIGURA 17: EXCERTO DA FDS PARA OS BRIQUETES DE NÍQUEL, SECÇÃO 10

FIGURA 18: EXCERTO DA FDS PARA OS BRIQUETES DE NÍQUEL, SECÇÃO 7

Na secção do título do cenário de exposição, a descrição dos cenários contribuintes para os trabalhadores
dizem respeito às diferentes tarefas realizadas pelos trabalhadores durante a utilização da substância.
Tal contribuirá para a identificação de todos os trabalhadores que manuseiam e, por conseguinte, são
potencialmente expostos ao produto químico.

FIGURA 19: EXCERTO DO GES10: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA: NÍQUEL METÁLICO – GALVANOPLASTIA
DE NÍQUEL E ELETRODEPOSIÇÃO DE NÍQUEL
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Passo 2: Avaliação dos riscos
Ao avaliar os riscos, a probabilidade de exposição e a gravidade das consequências devem ser tidas em conta
e valorizadas.
A gravidade das consequências dependerá das propriedades intrínsecas dos produtos químicos e da possível
interação com outros produtos químicos utilizados ao mesmo tempo.
As informações do REACH sobre as propriedades intrínsecas do produto químico e as possíveis interações e
incompatibilidades são descritas no passo 1 acima.
A probabilidade efetiva de ocorrência de exposição dependerá:
• do padrão de utilização (quantidades utilizadas, duração, frequência, etc.);
• da organização geral do trabalho;
• do equipamento e tecnologia utilizados;
• dos procedimentos de trabalho.
A secção 7 da FDS contém recomendações sobre o manuseamento e armazenagem seguros e a secção 8.2
descreve o controlo adequado da exposição (controlos técnicos e equipamento de proteção individual).

FIGURA 20: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÕES 7 E 8.2

FIGURA 21: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÕES 7 E 8.2
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Além disso, a secção 2 do cenário de exposição fornece informações sobre as condições de funcionamento
e as medidas de gestão dos riscos, de modo a assegurar o controlo adequado dos riscos para uma utilização
específica da substância. Estas informações estão estreitamente relacionadas com a utilização e o equipamento/
parâmetros tecnológicos.

FIGURA 22: EXCERTOS DO GES4: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA: SULFATO DE NÍQUEL – GALVANIZAÇÃO
DE NÍQUEL, ELETRODEPOSIÇÃO DE NÍQUEL E NIQUELAGEM NÃO ELETROLÍTICA

Passo 3: Decisão sobre medidas preventivas
Em resultado dos passos 1 e 2 da avaliação dos riscos para os produtos químicos utilizados na empresa,
terão sido identificados e avaliados vários riscos específicos. A fim de selecionar as medidas adequadas para
eliminar ou controlar esses riscos, a empresa deverá:
• ter em conta as informações fornecidas na ficha de dados de segurança e no cenário de exposição para
cada produto químico; e
• decidir um conjunto de medidas de gestão dos riscos adequadas para as diferentes tarefas e substâncias
utilizadas no processo, incluindo os riscos gerados pelo processo.
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As informações fornecidas no cenário de exposição no titulo «Guidance to DU to evaluate whether he works
inside the boundaries set by the ES» [Orientações para o utilizador a jusante, destinadas a avaliar se o mesmo
está a respeitar os limites estabelecidos pelo cenário de exposição] podem incluir os limites definidos para a
flexibilidade permitida ao verificar se as condições de utilização da substância no local de trabalho correspondem
às recomendadas no cenário de exposição ou incluir uma ligação onde pode ser obtida esta recomendação de
ajuste. Tal contribuirá para atingir o nível de proteção adequado para a saúde humana e para o ambiente.

FIGURA 23: EXEMPLO HIPOTÉTICO DO CONTEÚDO DA SECÇÃO 4 DE UM CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO. ESTE EXEMPLO FOI
ELABORADO PELA ECHA E TEM UM FORMATO CONFORME COM OS MODELOS PARA UM CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO18

De igual modo, as medidas de primeiros socorros descritas na secção 4 da FDS (incluindo os antídotos,
as contraindicações ou o tratamento imediato que devem estar disponíveis no local de trabalho) serão
especialmente úteis para minimizar as consequências em caso de exposição acidental.

FIGURA 24: EXCERTO DA FDS PARA A CAL APAGADA, SECÇÃO 4
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Informações e formação dos trabalhadores
8.1

OBRIGAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE PATRONAL

A Diretiva relativa às emissões industriais (DEI) não exige especificamente aos operadores que proporcionem
formação aos seus trabalhadores, mas o documento BREF sobre «Tratamento de superfície de metais e matérias
plásticas» considera a formação, a sensibilização e a competência do pessoal como sendo elementos integrantes
da melhor técnica disponível na perspetiva da gestão ambiental, de modo a contribuir para o desempenho global da
instalação no que respeita ao ambiente.
No âmbito da obrigação geral de assegurar a segurança e a saúde dos trabalhadores em todos os aspetos
relacionados com o trabalho, a entidade patronal tem o dever de proporcionar aos trabalhadores formação
adequada em matéria de segurança e saúde, em especial sob a forma de informação e instruções19.
O artigo 8.o, n.o 1, da DAQ e o artigo 11.o da DCM definem o tipo de informações, instrução e formação
que devem ser fornecidas aos trabalhadores e/ou aos seus representantes, bem como a forma como a
informação é facultada. Esses artigos especificam igualmente quando é que as informações, a instrução ou
a formação devem ser atualizadas. É obrigatório facultar aos trabalhadores e/ou aos seus representantes o
acesso às fichas de dados de segurança.

Artigo 8.o da DAQ – Informação e formação dos trabalhadores
1. Sem prejuízo dos artigos 10.o e 12.o da Diretiva 89/391/CEE, a entidade patronal deve assegurar que
sejam fornecidos aos trabalhadores e/ou aos respetivos representantes:
• os dados obtidos em aplicação do artigo 4.o da presente diretiva, e outras informações se se verificar
uma alteração significativa no local de trabalho suscetível de levar a uma modificação desses dados,
• informações sobre os agentes químicos perigosos presentes no local de trabalho, tais como a identidade
do agente, os riscos para a segurança e a saúde, os valores-limite de exposição profissional pertinentes e
outras disposições legislativas,
• formação e informações sobre as precauções e medidas adequadas a tomar por forma a salvaguardar o
próprio e outros trabalhadores no local de trabalho,
• acesso a quaisquer dados de segurança disponibilizados pelo fornecedor, nos termos do artigo 31.o do
Regulamento (CE) n.o 1907/2006;

e que a informação seja:
• disponibilizada de uma forma adequada em função dos resultados da avaliação dos riscos prevista no
artigo 4.o da presente diretiva. O meio poderá variar desde a comunicação oral à instrução e formação
individual, com o apoio de informações escritas, dependendo da natureza e do grau de risco revelado pela
avaliação requerida pelo referido artigo,
• atualizada para ter em conta qualquer alteração das circunstâncias.

2. Se os recipientes e as canalizações utilizados para agentes químicos no local de trabalho não exibirem
uma marcação, segundo a correspondente legislação comunitária relativa à rotulagem de agentes químicos e
à sinalização de segurança no local de trabalho, a entidade patronal, sem prejuízo das derrogações previstas
na legislação supramencionada, assegurará que o conteúdo dos recipientes e canalizações, juntamente com a
natureza desses conteúdos e do perigo que representam, estejam claramente identificados.
3. Os Estados-Membros podem tomar as medidas necessárias para que os trabalhadores possam obter, a
19 Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de junho de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da
segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho.
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pedido, todas as informações sobre agentes químicos perigosos necessárias à aplicação do n.o 1 do artigo 4.o da
presente diretiva, de preferência a partir do fabricante ou do fornecedor, dado que nem o Regulamento (CE) n.o
1907/2006 nem o Regulamento (CE) n.o 1272/2008 incluem qualquer obrigação de prestar informações.
Artigo 11.o da DCM – Informação e formação dos trabalhadores
1. A entidade patronal deve tomar as medidas adequadas para que os trabalhadores e/ou os seus representantes
na empresa ou no estabelecimento recebam uma formação simultaneamente suficiente e adequada, com base em
todos os dados disponíveis, nomeadamente sob a forma de informações e instruções, sobre:
a)
b)
c)
d)
e)

os riscos potenciais para a saúde, incluindo os riscos adicionais resultantes do consumo de tabaco;
As precauções a tomar para evitar a exposição;
As normas de higiene;
O emprego e a utilização dos equipamentos e do vestuário de proteção;
As medidas a tomar pelos trabalhadores, nomeadamente pelo pessoal de intervenção, em caso de
incidente e para a prevenção de incidentes.

Esta formação deve ser:
• adaptada à evolução dos riscos e ao aparecimento de novos riscos, e
• periodicamente repetida, se necessário.

2. A entidade patronal deve fornecer aos trabalhadores informações sobre as instalações e os recipientes
a elas anexos que contenham agentes cancerígenos ou mutagénicos, assegurar que todos os recipientes,
embalagens e instalações contendo agentes cancerígenos ou mutagénicos sejam rotulados de forma clara e
legível e afixar sinais de perigo bem visíveis.
8.2

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO REACH NA FORMAÇÃO

Lembrete: esta secção não se destina a fornecer orientações sobre como organizar ou realizar ações de formação,
mas sim a mostrar onde pode ser utilizada a informação do REACH para apoiar esta atividade.
Conforme mencionado anteriormente, nos termos da Diretiva relativa aos agentes químicos, é obrigatório
facultar aos trabalhadores e/ou aos seus representantes o acesso às fichas de dados de segurança. Além disso,
uma das obrigações fundamentais do operador no âmbito da Diretiva relativa às emissões industriais consiste em
adotar as medidas necessárias para prevenir acidentes e limitar as suas consequências.
A ficha de dados de segurança e os cenários de exposição contêm informações que podem ser utilizadas no
planeamento e estruturação da formação dos trabalhadores, a fim de melhorar a segurança química, reduzir os
acidentes e limitar as suas consequências.
Compete à entidade patronal decidir qual é o nível de pormenor adequado necessário e de que forma a formação
deve ser organizada, mas pode ser útil distinguir entre formação para condições de trabalho normais e formação
para resposta a acidentes.
8.2.1

Condições de trabalho normais

A secção 16 da ficha de dados de segurança fornece recomendações gerais acerca da eventual formação a
ministrar aos trabalhadores, de modo a assegurar a proteção da saúde humana e do ambiente.

FIGURA 25: EXCERTO DA FDS PARA A CAL APAGADA, SECÇÃO 16
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A secção 2 da ficha de dados de segurança descreve os perigos da substância ou da mistura e as advertências
adequadas associadas a esses perigos. Os elementos do rótulo ajudam a reconhecer rapidamente os
principais perigos e medidas de proteção. A formação é especialmente necessária para assegurar que os
trabalhadores reconhecem e compreendem os novos pictogramas, as classes de perigo, as advertências de
perigo e as recomendações de prudência introduzidos com o Regulamento CRE.

FIGURA 26: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÕES 2.1 E 2.2

As instruções de manuseamento e armazenagem da secção 7 associadas à proteção da exposição na secção
8.2 e às considerações sobre a eliminação da secção 13 da ficha de dados de segurança devem ser a base
para a forma como os trabalhadores manuseiam com segurança os produtos químicos em condições de
trabalho normais.
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FIGURA 27: EXCERTO DA FDS PARA A CAL APAGADA, SECÇÃO 7

FIGURA 28: EXCERTO DA FDS PARA A CAL APAGADA, SECÇÃO 8,2

FIGURA 29: FIGURA 27: EXCERTO DA FDS PARA A CAL APAGADA, SECÇÃO 13

No cenário de exposição, a secção que descreve as condições de utilização que afetam a exposição contém
informações importantes relacionadas com as condições de utilização segura para o ambiente (por vezes,
nos títulos «Environment contributing scenario» [Cenário contribuinte para o ambiente]). Estas informações
podem ser úteis para fins de formação.
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FIGURA 30: EXCERTO DE GES4 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA: SULFATO DE NÍQUEL – GALVANIZAÇÃO
DE NÍQUEL, ELETRODEPOSIÇÃO DE NÍQUEL E NIQUELAGEM NÃO ELETROLÍTICA – 2.1 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO
AMBIENTAL

De modo idêntico, a secção que descreve as condições de utilização que afetam a exposição dos
trabalhadores contém informações importantes relacionadas com as condições de utilização segura que
podem ser incluídas nas atividades de formação.
Por vezes, estas informações são apresentadas no título «Worker contributing scenario» [Cenário
contribuinte para os trabalhadores].
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FIGURA 31: EXCERTO DE GES4 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA: SULFATO DE NÍQUEL – GALVANIZAÇÃO DE
NÍQUEL, ELETRODEPOSIÇÃO DE NÍQUEL E NIQUELAGEM NÃO ELETROLÍTICA – 2.2 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO DOS
TRABALHADORES PARA O CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO CONTRIBUINTE 4.2

8.2.2

Resposta a acidentes (exposição, incêndio, derrames)

As medidas de primeiros socorro descritas na secção 4 da ficha de dados de segurança são importantes para
minimizar as consequências da exposição acidental para a vítima, mas por vezes também para a pessoa que
presta os primeiros socorros.
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FIGURA 32: EXCERTO DA FDS PARA O ÁCIDO FLUORÍDRICO, SECÇÃO 4

Nas ações de formação, é importante sublinhar os meios de extinção inadequados e os perigos especiais
decorrentes dos produtos químicos em caso de incêndio incluídos na secção 5 da ficha de dados de
segurança. Também podem ser fornecidas recomendações suplementares para a eliminação de resíduos.
Tal ajudará a minimizar as consequências e a evitar reações perigosas durante o combate a um incêndio que
envolva produtos químicos.

FIGURA 33: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÃO 5
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As medidas de prevenção de emissões acidentais descritas na secção 6 da ficha de dados de segurança
também contêm informações sobre precauções pessoais, equipamento de proteção a utilizar e precauções
ambientais a observar ao lidar com derrames ou fugas acidentais. Esta recomendação será útil para
minimizar as consequências de emissões acidentais para o ambiente e para a saúde humana.

FIGURA 34: EXCERTO DA FDS PARA O ÁCIDO FLUORÍDRICO, SECÇÃO 6
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9. Gestão dos riscos das operações quotidianas
A gestão dos riscos faz parte das operações quotidianas normais e é um aspeto fundamental das diretivas
DEI, DAQ e DCM. O objetivo é assegurar que as operações são geridas de forma a que os riscos sejam primeiro
avaliados e depois controlados.
Um passo suplementar importante é assegurar que a avaliação é revista regularmente ou sempre que é necessária
uma atualização. Alterações do processo, quase acidentes ou incidentes são fatores típicos para uma revisão.
A existência de novas informações na ficha de dados de segurança e no cenário de exposição também podem
determinar uma revisão. Por exemplo, uma alteração da classificação do perigo de uma substância ou de uma
mistura pode ter amplas repercussões nas medidas de gestão dos riscos e determinar uma atualização da
avaliação dos riscos ou mesmo da licença ambiental. As alterações nos cenários de exposição também podem ter
consequências semelhantes.
Quando é fornecida uma ficha de dados de segurança (e um cenário de exposição, se aplicável) ao utilizador a
jusante, a forma mais simples de identificar se o documento é uma versão revista consiste em consultar a primeira
página da ficha, onde tem de ser indicada a informação da versão.
O conteúdo da secção 16 da ficha de dados de segurança indica se foram efetuadas alterações à versão anterior
da ficha. Tal ajudará a identificar se as alterações efetuadas à ficha de dados de segurança influenciam a gestão
dos riscos. De igual modo, se as alterações indicadas não forem suficientemente claras, pode solicitar explicações
suplementares ao seu fornecedor.

FIGURA 35: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÃO 1

FIGURA 36: EXCERTO DA FDS PARA O SULFATO DE NÍQUEL, SECÇÃO 16
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A forma como as alterações são indicadas na secção 16 pode variar. No exemplo acima, o fornecedor optou
por destacar os elementos do documento que foram alterados. Outro exemplo é apresentado aqui.

FIGURA 37: EXCERTO DA FDS PARA A CAL APAGADA, SECÇÃO 16

Para um tratamento eficiente das informações recebidas, pode ser útil criar uma lista de referência da
utilização das informações. A lista ajuda a identificar quais as informações que foram utilizadas para cumprir
uma obrigação legal. Quando as informações são alteradas, é fácil identificar as implicações e implementar
as alterações em conformidade. O apêndice 3 apresenta um exemplo dessa lista.
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Apêndice 1. Lista de termos
Utilizador final
Pessoa ou organismo que utiliza substâncias ou misturas numa atividade industrial ou profissional
(por exemplo, não é consumidor nem distribuidor) e que não as fornece mais a jusante na cadeia de
abastecimento.
Mascaramento (masking)
O mascaramento é utilizado em quase todas as operações de acabamento de metais em que apenas uma área
especificamente definida da superfície de uma peça deve ser exposta a um processo.
Blindagem
A blindagem é utilizada para desviar a corrente excessiva de áreas com elevada densidade de corrente, a fim
de evitar a formação excessiva do depósito.
Bastidor para metalização (plating rack)
Um bastidor (rack), ou um suporte, é um dispositivo condutor de eletricidade que mantém as peças numa
posição fixa durante o ciclo de metalização. Deve ser altamente condutor, devido à necessidade de ligar
eletricamente a peça ao barramento e à fonte de alimentação CC. A totalidade da superfície, com exceção
das áreas de contacto, é normalmente revestida com plástico isolante e quimicamente resistente.
Fossa
Um poço ou reservatório que funciona como dreno ou recetáculo de líquidos

Anexo 2: Quadro de resumo da informação química
Este é um exemplo de um quadro que pode ser elaborado por uma empresa para resumir algumas das
principais informações relacionadas com as substâncias e as misturas que utiliza. A coluna 6 contém a
descrição, efetuada pela própria empresa, das atividades que envolvem a substância. As colunas 7 a 11
registam a forma como a companhia afeta as suas atividades às diferentes categorias de descritores
de utilizações, em conformidade com o Guia de orientação sobre a descrição de utilizações20. Podem ser
adicionadas outras informações de acordo com as necessidades da empresa (por exemplo, valores-limite de
exposição profissional, informações de contacto dos fornecedores, data de receção da FDS/ES, o estatuto
regulamentar da substância no âmbito do REACH21, informações relativas a outra legislação aplicável,
quantidades no local, informação relativa à embalagem, códigos de mapas de utilização setoriais, etc.)
Este tipo de resumo oferece uma descrição dos produtos químicos utilizados e pode facilitar o controlo de
alterações, por exemplo, aquando da receção de uma ficha de dados de segurança e de cenários de exposição
atualizados. Além disso, as informações podem ser facilmente extraídas para outros fins, se e quando for
necessário (p. ex., pedido de licenciamento no âmbito da DEI, avaliação do risco no local de trabalho, etc.)

20 À data da publicação, o Guia de orientação sobre requisitos de informação e avaliação da segurança química, Capítulo R.12:
Descrição de utilizações estava a ser revisto (publicação prevista para o final de 2015) http://echa.europa.eu/guidance-documents/
guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 Por exemplo, se a substância consta da Lista de substâncias candidatas ou da Lista de autorização, etc.
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QUADRO 3: QUADRO DE RESUMO DA INFORMAÇÃO QUÍMICA

CAL APAGADA
ÁCIDO SULFÚRICO

NOME DA SUBSTÂNCIA

NÍQUEL METÁLICO

CONCN.

FORMA

CAS

CLASSFICAÇÃO
(REGULAMENTO
CRE)

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES PELA
PRÓPRIA EMPRESA

Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 3
H412

Transferência do tambor
de 50 kg para o banho do
processo
Imersão da peça de
trabalho
Armazenagem entre
utilizações

100

Sólida, maciça

7440-02-0

CATEGORIA
DE PROCESSO
(PROC)

CATEGORIA DE
LIBERTAÇÃO
PARA O
AMBIENTE (ERC)

CATEGORIA
DE
PRODUTO

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Agente de eletrodeposição

CONCN.

FORMA

CAS

CLASSIFICAÇÃO
(REGULAMENTO
CRE)

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES PELA
PRÓPRIA EMPRESA

Skin irrit. 2, H315
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3, H335

Transferência de saco de
25 kg para o processo de
tratamento de água
Fase de mistura
Armazenagem entre
utilizações

CATEGORIA DE FUNÇÃO

100

Sólida, pó

1305-62-0

CATEGORIA
DE PROCESSO
(PROC)

CATEGORIA DE
LIBERTAÇÃO
PARA O
AMBIENTE (ERC)

CATEGORIA
DE
PRODUTO

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Agente regulador do pH

CONCN.

FORMA

CAS

CLASSIFICAÇÃO
(REGULAMENTO
CRE)

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES PELA
PRÓPRIA EMPRESA

Skin Corr. 1A H314

Transferência de IBC para
o processo de tratamento
de água
Fase de mistura
Armazenagem entre
utilizações

95-97

Líquido

7664-93-9

CATEGORIA
DE PROCESSO
(PROC)

CATEGORIA DE
LIBERTAÇÃO
PARA O
AMBIENTE (ERC)

CATEGORIA
DE
PRODUTO

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

CATEGORIA DE FUNÇÃO

CATEGORIA DE FUNÇÃO

Agente regulador do pH
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Anexo 3: Lista de referência da utilização de informações sugeridas
Este quadro é um registo das situações em que foi sugerida a utilização das informações contidas na ficha de
dados de segurança e no cenário de exposição para apoiar o cumprimento das obrigações legais descritas no
estudo de caso.
Quando são fornecidas informações atualizadas sobre produtos químicos, esse quadro pode ajudar a avaliar
se as alterações das informações recebidas devem ser tidas em consideração.
FONTE DA INFORMAÇÃO

SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Ficha de dados de segurança

Licença DEI, b

Primeira página, título

Gestão dos riscos, avaliação das informações
recebidas

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/
empresa
1.1 Identificador do produto

Licença DEI, b

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e
utilizações desaconselhadas

Licença DEI, b

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
1.4 Número de telefone de emergência
SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

Avaliação dos riscos, fase 1

2.1 Classificação da substância ou mistura

Licença DEI, b
Licença DEI, c, e, f, j
Avaliação dos riscos, fase 1
Formação do trabalhador

2.2: Elementos do rótulo

Avaliação dos riscos, fase 1
Formação do trabalhador

2.3 Outros perigos

Licença DEI, b
Avaliação dos riscos, fase 1

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Licença DEI, b
Avaliação dos riscos, fase 1

3.1 Substâncias
3.2 Misturas
SECÇÃO 4: Primeiros socorros
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como
retardados
4.3 Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos
especiais necessários
SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Avaliação dos riscos, fase 3
Formação do trabalhador
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FONTE DA INFORMAÇÃO

SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

5.1 Meios de extinção

Formação do trabalhador

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Formação do trabalhador

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
5.4 Informações complementares

Formação do trabalhador

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Formação do trabalhador

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e
procedimentos de emergência
6.2 Precauções a nível ambiental:
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
6.4 Remissão para outras secções
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Avaliação dos riscos, fase 2
Formação do trabalhador

7.1 Precauções para um manuseamento seguro
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais
incompatibilidades
7.3 Utilizações finais específicas
SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual
8.1 Parâmetros de controlo

Avaliação dos riscos, fase 1

OEL
DNEL
PNEC
8.2 Controlo da exposição

Licença DEI, c, e, f, j
Avaliação dos riscos, fase 2
Formação do trabalhador

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

Licença DEI, b
Avaliação dos riscos, fase 1

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
9.2 Outras informações
SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1 Reatividade

Avaliação dos riscos, fase 1
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FONTE DA INFORMAÇÃO

SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

10.2 Estabilidade química
10.3 Possibilidade de reações perigosas
10.4. Condições a evitar
10.5 Materiais incompatíveis
10.6. Produtos de decomposição perigosos
SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Avaliação dos riscos, fase 1
Avaliação dos riscos, fase 2

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Licença DEI, c, e, f, j

12.1 Toxicidade
12.2. Persistência e degradabilidade
12.3. Potencial de bioacumulação
12.4 Mobilidade no solo
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
14.1. Número ONU
14.2. Designação oficial de transporte da ONU
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
14.4. Grupo de embalagem
14.5. Perigos para o ambiente
14.6. Precauções especiais para o utilizador
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da
Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC
SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou
mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Licença DEI, h
Formação do trabalhador
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15.2 Avaliação da segurança química
SECÇÃO 16: Outras informações
i) Indicação das alterações

Gestão dos riscos, avaliação das informações
recebidas

ii) Abreviaturas e acrónimos
iii) Recomendações de formação profissional
iv) Informações complementares

Formação do trabalhador
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Cenário de exposição
Título do cenário de exposição (título curto)
1. Secção do título

Avaliação dos riscos, fase 1

Cenário de exposição/designação da utilização
Âmbito
2. Condições de utilização que afetam a exposição
2.1 Cenário contribuinte para o ambiente

Formação do trabalhador

Características do produto (artigo)
Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)

Avaliação dos riscos, fase 2

Medidas e condições técnicas e organizacionais

Licença DEI, g
Licença DEI, c, e, f, j
Licença DEI, k

Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas
residuais
Condições e medidas relacionadas com o tratamento de resíduos (incluindo
resíduos de artigos)

Licença DEI, h

Outras condições que afetam a exposição ambiental
Conselhos adicionais de boas práticas. As obrigações estabelecidas no artigo 37.o,
n.o 4, do REACH não são aplicáveis.
2.2 Cenário contribuinte para os trabalhadores

Avaliação dos riscos, fase 2
Formação do trabalhador

Características do produto
Quantidade utilizada (ou contida em artigos), frequência e duração da utilização/
exposição
Medidas e condições técnicas e organizacionais
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção individual, da
higiene e da saúde
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Conselhos adicionais de boas práticas. As obrigações estabelecidas no artigo 37.º,
n.º 4, do REACH não são aplicáveis.
3. Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte
3.1 Cenário contribuinte para o ambiente
3.2 Cenário contribuinte para os trabalhadores
4. Orientações para o utilizador a jusante (DU), destinadas a avaliar se o mesmo
está a respeitar os limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Avaliação dos riscos, fase 3
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