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RESUMO 

As regulamentações europeias para o controlo dos riscos de produtos químicos de 
utilização industrial remontam aos anos de 1960 e 1970 surgindo da necessidade de 
facilitação do comércio no mercado comum. Desde o inicio dos anos 1980s que as 
questões ambientais e de saúde são uma preocupação da politica da União Europeia, 
estimulando alterações e correcções à legislação existente. 

O Regulamento REACH veio harmonizar a legislação existente na União Europeia e 
permite a avaliação dos riscos para a saúde ocupacional, saúde do consumidor e 
ambiental não só de novas substâncias mas também de substâncias já existentes 
(anteriores a 1981). 

Os Estados Unidos da América, que tradicionalmente são autónomos e resistentes no que 
diz respeito a legislação estrangeira, cedo compreenderam que seria necessário cumprir o 
REACH para manterem as suas exportações de produtos químicos para a União Europeia. 
Entretanto, a proposta final do REACH, publicada em Outubro de 2003, reflectiu a 
influência e pressão exercida pelos EUA, no que diz respeito à exclusão dos polímeros, 
menor regulação dos intermediários e menos requisitos no que diz respeito às substâncias 
presentes nos artigos, no documento final do REACH. 

Contudo, uma vez a responsabilização imposta ao longo de toda a cadeia de utilização 
para os produtos químicos utilizados na União Europeia, este regulamento tem um 
impacto directo nos exportadores mundiais. 

Neste momento, apesar de a ECHA (European Chemicals Agency) ter já elaborado 
numerosos estudos, o impacto real do REACH é ainda impossível de avaliar dada a 
complexidade da sua implementação e o facto de ser ainda muito cedo para avaliar o seu 
impacto a 10 e a 30 anos. O regulamento REACH entrou em vigor no dia 1 de Junho de 
2007. 

 

Palavras-chave: REACH, impacto, União Europeia, registo. 
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ABSTRACT 

European legislation to control chemicals hazards on industry started on the years of 1960 
and 1970 with the aim of facilitating commerce on common market. Since the beginning 
of the 1980s, the environmental and health aspects are major concerns of European 
Union politics, stimulating corrections and improvements to existing legislation. 

REACH harmonizes existing legislation in the EU and will enable the occupational health 
risk assessment, consumer health and environmental impact of not only new chemical 
substances but also the existing ones (prior to 1981). 

The U.S., which traditionally is autonomous and resistant with respect to foreign law, 
early, realized that it would be necessary to comply with REACH to continue their exports 
of chemicals to the EU. 

The final REACH proposal, published in October 2003, reflected the influence and 
pressure from the U.S., including the exclusion of polymers, less regulation of 
intermediaries and fewer requirements with respect to substances in articles under REACH 
final document. 

Meanwhile, once imposed accountability throughout the supply chain for chemicals used 
in the EU, this regulation has a direct impact on exporters worldwide. 

At this point, despite ECHA has already prepared numerous studies, the actual impact of 
REACH is impossible to assess given the complexity of its implementation and because it 
is too early to assess its impact at 10 and 30 years. REACH has entered into force on June 
1, 2007. 

 

Keywords: REACH, impact, European Union, registration.
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1 INTRODUÇÃO 

Os produtos químicos fazem parte integrante das nossas vidas diárias. Estão presentes 
em quase todos os bens de consumo e conferem uma série de propriedades aos artigos 
que as sociedades modernas já não poderiam prescindir. Infelizmente, é preciso ter em 
consideração que muitos destes produtos químicos também representam problemas para 
a saúde e o ambiente (Musu T., 2006). 

Foi em parte devido a vazios existentes na legislação anterior ao REACH (registo, 
avaliação e autorização de substâncias químicas) que numerosas substâncias químicas 
estão actualmente a ser comercializadas sem se saber quais os reais efeitos que estas 
poderão ter na saúde humana e no ambiente. 

Uma das principais razões para esta situação ocorrer é a falta de dados sobre as 
propriedades intrínsecas e segurança das substâncias químicas. Sem estes dados não é 
possível efectuar uma análise de riscos adequada ou implementar as medidas de 
prevenção e controlo previstas na legislação de higiene e segurança ocupacionais (Musu 
T., 2006). 

O REACH deve por isso melhorar significativamente a efectividade da legislação existente 
no que diz respeito à protecção dos trabalhadores expostos a substâncias químicas 
perigosas nos diferentes sectores industriais e deve combater o risco de doenças 
ocupacionais. Assim, os dois grandes objectivos do REACH são: 

• Assegurar um alto nível de protecção da saúde humana e do ambiente; 

• Garantir que o mercado interno funciona de forma eficiente e potencia a 
competitividade da indústria química da UE. 

Claro que apenas a reforma imposta pelo REACH não será suficiente para resolver todos 
os problemas das doenças ocupacionais relacionadas com a exposição a produtos 
químicos. Mesmo com a existência de dados e sendo estes comunicados de forma 
adequada é ainda necessário garantir a sua utilização nos locais de trabalho. Deste modo, 
o REACH é apenas um passo na direcção da melhoria da saúde dos trabalhadores 
expostos a produtos químicos mas é sem dúvida um passo fundamental. 

1.1 Regulamento REACH 

A União Europeia (UE) modernizou a legislação relativamente a produtos químicos 
produzidos ou importados. 

O regulamento da União Europeia, Emenda Constitucional (EC) Nº 1907/2006, de 18 de 
Dezembro, Registration, Evaluation, Autorization of Chemicals (registo, avaliação e 
autorização de substâncias químicas) REACH, exige que todas as empresas registem 
todos os produtos químicos que são colocados no mercado da UE em quantidade superior 
a uma tonelada por ano. 
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No dia 1 de Junho de 2007 entrou em vigor esta nova legislação que difere da anterior na 
medida em que impõe aos importadores e produtores, e não às autoridades públicas, a 
obrigação de testar e registar as substâncias, de tomar medidas adequadas de gestão do 
risco e de as comunicar aos utilizadores. Ou seja, antes do REACH a responsabilidade de 
demonstrar que determinado produto químico era perigoso era dos organismos 
governamentais. Com a regulamentação REACH, os fornecedores de substâncias químicas 
são responsáveis por provar que estas são seguras. 

Espera-se que esta nova regulamentação sobre os produtos químicos venha permitir um 
maior controlo e conhecimento sobre os impactos na saúde ocupacional, ambiental e do 
consumidor dos produtos químicos produzidos e importados na UE. 

Os objectivos gerais do Regulamento REACH são: 

• Responsabilizar as empresas que produzem ou importam produtos químicos no 
seio da UE para gerarem informação sobre as propriedades intrínsecas e riscos 
potenciais para a saúde e ambiente e para o desenvolvimento de estratégias para 
a gestão destes riscos; 

• Assegurar que a informação resultante esteja disponível para todas as indústrias 
utilizadoras destes químicos, autoridades, sociedade civil e público geral; 

• Encorajar a indústria a desenvolver e utilizar substâncias menos perigosas para a 
saúde e para o ambiente; 

• Permitir às autoridades uma actuação mais célere quando necessária. 

Enquanto a UE impunha o regulamento REACH, elevaram-se vozes contra a sua 
implementação, nomeadamente dos EUA. 

De acordo com o REACH, a cadeia de responsabilização verte sobre os produtores a 
responsabilidade sobre a segurança dos seus produtos. Assim, apesar de o regulamento 
REACH não ter validade em países exteriores à UE, o seu impacto será directo. 

A implementação do ambicioso regulamento REACH seria impossível sem o auxílio dos 
sistemas de informação. A gestão de dados e manipulação de grandes bases de dados 
exigem a utilização de diversas ferramentas e metodologias. Para garantir o suporte de 
todos os processos REACH, foram desenvolvidas ferramentas para armazenar e trocar 
informações e dados sobre produtos químicos: REACH - IT, o portal para a gestão dos 
fluxos de trabalho, incluindo a gestão, ferramentas para controlar e operar os processos, 
os dados do sistema de gestão de base com a aplicação IUCLID 5 (Internacional Uniforme 
Chemical Information Database). A ECHA é o organismo central de gestão de todos estes 
processos. 

O objectivo do projecto REACH-IT é desenvolver o suporte de TI para a implementação 
do Legislação REACH e cumprir os seus deveres e obrigações, conforme definido no 
Regulamento REACH, art. 111. Esta Tecnologia de Informação apoia o trabalho diário da 
European Chemicals Agency (ECHA) e as Autoridades competentes dos Estados Membros, 
permitindo-lhes a comunicação com a indústria de forma electrónica. 

O complexo sistema REACH-IT é um projecto entre a ECHA, a UE e a Indústria, financiado 
pela Comissão Europeia. O desenvolvimento das ferramentas e infra-estruturas técnicas 



Registo e Avaliação de Produtos Químicos. Impacto das Novas Disposições Regulamentares. 

3 
Oliveira, Ana 
 

tem sido fortemente influenciado pelas necessidades específicas dos diferentes grupos de 
utilizadores. A discussão das possíveis abordagens no contexto das aplicações REACH-IT e 
IUCLID 5 teve em consideração a segurança de dados confidenciais (Knetsch G., 2010). 

O regulamento REACH entrou em vigor a 1 de Junho de 2007. Na Tabela 1, encontra-se o 
cronograma dos objectivos e tarefas a cumprir pelas entidades responsáveis pela 
produção/importação de substâncias química na UE ao longo da cadeia de utilização, no 
âmbito do regulamento REACH, até 2018. 

 

Tabela 1. Cronograma, entidades responsáveis. 
Data Objectivo e tarefa 
1/6/2007 Entrada em vigor do regulamento. 

1/6/2008 
Inicio do registo de novas substâncias quando produzidas ou importadas na UE em 
quantidades superiores a 1 ton/ano pela primeira vez. 

1/6/2008 
a 
1/12/2008 

Período de pré-registo para substâncias existentes produzidas ou importadas na UE em 
quantidade superior a 1 ton por ano. É constituído um Substance Information Exchange 
Forum (SIEF) para cada substância, entre as entidades que efectuaram o pré-registo. 

1/12/2008 Registo obrigatório de substâncias existentes que não foram pré-registadas. 

1/12/2010 

Data limite de registo para: substâncias produzidas/importadas para a UE em quantidades 
superiores a 1 ton/ano; substâncias classificadas de acordo com o CHIP1 como muito 
tóxicas para organismos aquáticos, podem causar efeitos adversos de longo prazo no 
ambiente aquático (R50/53) em quantidades superiores a 100 ton/ano; substâncias 
classificadas como CMR2 categoria 1 ou 2 em quantidades superiores a 1 ton/ano 
assumindo que foram pré-registadas. 

1/6/2013 
Data limite de registo de substâncias produzidas ou importadas para a UE em quantidades 
superiores a 100 ton/ano assumindo que foram pré-registadas. 

1/6/2018 
Data limite de registo de substâncias produzidas ou importadas para a UE em quantidades 
superiores a 1 ton/ano assumindo que foram pré-registadas. 

 

Na Tabela 2, encontra-se o cronograma dos objectivos e tarefas a cumprir pela ECHA e as 
respectivas consequências para as entidades responsáveis pela produção/importação de 
substâncias química para UE ao longo da cadeia de utilização, no âmbito do regulamento 
REACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 CHIP – Chemical (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2002 
2
 CMR – Substâncias classificadas como Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction (categoria 1 e 2) 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

4 
Introdução 

Tabela 2. Cronograma, ECHA. 

Data Objectivo e tarefa 
Consequências para entidades 
responsáveis 

1/1/2009 
Publicação da lista preliminar de substâncias 
pré-registadas 

Os utilizadores de substâncias que possuam 
dados poderão indicá-los no SIEF respectivo 
através do sistema REACH-IT 

1/6/2009 
Data limite para a ECHA publicar a primeira 
lista de substâncias prioritárias sujeitas a 
autorização 

Assim que a ECHA publica a lista de 
substâncias prioritárias (retirada da lista 
candidata), é também informada a data 
limite para a submissão do dossier de 
autorização de cada substância à ECHA 

1/12/2011 
Preparação do primeiro Community Rolling 
Action Plan das substâncias a ser avaliado 
todos os anos 

Serão conhecidas as substâncias que serão 
sujeitas a uma avaliação mais profunda pela 
ECHA e pelas Autoridades Competentes dos 
Estados Membros 

1/12/2012 
Rascunho das decisões sobre as propostas de 
testes submetidas com a primeira ronda de 
registos a 1/12/2010 

Serão conhecidos os testes que serão 
necessários para as substâncias registadas 

1/6/2016 
Rascunho das decisões sobre as propostas de 
testes submetidas com a primeira ronda de 
registos a 1/6/2013 

Serão conhecidos os testes que serão 
necessários para as substâncias registadas 

1/6/2022 
Rascunho das decisões sobre as propostas de 
testes submetidas com a primeira ronda de 
registos a 1/6/2018 

Serão conhecidos os testes que serão 
necessários para as substâncias registadas 

O dossier técnico é exigido como documento geral para o registo de substâncias. Para 
entidades que desejem registar substâncias numa quantidade igual ou superior a 10 
ton/ano é também exigido um relatório de segurança química. Na Tabela 3, encontra-se 
compilada a informação obrigatória em cada um destes documentos. 
 

Tabela 3. Informação de registo no âmbito REACH. 
Quantidade de 
substância/ano/registo 

Requisitos do 
Registo 

Informação Necessária 

1 a 10 ton Dossier Técnico 

Dossier Técnico 
Identificação do produtor ou importador 
Identificação da substância 
Produção e aplicação da substância 
Guia sobre a utilização segura da substância 

Maior ou igual a 10 ton 
Dossier Técnico e 

Relatório de 
Segurança Química 

Sumários dos estudos (Anexos VII a IX do REACH) 
Propostas para testes 
Informação sobre a exposição (1 a 10 toneladas) 

Relatório de Segurança Química 

Análise - saúde humana, ambiental, PBT e vPvB 

 
É esperado que ao longo dos primeiros 11 anos após o início do REACH 30 000 
substâncias sejam registadas se forem produzidas ou importadas para a Europa 
começando com quantidades superiores a 1000 ton/ano e classificadas como CMR, Tabela 
4.  
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Tabela 4. Estimativa de substâncias a registar, âmbito REACH (Musu T., 2006). 

Quantidade/ano 1-10 ton 
10-100 
ton 

100-1000 
ton 

> 1000 
ton 

Estimativa do nº de 
produtos químicos 

20000 4600 2800 2600 

Data limite de Registo 
desde o início do REACH 

11 anos 11 anos 6 anos 3 anos 

Avaliação de segurança 
química 

Não Sim Sim Sim 

 

Quanto maior for a quantidade produzida ou importada maior será a quantidade de dados 
e testes necessários para o registo. 

Os utilizadores da substância irão necessitar de ir ao encontro dos requisitos de avaliação 
de riscos se quiserem manter a sua utilização confidencial. 

Os produtores de substâncias são encorajados a partilharem a informação que possuem 
através do SIEF de forma a serem evitados testes e custos de registo desnecessários. 

1.2 A origem do REACH 

As regulamentações europeias para o controlo dos riscos de produtos químicos de 
utilização industrial remontam aos anos de 1960 e 1970 surgindo da necessidade de 
facilitação do comércio no mercado comum. Desde o inicio dos anos 1980s que as 
questões ambientais e de saúde são uma preocupação da politica da UE, estimulando 
alterações e correcções à legislação existente. Um exemplo é a Directiva de Substâncias 
Perigosas 67/548/EEC que, desde a sua entrada em vigor, em 1967 foi corrigida 9 vezes e 
alterada mais de 30 vezes de forma a reflectir a evolução técnica. Apesar de todas estas 
alterações, as instituições da UE consideravam esta directiva confusa e com falhas no que 
diz respeito à protecção ambiental e da saúde. O Regulamento REACH também reflecte o 
enquadramento legal da UE para a gestão do risco. 

A pressão para a mudança veio também de fora da UE. Na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, em 
1992 e a adopção de um objectivo comum nas convenções OSPAR e HELCOM de 1998, 
ficou claro que os instrumentos legais existentes à data para a gestão dos produtos 
químicos na UE precisavam de ser revistos. Em resposta, o Conselho Europeu de Ministros 
e a Comissão Europeia declararam que uma politica integrada de protecção do ambiente 
e da saúde humana era necessária. 

Entre 1998 e 2001 o Conselho e a Comissão Europeia fizeram o rascunho da nova 
regulamentação de produtos químicos consultando os investidores. A indústria reagiu 
salientando a necessidade de programas voluntários. Em 2001 a Comissão Europeia 
apresentou o White Paper on a Strategy for a future Chemicals Policy. Em 2003, a 
Comissão Europeia apresentou o primeiro rascunho da nova legislação de produtos 
químicos. 
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O Regulamento REACH pode ser visto como um compromisso entre grupos distintos e 
com ideias diferentes acerca da melhor forma de gerir os riscos tóxicos. 

No desenvolvimento do REACH, a Comissão Europeia, incentivou activamente a 
participação dos vários investidores ao formar grupos de trabalho técnico, organizando 
conferências e workshops de intercâmbio e discussão de ideias e finalmente ao lançar na 
Internet uma consulta para revisão da operacionalidade e requisitos técnicos de um pré-
rascunho da legislação, publicado em Abril de 2003. 

Na Exposição de Motivos, a Comissão Europeia declarou que só a consulta na Internet 
gerou mais de 6000 contributos distintos de investidores. As principais preocupações 
levantadas foram relacionadas com o âmbito do sistema REACH, custos, burocracia, 
confidencialidade da informação, substituição e testes em animais. Com base nestas 
considerações foram feitas muitas modificações ao pré-rascunho do REACH. 

Um dos aspectos mais críticos na discussão sobre a operacionalidade do REACH foi o 
impacto que este novo regulamento teria no negócio, quais os seus benefícios e custos. 
Apenas do ponto de vista económico, foram considerados numerosos benefícios: 

• A restrição na utilização de substâncias perigosas e a maior consciencialização do 
consumidor final irá criar oportunidades de mercado para produtos mais seguros; 

• Criação de mais condições para o investimento na produção e desenvolvimento de 
produtos químicos na UE devido à maior confiança do consumidor final. A maior 
disponibilidade de informação sobre as propriedades intrínsecas e utilização de 
produtos químicos existentes e a sua rigorosa avaliação pelas entidades 
governamentais competentes irá acalmar os receios de riscos encobertos; 

• Produtores da UE, de substâncias novas e menos perigosas irão ter a vantagem de 
serem os primeiros nos mercados de exportação devido à harmonização dos 
critérios de segurança, presumindo que o REACH é o novo standard de gestão de 
químicos global, conduzindo a estes benefícios as empresas da UE que tiveram de 
inovar como resposta às novas pressões legislativas; 

• Novas oportunidades de mercado para o desenvolvimento de novos produtos e 
serviços devido ao melhor relacionamento entre produtores e utilizadores. O 
REACH irá permitir que os fornecedores tenham um melhor conhecimento dos 
seus clientes e da utilização final que é dada aos seus produtos. Este maior 
conhecimento deverá conduzir à inovação direccionada para as reais necessidades 
do consumidor final (Petry T., 2006); 

A revisão política da proposta da legislação REACH passou por um processo de co-
decisão. Esta co-decisão envolveu três Instituições Europeias: a Comissão Europeia (CE), 
o Conselho e o Parlamento Europeu (PE). Estas instituições desempenham diferentes 
papéis nas diferentes fases do processo. O processo é ilustrado de uma forma 
simplificada na Figura 1. Uma proposta de regulamentação é adoptada quando o 
Conselho e o Parlamento Europeu estão de acordo sobre uma proposta elaborada pela 
Comissão. O REACH foi implementado após ter sido publicado no Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias. 
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Figura 1. Processo de co-decisão (Petry T., 2006). 
 

O Regulamento REACH irá interagir com outras regulamentações europeias pelo que o 
seu impacto é directo em muitas áreas e irá complementar as restrições existentes nas 
regulamentações sectoriais específicas. Um exemplo desta interacção é a nova Directiva 
2009/48/EC relativa à Segurança de Brinquedos, nesta directiva existem restrições para 
19 metais pesados solúveis, fragrâncias alergénicas, entre outras restrições específicas. A 
obrigatoriedade do cumprimento da legislação no que diz respeito ao REACH, irá 
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assegurar uma cobertura mais ampla e informada da exposição a todos os químicos 
presentes neste tipo de artigos. 

1.3 Regulamento CLP 

O regulamento (CE) 1272/2008 é o novo Regulamento Europeu relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem (CLP classification, labeling and packaging) de substâncias e 
misturas químicas. Esta legislação introduz, em todo o espaço da União Europeia, um 
novo sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos, baseado no Sistema 
Mundial Harmonizado das Nações Unidas (GHS da ONU). O GHS (Globally Harmonised 
System of Classification and Labelling of Chemicals) é um sistema das Nações Unidas 
destinado a identificar substâncias químicas perigosas e a informar os utilizadores sobre 
estes perigos através de símbolos normalizados e frases nos rótulos das embalagens, bem 
como através de fichas de dados de segurança. 

Um dos principais objectivos do Regulamento CLP consiste em determinar quais as 
propriedades das substâncias ou misturas que deverão conduzir à sua classificação como 
perigosas. 

Na sequência de uma decisão em 1992 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a ONU trabalhou para desenvolver o GHS com o objectivo 
de fornecer uma base harmonizada de informação sobre substâncias químicas e misturas 
perigosas no que diz respeito a riscos físicos, ambientais, de saúde e segurança. 

A ONU prevê que, quando totalmente implementado, o GHS irá permitir: 

• Realçar a protecção da saúde humana e do ambiente, fornecendo um sistema 
compreensível internacionalmente para a comunicação de risco; 

• Fornecer um código reconhecido para os países sem um sistema implementado; 

• Reduzir a necessidade de repetir os ensaios (incluindo os testes em animais) e 
avaliação de produtos químicos para fins de classificação e rotulagem; 

• Facilitar o comércio de produtos químicos cujos perigos tenham sido 
adequadamente avaliados e identificados numa base internacional. 

Tal como o REACH, a introdução do CLP tem como principal objectivo garantir um nível 
elevado de protecção da saúde humana e do meio ambiente. 

Uma vez que utiliza critérios de classificação e elementos de rotulagem 
internacionalmente acordados espera-se que o Regulamento CLP facilite o comércio e 
contribua para os esforços globais de proteger o Homem e o ambiente dos efeitos nocivos 
dos produtos químicos. Deste modo, este regulamento complementa o Regulamento 
REACH. 
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2 OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

2.1 Objectivos da Tese 

Este trabalho surgiu da necessidade de obter uma análise integrada do impacto do 
Regulamento REACH assim como das diferentes responsabilidades e obrigações dos 
diferentes intervenientes ao longo da cadeia de utilização dos produtos químicos. 

Foram já elaborados numerosos estudos sobre o impacto previsível do REACH, tanto a 
nível da saúde ocupacional, ambiental e do consumidor. O impacto financeiro foi também 
já alvo de numerosos estudos. 

Nesta tese será feita uma abordagem ao Regulamento REACH e aos seus desafios para a 
indústria química europeia e mundial. A sua origem, benefícios e constrangimentos deste 
regulamento serão também tópicos analisados. 

Os objectivos desta tese passam por estudar o impacto do Regulamento REACH no seio 
da União Europeia e também em países exportadores de produtos químicos para a UE, 
nomeadamente os EUA, como principal concorrente da UE no que diz respeito à Indústria 
Química no mercado global.  

O Regulamento CLP e a sua interacção com outra legislação actualmente em vigor serão 
também estudados. 

2.2 Metodologia de Desenvolvimento 

O estudo será apoiado na bibliografia já disponível sobre a regulamentação actualmente 
em vigor com o objectivo de avaliar o impacto actual do REACH sobre a produção de 
químicos a nível mundial e as expectativas para o futuro. 

Neste trabalho, será feito o enquadramento do regulamento CLP com o regulamento 
REACH, uma vez que ambos os regulamentos se encontram interligados. 

 
 
 





Registo e Avaliação de Produtos Químicos. Impacto das Novas Disposições Regulamentares. 

11 
Oliveira, Ana 

3 ESTADO DA ARTE 

O regulamento da União Europeia (UE), Emenda Constitucional (EC) Nº 1907/2006, de 18 
de Dezembro, Registration, Evaluation, Autorizariam of Chemicals (registo, avaliação e 
autorização de substâncias químicas) REACH, exige que todas as empresas registem 
todos os produtos químicos que são colocados no mercado da UE em quantidade superior 
a uma tonelada por ano. 

De acordo com a legislação da UE relativa a substâncias químicas existente antes do 
REACH, às substâncias químicas que estavam no mercado em 1981, os chamados 
produtos químicos existentes, não eram exigidos testes de rotina. Os produtos químicos 
que entraram no mercado a seguir a 1981 foram sujeitos a testes de segurança 
exaustivos. No entanto, a grande maioria das substâncias químicas utilizadas actualmente 
a nível industrial são substâncias anteriores a 1981. As substâncias novas, a partir de 
1981, e portanto testadas, são uma parte muito pequena do total das substâncias 
presentemente em uso. 

No dia 1 de Junho de 2007 entrou em vigor esta nova legislação que difere da anterior na 
medida em que impõe aos importadores e produtores, e não às autoridades públicas, a 
obrigação de testar e registar as substâncias, de tomar medidas adequadas de gestão do 
risco e de as comunicar aos utilizadores. Ou seja, antes do REACH a responsabilidade de 
demonstrar que determinado produto químico era perigoso era dos organismos 
governamentais. Com a regulamentação REACH, os fornecedores de substâncias químicas 
são responsáveis por provar que estas são seguras. 

O regulamento (CE) 1272/2008 é o novo Regulamento Europeu relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem (CLP classification, labeling and packaging) de substâncias e 
misturas químicas. 

O regulamento CLP entrou em vigor em 20 de Janeiro de 2009 e substituirá 
progressivamente a Directiva relativa a Substâncias Perigosas (67/548/CEE) e a Directiva 
relativa a Preparações Perigosas (1999/45/CE). Ambas as directivas serão revogadas em 
1 de Junho de 2015. O regulamento CLP inclui as alterações que é necessário introduzir 
no REACH. 

3.1 Enquadramento Legal e Normativo 

3.1.1 Regulamento REACH 

No REACH existem três distinções fundamentais no que diz respeito à forma do produto: 

• Substância – geralmente elementos químicos e os seus compostos (por exemplo, 
solventes); 

• Preparação – é definida como uma mistura de substâncias (por exemplo, tintas); 

• Artigo – a sua forma e a sua função são mais determinantes do que a sua 
composição química. 
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A utilização de substâncias que suscitam grandes preocupações, SVHCs (Substances of 
Very High Concern), como aquelas que causam cancro, mutações ou afectam a 
reprodução ou aquelas que são persistentes, susceptíveis de bioacumulação e tóxicas, 
está sujeita a autorização e será gradualmente substituída sempre que houver 
alternativas adequadas. 

A lista SIN (Substitute It Now!) é um projecto orientado por uma ONG (organização não 
governamental) que tem o objectivo de tornar mais rápido o processo de transição para 
substâncias não tóxicas. Actualmente The List 1.1, que é uma actualização da anterior 
The List 1.0, conta com 356 substâncias que podem ser identificadas como SVHC de 
acordo com os critérios estabelecidos pela regulamentação REACH. O projecto SIN List foi 
desenvolvido pelo ChemSec – The International Chemical Secreteriat e representa uma 
colaboração sem precedentes entre as ONGs da UE e dos Estados Unidos da América 
(EUA). 

Actualmente existe uma lista de 53 SVHCs, presentes na Lista Candidata (Anexo XIV do 
regulamento REACH). Dentro de determinadas condições, é exigida aos fornecedores de 
bens de consumo dentro da EU, a comunicação do nome das SVHCs presentes num 
produto e a informação acerca do seu uso seguro ao longo da cadeia de utilização. A Lista 
Candidata está em actualização desde que o REACH entrou em vigor, tendo existido 5 
actualizações até agora. 

Nas tabelas seguintes encontram-se as 53 SVHCs incluídas até agora e a data da sua 
entrada na Lista Candidata. Na Tabela 5, encontram-se as quinze SVHCs e respectivas 
possíveis aplicações, incluídas a 28 de Outubro de 2008. 
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Tabela 5. Quinze SVHCs, incluídas em 28 de Outubro de 2008. 
Substância No. CAS Possíveis Aplicações 

SCCP 85535-84-8 Têxtil/Borracha/Tinta/Adesivo: retardante de chama; 

BBP 85-68-7 

Plástico/Pintura/Adesivo: plastificante; DEHP 117-81-7 

DBP 84-74-2 

Xileno de almíscar 81-15-2 Fragrância: matéria-prima; 

4,4’-DDM 101-77-9 Plástico: matéria-prima; 
Adesivo: endurecedor; 

HBCDD 25637-99-4 Plástico/Têxtil: retardante de chama; 

Antraceno 120-12-7 Têxtil: corantes; 
Madeira: produção de antraquinona utilizada como 
catalisador na produção de polpa de madeira; 

Óxido de tributilestanho 56-35-9 Plástico/Têxtil: produção de antimicrobianos utilizados na 
espuma de poliuretano; revestimento de têxteis utilizados 
em estofagem; 

Dicloreto de cobalto 7646-79-9 Sílica gel: indicador de humidade; 
Metal: galvanização; produção de metais não ferrosos; 
Vidro: corantes mordentes para vidro; 
Tinta: agente de secagem; 
Borracha: aditivo para melhorar a adesão; 

Pentóxido de diarsénico 1303-28-2 Metal: endurecedor de cobre, chumbo ou ouro em ligas; 
Vidro: produção de vidro especial; 
 Madeira: conservante; 

Trióxido diarsénico 1327-53-3 Vidro/Cerâmica: descolorante, refinante e agente 
oxidante; Madeira: conservante; 
Metal: preparação de liga de arsénio; 

Hidrogenoarsenato de 
chumbo 

7784-40-9 Madeira: conservante; 
Vidro/ Plástico: pode ser encontrado em materiais 
reciclados; 

Dicromato de sódio 7789-12-0 Metal: acabamento; 
Pele: curtimento; 
Têxtil: tingimento; 
Madeira: conservante; 

Trietil arseniato 15606-95-8 Madeira: conservante. 

 

Na Tabela 6, encontram-se as catorze SVHCs e respectivas possíveis aplicações, incluídas 
a 13 de Janeiro de 2010 na Lista Candidata. 
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Tabela 6. Catorze SVHCs, incluídas em 13 de Janeiro de 2010. 
Substância No. CAS Possíveis Aplicações 

Óleo de antraceno 90640-80-5 Pintura: produção de pinturas à prova de água; 
Madeira: conservante; 
Têxtil: óleos de antraceno utilizados como insecticidas e como 
intermediários de antraquinona que é um importante intermediário de 
muitos corantes sintéticos; 

Óleo de antraceno, 
pasta de antraceno 

90640-81-6 

Óleo de antraceno, 
pasta de antraceno, 
fracção do antraceno 

91995-15-2 

Óleo de antraceno, 
baixo teor de 
antraceno 

90640-82-7 

Óleo de antraceno, 
pasta de antraceno 

91995-17-4 Eléctrodo: ligante; 

2,4-Dinitrotulueno 121-14-2 Plástico: produção de espuma de poliuretano;  
Têxtil: produção de corantes azo; 
Borracha: matéria-prima; 

Disobutilftalato 
 

84-69-5 Plástico/Pintura/Laca: plastificante; 

Adesivo: agente de ligação, amaciador e ajustante de viscosidade; 

Aluminosilicato, fibra 
cerâmica refratária 

650-017-
00-8 (index 

No.) 

Cerâmica/Plástico: isolante para fornos industriais, tubos e cabos; 
 

Ziconia 
Aluminosilicato, fibra 
cerâmica refratária 

650-017-
00-8 (index 

No.) 

Metal: reforçante; 

Cromato de chumbo 7758-97-6 Têxtil: produção de corantes; 
Pintura/Pigmento: matéria-prima;  
Cerâmica: aditivo em pigmentos cerâmicos; 

Cromato molibdato 
sulfato de chumbo 
vermelho (pigmento 
vermelho 104 do 
Colour Index) 

 

12656-85-8 Plástico/Têxtil/Pele/Cerâmica/Pintura: corante; 

Sulfocromato de 
chumbo amarelo 
(pigmento amarelo 34 
do Colour Index) 

1344-37-2 

Tris-(2-cloroetilo) 
fosfato 

115-96-8 Plástico/Pintura/Adesivo: retardante de chama; 

Alcatrão de carvão, a 
alta temperatura 

65996-93-2 Eléctrodo/Pintura: ligante. 

 

A 30 de Março de 2010, foi incluída uma SHVC na Lista Candidata, Tabela 7. 
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Tabela 7. Uma SHVC, incluída a 30 de Março de 2010. 
Substância No. CAS Possíveis Aplicações 

Acrilamida 79-06-1 Plástico: produção poliacrilamida; 
Tinta/Têxtil: estabilizador, indutor de corantes. 

 

A 18 de Junho de 2010 foram incluídas 8 SVHCs na Lista Candidata, Tabela 8. 

 

Tabela 8. Oito SVHCs, incluídas a 18 de Junho de 2010. 
Substância No. CAS Possíveis Aplicações 

Tricloroetileno 79-01-6 Metal: desengordurante; 
Pele/Têxtil: auxiliar; 
Adesivo/Pintura/Laca: solvente; 
Cerâmica: solvente de dissolução de ligantes; 

Ácido bórico 10043-35-3; 
11113-50-1 

Adesivo/Madeira: insecticida e conservante; 
Cerâmica: matéria-prima; 
Vidro: matéria-prima; 
Metal: formar superfícies lubrificantes; 
 

Tetraborato dissódio 
anidro 
 

1330-43-4; 
12179-04-3 

Vidro/Cerâmica: matéria-prima; antifogo; 
Metal: soldadura; agente de fundição para produção de aço 
e metais não-ferrosos; 
Têxtil: curtimento e branqueação; retardante de chama; Heptóxido de tetraboro e 

dissódio hidratado 
12267-73-1 

Cromato de sódio 7775-11-3 Outros: produção de outros compostos de crómio 

Cromato de potássio 7789-00-6 Metal: tratamento e revestimento; inibidor de corrosão; 
Couro: curtimento e acabamento, a oxidação de Cr (III) em 
couro; 
Têxtil: preparação e fiação de fibras têxteis, mordente; 
Tinta/Pigmento: matéria-prima. 

Dicromato de amónia 7789-09-5 

Dicromato de potássio 7778-50-9 

 

A 15 de Dezembro de 2010 foram acrescentadas 8 SVHCs (Tabela 9) às 38 já existentes, 
passando para 46 SVHCs na Lista Candidata a Autorização. 
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Tabela 9. Oito SVHCs, incluídas a 15 de Dezembro de 2010. 
Substância No. CAS Possíveis Aplicações 
Diacetato de Cobalto (II) 71-48-7 Utilizados como corantes complexos 

metálicos; secante para pinturas com 
lacas; 

Carbonato de Cobalto (II) 513-79-1 
Dinitrato de Cobalto 10141-05-6 
Sulfato de Cobalto (II) 10124-43-3 
2-Etoxietanol 110-80-5 Solvente para tintas de impressão, 

adesivos, vernizes, lacas, ceras, óleos e 
resinas, nitrocelulose e acetato de 
celulose; 

2-Metoxietanol 109-86-4 Solvente para tintas de impressão, 
adesivos, vernizes, laca, nitrocelulose, 
acetato de celulose, fibra de acetato; 
solvente no tingimento de couro; 

Trióxido de Crómio 1333-82-0 Utilizados como agentes fixantes em 
conservantes de madeira; acabamento 
de metais; subproduto do curtimento de 
couro. 

Ácidos gerados a partir de 
tróxido de crómio e seus 
oligómeros: ácido crómico, 
ácido dicrómico, oligómeros 
de ácido crómico e ácido 
dicrómico  

7738-94-5 
13530-68-2 

 

A 20 de Junho de 2011, mais 7 substâncias foram incluídas na Lista Candidata passando 
para um total de 53 SVHCs, Tabela 10. 
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Tabela 10. Sete SVHCs, incluídas a 20 de Junho de 2011. 

Substância No. CAS Possíveis Aplicações 

2-Etoxietil acetato 111-15-9 
Solvente em tintas, vernizes e lacas 

Intermediário em adesivos cianoacrilato  

Tintas para plástico e borracha 

Cromato de estrôncio 
 7789-06-
2 

Agente anti-corrosão em metal 

Corante para PVC 

Ácido 1,2-
benzenodicarboxílico, 
ésteres dialquílicos 
(C7-11) ramificados e 
lineares. (DHNUP) 

68515-42-
4 

Plastificantes em PVC, espuma, adesivos e 
revestimentos 

Hidrazina 302-01-2 

Monómero para polimerização 
Inibidor de corrosão no tratamento de água 
Redução de Metal 
Agente estabilizador na fabricação de tinta 

1-Metil-2-pirrolidona 872-50-4 

Material de revestimento 
Utilizado na formulação de insecticidas, 
 fungicidas, herbicidas, tratamento de 
sementes e bio reguladores 
Solventes usados na preparação de produtos 
farmacêuticos, indústria electrónica 

Matéria-prima na indústria têxtil 

1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 

Tinta, solvente, removedor de verniz e 
 desengordurante. 
 Matéria-prima na síntese de: 
- pesticidas 
- solventes clorados 
- agente de cross-linking em polímeros 

Ácido 1,2- 
benzenodicarboxílico, 
ésteres dialquílicos 
(C6-8), ramificados e 
lineares, (DIHP) 

71888-89-
6 

Plastificante 
Selante 

 

Muitas das SVHCs têm uma ampla variedade de aplicações em materiais muito usados, 
como têxteis, couro, metal, e vidro, normalmente utilizados em bens de consumo como 
vestuário, brinquedos e produto electrónicos. 

Os critérios mínimos, de acordo com o Artigo 57 para uma substância ser considerada 
SVHC são: 

• Cancerígena, categoria 1 ou 2, Directiva 67/548/EEC; 

• Mutagénica, categoria 1 ou 2, Directiva 67/548/EEC; 

• Tóxica para a reprodução, categoria 1 ou 2, Directiva 67/548/EEC; 

• Persistente, bioacumulativa e tóxica (PBT), critério no Anexo XIII (substâncias não 
listadas); 

• Muito persistentes e muito bioacumulativas (vPvB, very persistant very 
bioaccumulative); 
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• Substâncias de preocupação equivalente (por exemplo, desreguladores 
endócrinos). 

Os produtores e importadores de substâncias na Lista Candidata têm as seguintes 
obrigações ao abrigo do REACH: 

• Substâncias na Lista Candidata – A Folha de Dados de Segurança (MSDS, Material 
Safety Data Sheet) têm de ser disponibilizada aos utilizadores industriais e 
comerciais a partir da data de inclusão. Não existe quantidade mínima para 
aplicação desta obrigação; 

• Preparações contendo substâncias presentes na Lista Candidata – A MSDS tem de 
ser disponibilizada aos utilizadores industriais e comerciais se a concentração de 
SVHC é de pelo menos 1% em massa para preparações não gasosas ou 0,2% em 
volume para preparações no estado gasoso, a partir da data de inclusão. Não 
existe quantidade mínima para aplicação desta obrigação; 

• Artigos contendo substâncias presentes na Lista Candidata – Informação sobre a 
sua utilização segura, de acordo com o Artigo 33, deve ser disponibilizada aos 
utilizadores industriais e comerciais se a concentração de SVHC for superior a 
0,1% em massa, a partir da data de inclusão. Não existe quantidade mínima para 
aplicação desta obrigação. 

As SVHCs serão gradualmente incluídas no Anexo XIV do Regulamento REACH. Uma vez 
incluídas no referido anexo, não podem ser colocadas no mercado ou utilizadas após uma 
data a ser definida (data de expiração), salvo se for concedida uma autorização à 
empresa. 

Os pedidos de autorização devem ser feitos dentro dos prazos fixados para cada utilização 
que não esteja isenta da obrigação de autorização. Estes pedidos devem incluir: 

• Um relatório de segurança química, que abranja os riscos relacionados com as 
propriedades da substância (a menos que já submetido como parte do registo); 

• Uma análise das possíveis substâncias ou tecnologias alternativas, incluindo, se 
aplicável, informações sobre pesquisa e desenvolvimento previstos ou já em curso 
para desenvolver tais alternativas. 

Se a análise de alternativas revelar que existe uma alternativa adequada, deve ser 
apresentado um plano de substituição a explicar como pretende substituir a substância 
pela alternativa. 

A adequação das alternativas disponíveis é avaliada tendo em conta todos os aspectos 
relevantes, incluindo os resultados da alternativa na redução dos riscos globais e se é 
tecnicamente e economicamente viável. 

O requerente pode incluir uma análise socioeconómica na sua aplicação. Nos casos em 
que não for possível demonstrar um controlo adequado dos riscos e onde não existe uma 
alternativa adequada, a análise socioeconómica é obrigatória. 

As autorizações, por parte da Comissão Europeia serão concedidas se ficar demonstrado 
que o risco do uso da substância é adequadamente controlado. A rota de controlo 
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adequado não se aplica às substâncias para as quais não é possível determinar os limites 
e às substâncias com propriedades PBT ou vPvB. 

Se o risco não está adequadamente controlado, uma autorização pode ainda ser 
concedida se for provado que os benefícios socioeconómicos compensam os riscos e não 
existem substâncias ou tecnologias alternativas adequadas. 

Os utilizadores industriais ou consumidores finais só poderão usar essas substâncias para 
utilizações que tenham sido autorizados. 

Para isso, devem obter a substância de uma empresa a quem foi concedida uma 
autorização para esse uso e ficar dentro das condições dessa autorização. Os utilizadores 
a jusante devem notificar a Agência que estão a utilizar uma substância autorizada. 
Devem igualmente requerer autorização para o seu próprio uso. 

Neste momento, foram já feitas duas recomendações de substâncias consideradas 
prioritárias pela ECHA para inclusão na Lista de Autorização no âmbito do Anexo XIV do 
Regulamento REACH. A primeira recomendação data de 1 de Junho de 2009, onde foram 
incluídas as seguintes sete substâncias: 

• 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno (Xileno de Almíscar); 

• 4,4 '-diaminodifenilmetano (MDA); 

• Alcanos, C10-13, cloro (parafinas cloradas de cadeia curta) (SCCPs)3; 

• Hexabromociclododecano (HBCDD) e todos os diastereoisómeros principais: 

o Alfa-Hexabromociclododecano; 

o Beta-Hexabromociclododecano; 

o Gama-Hexabromociclododecano; 

• Bis (2-etil-hexil) ftalato (DEHP); 

• Butil ftalato de benzilo (BBP); 

• Dibutil ftalato (DBP). 

A segunda recomendação foi a 17 de Dezembro de 2010 e inclui oito substâncias: 

• di-isobutilftalato (DIBP); 

• trióxido diarsénico; 

• pentóxido diarsénico; 

• cromato de chumbo; 

• sulfocromato de chumbo amarelo (CI Pigment Yellow 34); 

• cromato de chumbo vermelho sulfato de molibdato (CI Pigment Red 104); 

• tris (2-cloroetil) fosfato (TCEP) e 2,4-dinitrotolueno (2,4-DNT). 

Destas duas recomendações, a 17 de Fevereiro de 20011, seis SVHCs foram transferidas 
para a Lista de Autorização, Anexo XIV do Regulamento REACH e serão banidas nos 
                                                
3
 Isenção: preparações em concentrações de 1%, em peso, destinados a polimento de metais ou couro 
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próximos 3-5 anos a menos que uma autorização tenha sido concedida a empresas 
individuais para a sua utilização. Estas substâncias são cancerígenas, tóxicas para a 
reprodução ou persistem no ambiente e acumulam nos organismos vivos. 

Os produtores/importadores destas substâncias dentro da União Europeia devem 
demonstrar que foram tomadas as medidas de segurança necessárias para o controlo 
adequado do risco ou que os benefícios para a sociedade e a economia superam os 
riscos. 

No caso das substâncias com alternativas ou técnicas existentes viáveis, um calendário 
para a sua substituição também terá de ser apresentado. Para cada substância incluída, é 
indicada uma data de expiração, desde 2014-2015. A partir desta data, a substância só 
pode ser colocada no mercado ou utilizada se a autorização for concedida. As seis 
substâncias incluídas na Lista de Autorização são: 

• 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno (Xileno de Almíscar); 

• 4,4 '-diaminodifenilmetano (MDA); 

• Hexabromociclododecano (HBCDD); 

• Bis (2-etil-hexil) ftalato (DEHP); 

• Butil ftalato de benzilo (BBP); 

• Dibutil ftalato (DBP). 

As categorias de produtos sujeitos a autorização encontram-se sumarizada na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Categorias de produtos relevantes para autorização. 
Classificação do produto Obrigações de Autorização 

Substância Sim 
Preparação Sim 

Artigo 
Incorporação de substâncias 
dentro da EU 

Artigos Importados 

Sim Não 

 

3.1.2 Responsabilidades e obrigações 

Os fornecedores de artigos dentro da União Europeia têm um conjunto responsabilidades 
e obrigações no âmbito do Regulamento REACH. Na Tabela 12, encontram-se 
sumarizados os procedimentos a serem adoptados por fornecedores de artigos dentro da 
União Europeia no âmbito de aplicação do Regulamento REACH. 
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Tabela 12. Procedimento dos fornecedores de artigos, REACH. 

Obrigação Preocupação Requisito 
Procedimento do 
fornecedor do artigo 

Registo Substância 
1. Substância com libertação intencional do 
artigo; 2. Substância no artigo > 1 ton/ano 

Registo da substância 

Comunicação 
(Artigo 33) 

SVHC 
1. SVHC incluída na Lista Candidata;                     
2. SVHC no artigo > 0,1% em massa 

Fornecer a informação 
necessária para permitir a 
utilização segura do artigo; 
a informação tem de estar 
disponível a pedido do 
consumidor 

Notificação 
[Artigo 7 
(2)] 

SVHC 

1. SVHC incluída na Lista Candidata;                     
2. SVHC no artigo > 0,1% em massa;                                           
3. SVHC no artigo > 1 ton/ano/produtor ou 
importador  

Notificação à ECHA (válido 
a partir de 1 de Junho de 
2011) 

Restrição 
(Anexo XVII) 

RS 
Artigos contendo RS previstos no Anexo 
XVII 

Cumprir com as condições 
delineadas no Anexo XVII 

 

Na Figura 2, encontra-se de forma esquemática, a sequência de análise das obrigações de 
um produtor ou importador de um Artigo no âmbito do Regulamento REACH. 
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Figura 2. Obrigação de produtores e importadores de Artigos. 
 

Deve ser submetida à Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA, European 
Chemicals Agency) uma notificação, de acordo com o Artigo 7(2), se a concentração de 
SVHC for superior a 1% em massa, a produção/importação for superior a uma tonelada 
por ano na UE e ninguém tenha registado essa substância para esse uso especifico. A 
data efectiva é seis meses após a SVHC ser colocada na Lista Candidata, mas não anterior 
a 1 de Junho de 2011. 

Os produtores e importadores de artigos na UE são obrigados a notificar a ECHA antes de 
1 Junho de 2011, se as substâncias sujeitas a notificação foram incluídas na lista 
candidata antes de 1 de Dezembro de 2010. Substâncias incluídas na lista candidata após 
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1 de Dezembro de 2010 estão sujeitas a notificação, o mais tardar seis meses após a 
inclusão, ou seja, o prazo de notificação das 8 SVHCs publicada em 15 de Dezembro de 
2010 é 15 Junho 2011. Na Figura 3, encontra-se detalhado o número de SVHCs 
publicadas antes e após 1 de Dezembro de 2010 e os respectivos prazos para a sua 
notificação. 

 

Figura 3. Prazos para a notificação das SVHCs. 
 

Os requisitos de notificação das SVHCs estão previstos no artigo 7 (2) do regulamento 
REACH. O produtor ou importador de artigos deve apresentar a sua notificação se uma 
SVHC está presente num artigo em quantidade superior a 0,1% (w/w) e no seu conjunto 
a quantidade para todos os artigos é superior a 1 tonelada por ano por produtor ou 
importador. As excepções a este procedimento são: 

• A SVHC no artigo pode ser excluída da exposição dos seres humanos e ambiente 
em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização, incluindo a 
eliminação; 

• A SVHC já foi registada por outro actor para o mesmo uso. 

O regulamento REACH aplica-se a todas as substâncias químicas com as seguintes 
excepções: substâncias radioactivas (Directiva 96/29/Euratom), substâncias sob 
supervisão alfandegária, intermediários não isolados e transporte de substâncias. Os 
desperdícios (Directiva 2006/12/EC) são também uma excepção específica uma vez que 
não são substâncias, preparações ou artigos de acordo com a definição REACH. 
Existem também excepções particulares que dentro do âmbito de aplicação do REACH, 
não estão sujeitas a algumas obrigações do regulamento: 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

24 
Estado da Arte 

• Medicamentos para utilização humana ou veterinária; as substâncias 
usadas nestes produtos não são obrigadas ao registo, avaliação e autorização. O 
estabelecido no REACH, acerca da informação a disponibilizar ao consumidor final 
da responsabilidade da cadeia de distribuição, não se aplica a estes produtos no 
seu estado acabado (726/2004/EC, 2001/82/EC, 2001/83/EC). 

• Produtos alimentares e similares; as substâncias utilizadas nestes produtos, 
incluindo as utilizadas como aditivos ou aromatizantes, não são obrigadas ao 
registo, avaliação e autorização. O estabelecido no REACH acerca da informação a 
disponibilizar ao consumidor final da responsabilidade da cadeia de distribuição, 
não se aplica a estes produtos no seu estado acabado (178/2002/EC). 

• Cosméticos; o estabelecido no REACH acerca da informação a disponibilizar ao 
consumidor final da responsabilidade da cadeia de distribuição, não se aplica a 
estes produtos no seu estado acabado. O relatório de segurança química não 
necessita de incluir informação sobre o risco para a saúde no consumidor final. No 
caso de substâncias sujeitas a autorização apenas devido ao perigo para a saúde 
humana não estão sujeitas a esta disposição. As restrições também não são 
aplicáveis, se forem devidas ao perigo para a saúde humana uma vez que se 
encontram abrangidos no âmbito da Directiva de Cosméticos (76/768/EEC). 

• Dispositivos médicos invasivos ou utilizados em contacto físico directo 
com o corpo humano; o estabelecido no REACH, acerca da informação a 
disponibilizar ao consumidor final da responsabilidade da cadeia de distribuição, 
não se aplica a estas preparações no seu estado acabado uma vez que as medidas 
comunitárias de classificação e rotulagem asseguram o mesmo nível de 
informação e protecção como a legislação de preparações/misturas perigosas 
(1999/45/EC). 

• Materiais em contacto com produtos alimentares; o relatório de segurança 
química não necessita de incluir considerações sobre o risco para a saúde 
humana. No caso de substâncias sujeitas a autorização apenas devido a perigos 
para a saúde humana, o estabelecido para autorização não se aplica quando a sua 
utilização for materiais de contacto com produtos alimentares. 

• Produtos de protecção de plantas e biocidas; o registo é considerado 
completo para produção ou importação de substâncias activas e auxiliares como 
produtos de protecção de plantas. Também é considerado completo para 
produção ou importação de substâncias activas e auxiliares como produtos 
biocidas. O processo de autorização não é aplicável às utilizações de substâncias 
em produtos de protecção de plantas e biocidas.  

• Combustíveis; o estabelecido para autorização não é aplicado a combustíveis de 
motor, combustíveis utilizados em plantas de combustão fixas ou móveis de óleos 
minerais e combustíveis em sistemas fechados. 

• Polímeros; actualmente estão isentos do registo e avaliação. 

• Substâncias incluídas no anexo IV do REACH; estão excluídas do registo 
avaliação e das obrigações ao longo da cadeia de utilização, uma vez que está 
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disponível informação suficiente para considerar estas substâncias como tendo um 
risco mínimo devido às suas propriedades intrínsecas. 

• Substâncias abrangidas pelo anexo V do REACH; estão isentas do registo, 
obrigações ao longo da cadeia de utilização e avaliação uma vez que o seu registo 
é considerado inapropriado ou desnecessário para estas substâncias dado que a 
sua exclusão não prejudica os objectivos do REACH. 

• Pesquisa e desenvolvimento cientifico; substâncias produzidas, importadas 
ou utilizadas com o objectivo de pesquisa e desenvolvimento científico em 
condições controladas, numa quantidade inferior a 1 tonelada por ano, estão 
isentas do registo, autorização e obrigações de restrição. 

• Substâncias registadas, exportadas e re-importadas na UE (pelo mesmo 
actor na cadeia de distribuição, ou outro); estão isentas do registo e da 
responsabilidade ao longo da cadeia de distribuição dentro de determinadas 
condições. 

• Substâncias já registadas, recuperadas ou recicladas; dentro de 
determinadas condições, estão isentas do registo e da responsabilidade ao longo 
da cadeia de distribuição. 

• Substâncias presentes em preparações; abaixo de determinadas 
concentrações limite, definidas no artigo 56(6) do REACH estão isentas de registo. 

3.1.3 Regulamento CLP 

O regulamento (CE) 1272/2008 é o novo Regulamento Europeu relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem (CLP classification, labeling and packaging) de substâncias e 
misturas químicas. Esta legislação introduz, em todo o espaço da União Europeia, um 
novo sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos, baseado no Sistema 
Mundial Harmonizado das Nações Unidas (GHS da ONU). O GHS (Globally Harmonised 
System of Classification and Labelling of Chemicals) é um sistema das Nações Unidas 
destinado a identificar substâncias químicas perigosas e a informar os utilizadores sobre 
estes perigos através de símbolos normalizados e frases nos rótulos das embalagens, bem 
como através de fichas de dados de segurança. 

Um dos principais objectivos do Regulamento CLP consiste em determinar quais as 
propriedades das substâncias ou misturas que deverão conduzir à sua classificação como 
perigosas. 

Uma vez identificadas essas propriedades e classificada a substância ou mistura em 
conformidade, os fabricantes, importadores, utilizadores a jusante e distribuidores de 
substâncias e misturas, bem como os produtores e importadores de determinados artigos 
específicos, devem comunicar os perigos identificados dessas substâncias ou misturas a 
outros agentes da cadeia de abastecimento, incluindo os consumidores. 

O perigo de uma substância ou mistura refere-se ao potencial dessa substância ou 
mistura para provocar danos e depende das propriedades intrínsecas da substância ou 
mistura. Nesta relação, a avaliação dos perigos é o processo mediante o qual a 
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informação sobre as propriedades intrínsecas de uma substância ou mistura é avaliada de 
modo a determinar o seu potencial para provocar danos. Nos casos em que a natureza e 
a gravidade de um perigo identificado preencham os critérios de classificação, a 
classificação de perigo consistirá na atribuição de uma descrição normalizada desse 
perigo referente a uma substância ou mistura susceptível de provocar danos à saúde 
humana ou ao ambiente (http://echa.europa.eu). 

A rotulagem de perigo permite informar o utilizador de uma substância ou mistura sobre a 
classificação de perigo dessa mesma substância ou mistura, bem como alertá-lo para a 
presença de um perigo e para a necessidade de evitar exposições e riscos decorrentes. 

O Regulamento CLP (em português CRE, classificação, rotulagem e embalagem) entrou 
em vigor em 20 de Janeiro de 2009 e substituirá progressivamente a Directiva relativa a 
Substâncias Perigosas (67/548/CEE) e a Directiva relativa a Preparações Perigosas 
(1999/45/CE). Ambas as directivas serão revogadas em 1 de Junho de 2015. 

As datas principais são: 

• 1 De Dezembro de 2010, data em que as substâncias devem ser reclassificadas e 
rotuladas em conformidade com o Regulamento CLP; 

• 1 De Junho de 2015, data de aplicação do mesmo processo às misturas. 

O regulamento CLP inclui as alterações que é necessário introduzir no REACH e certas 
obrigações previstas no REACH são transferidas para o mesmo: 

1. A obrigação de as empresas classificarem elas próprias as suas substâncias e 
misturas e notificarem as classificações; 

2. Será preparada uma lista harmonizada de substâncias classificadas ao nível 
comunitário; 

3. Será estabelecido um inventário de classificação e rotulagem, que reúna todas as 
notificações e classificações harmonizadas mencionadas atrás. 

Como as fichas de dados de segurança são o instrumento principal de comunicação no 
âmbito do regulamento REACH, é lá que as disposições sobre as fichas de dados de 
segurança permanecerão. 

O regulamento segue a terminologia do Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem: o termo substância permanece, mas preparação é substituída por mistura; o 
termo categoria de perigo é substituído por classe de perigo. A classe de perigo traduz a 
natureza do perigo físico, para a saúde ou o ambiente. 

O regulamento define 28 classes de perigos: 16 classes de perigo físico, 10 classes de 
perigo para a saúde, uma classe de perigo ambiental e mais uma classe de substâncias 
perigosas para a camada de ozono. 

A rotulagem no âmbito do regulamento inclui elementos que na sua maioria são 
diferentes dos utilizados actualmente nos locais de trabalho na Europa. A informação 
necessária consiste: identificadores dos produtos, identidade do fornecedor, pictogramas 
dos perigos, sinais de aviso, informações sobre perigos e informações preventivas. 
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Actualmente são utilizados em todo o mundo vários sistemas de classificação e rotulagem 
(C&R) de produtos químicos. A mesma substância pode ter diferentes classificações em 
diferentes países. Para eliminar tais divergências e reforçar a protecção das pessoas e do 
ambiente em todos os países, foi decidido desenvolver um Sistema Mundial Harmonizado 
de Classificação e Rotulagem sob a égide das Nações Unidas. O Sistema Mundial 
Harmonizado de Classificação e Rotulagem foi formalmente adoptado em 2002 pelo 
Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) e revisto em 2005 e 2007.  

O sistema GHS aborda a classificação de produtos químicos por tipo de risco e propõe 
elementos harmonizados de comunicação de risco. O objectivo é garantir que as 
informações sobre os perigos físicos e a toxicidade dos produtos químicos disponíveis são 
correctamente transmitidas e entendidas, de forma a proteger a saúde humana e o meio 
ambiente durante o manuseio, transporte e uso desses produtos químicos. Destina-se 
portanto a melhorar a comunicação sobre perigo para os operários, os consumidores, os 
socorristas e na fase de transporte, mediante rótulos harmonizados e, sempre que for 
oportuno, fichas de dados de segurança. O GHS também fornece uma base para a 
harmonização de normas e regulamentos sobre os produtos químicos a nível nacional, 
regional e mundial sendo um factor importante para a simplificação do comércio 
internacional. 

Sendo o Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem um conjunto de 
recomendações internacionais, a sua aplicação é portanto opt-in. A UE tornou-o 
obrigatório, incluindo-o na legislação comunitária. 

O regulamento CLP trata dos perigos das substâncias e misturas químicas e de como 
informar terceiros sobre os mesmos. Cabe à indústria determinar os perigos das 
substâncias e preparações, antes de estas serem colocadas no mercado, e classificá-las 
em conformidade com os perigos identificados. No caso de uma substância ou preparação 
ser considerada perigosa, esta deverá ser rotulada de maneira que os trabalhadores e os 
consumidores tenham conhecimento dos seus efeitos, antes de a manusear. 

O regulamento CLP introduz novos pictogramas de aviso. Os actuais pictogramas da UE 
(símbolo preto em fundo laranja) estão a ser substituídos pelos pictogramas GHS (símbolo 
preto em fundo branco, dentro de moldura vermelha), não apenas nas substâncias 
químicas utilizadas no local de trabalho, mas também nos produtos de consumo, como 
detergentes ou produtos de limpeza domésticos, Figura 4. 

 

 

 

Figura 4 – Pictograma GHS de substância química. 
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Foram definidos três tipos de perigos principais: perigos físicos, perigos para a saúde e 
perigos para o meio ambiente. Estão divididos em classes de perigo que se definem pela 
natureza: 

• Perigo físico (ex. Explosivos, substâncias/misturas auto reactivas); 

• Perigo para a saúde (ex. toxicidade aguda, mutagenicidade em células germinais); 

• Perigo para o meio ambiente (ex. toxicidade aquática aguda). 

As classes de perigo estão divididas em categorias de perigo, que especificam a gravidade 
do perigo (ex. toxicidade aguda, categorias 1,2). 

Em anexo neste trabalho encontram-se os elementos dos rótulos para cada um dos 
perigos acima identificados de acordo com o regulamento CLP. 

De acordo com o regulamento CLP, a notificação das substâncias na base de dados C&L 
da ECHA é obrigatória nos seguintes casos: 

• Produção ou importação de uma substância sujeita a registo no âmbito do 
Regulamento REACH; 

• Produção ou importação de uma substância considerada perigosa 
independentemente da quantidade; 

• Importação de uma mistura que contenha uma substância classificada como 
perigosa e que está presente acima da concentração limite, o que implica a 
classificação da mistura como perigosa de acordo com o Regulamento CLP; 

• Importação de um artigo contendo substâncias que estão sujeitas a registo no 
âmbito do Artigo 7 do Regulamento REACH. 

Os fabricantes, importadores, utilizadores a jusante (incluindo os formuladores, 
fabricantes de misturas) e os distribuidores (incluindo os retalhistas) devem rotular todas 
as substâncias ou misturas contidas em embalagens e que necessitem de rotulagem. 

As substâncias ou misturas contidas nas embalagens devem ser rotuladas em 
conformidade com as regras do Regulamento CLP nos seguintes casos: 

• A substância ou a própria mistura estiverem classificadas como perigosas; 

• A mistura contiver uma ou mais substâncias classificadas como perigosas para 
níveis superiores às concentrações indicadas na Parte 2 do Anexo II do 
Regulamento CLP, mesmo que a própria mistura não esteja classificada 
globalmente como perigosa. Neste caso, deve ser aplicada rotulagem suplementar 
em conformidade com o disposto na Parte 2 do Anexo II do Regulamento CLP 
(número 6 do artigo 25.º do Regulamento CLP); 

• Se tratar de um artigo explosivo na acepção do disposto na Parte 2.1 do Anexo I 
do Regulamento CLP. 

O rótulo deve ser fixado numa ou mais faces da embalagem que contém directamente a 
substância ou mistura (artigo 31.º do Regulamento CLP) e deve ser legível na horizontal 
quando o pacote é colocado na posição normal. O rótulo deve ainda apresentar 
dimensões mínimas em relação ao volume da embalagem, Tabela 13. 
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Tabela 13. Dimensões dos rótulos (http://echa.europa.eu). 
Capacidade do pacote - CP (dm3) Dimensões do rótulo (mm) 

CP ≤ 3 Se possível, pelo menos 52 x 74 
 3 < CP ≤ 50 Pelo menos 74 x 105 
 50 < CP ≤ 500 Pelo menos 105 x 148 

500 < CP Pelo menos 148 x 210 
 

Uma palavra-sinal indica ao leitor o nível relativo de gravidade do perigo. O rótulo deve 
incluir a palavra-sinal pertinente de acordo com a classificação da substância ou mistura 
perigosa. No caso de a substância ou mistura apresentar um perigo mais grave, o rótulo 
deve ostentar a palavra-sinal “perigo” e, no caso de um perigo menos grave, a palavra-
sinal "atenção" (artigo 20.º do Regulamento CLP). 

A palavra-sinal relevante para cada classificação específica está definida nos quadros que 
indicam os elementos do rótulo exigidos para cada classe de perigo constante das Partes 
2 a 5 do Anexo I do Regulamento CLP. Algumas categorias de perigo (por exemplo, 
explosivos, divisão 1.6) não possuem uma palavra-sinal. Se for necessário utilizar a 
palavra-sinal “Perigo”, a palavra-sinal “Atenção” não deve figurar no rótulo. 

A regulamentação CLP, exige que a embalagem de um produto químico: 

• Evite que o produto escape; 

• Não seja inadvertidamente afectado pelo produto; 

• Seja suficientemente forte para suportar o manuseamento normal. 

Se a embalagem tiver uma abertura para reposição tem de garantir que o produto não 
escape mesmo após utilização repetida. Os produtos químicos que são vendidos ao 
público geral têm de ser embalados com fechos que previnam a abertura por crianças. 

Similarmente, alguns produtos químicos têm de ter uma sinalização de perigo táctil 
(normalmente um pequeno triângulo em relevo) para alertar os cegos e pessoas com 
dificuldades visuais que estão a manusear um produto químico perigoso, Tabela 14. 
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Tabela 14. Classificações de perigo aplicáveis (http://echa.europa.eu). 

Classe (Categoria) de perigo 
Fechos de segurança para 

crianças 
Avisos 
tácteis 

Toxicidade aguda (categorias 1 a 3) x x 
Toxicidade aguda (categoria 4)  x 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
– exposição única (categoria 1) 

x x 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
– exposição única (categoria 2) 

 x 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
– exposição repetida (categoria 1) 

x x 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
– exposição repetida (categoria 2) 

 x 

Corrosão cutânea (categorias 1A, 1B e 
1C) 

x x 

Sensibilização respiratória (categoria 1)  x 

Perigo de aspiração (categoria 1) em 
forma não aerossolizada ou 

introduzidas num recipiente dotado de 
um sistema de pulverização selado 

x  

Perigo de aspiração (categoria 1) x x 
Mutagenicidade em células 
germinativas (categoria 2) 

 x 

Carcinogenicidade (categoria 2)  x 
Toxicidade reprodutiva (categoria 2)  x 
Gases inflamáveis (categorias 1 e 2)  x 

Líquidos inflamáveis (categorias 1 e 2)  x 

Sólidos inflamáveis (categorias 1 e 2)  x 

 

Para além do Regulamento CLP existe um conjunto de legislação comunitária que pode 
ser desencadeada pela classificação de uma substância ou mistura, Tabela 15. 
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Tabela 15. Legislação desencadeada pela classificação (Postle M., 2009). 

Legislação aplicável 
REACH 
Controlo de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (Seveso II) 
Directiva 96/82/EC de 9 Dezembro de 1996 
Produtos fitossanitários: Directiva 91/414/EEC (PPPD) de 15 Julho 
Produtos Biocidas: Directiva 98/8/EC (BPD) de 16 Fevereiro 1998 
Agentes químicos no trabalho: Directiva 98/24/EC de 7 Abril 1998 
Cancerígenos e mutagénicos no trabalho: Directiva 2004/37/EC 29 Abril 2004 
Pessoas jovens no trabalho: Directiva 94/33/EC de 22 Junho 1994 
Mulheres grávidas ou em aleitamento materno no trabalho: Directiva 92/85/EEC de 19 Outubro 1992 
Sinais de higiene e segurança no trabalho: Directiva 92/58/EEC de 24 Junho 1992 
Produtos cosméticos: Directiva 76/768/EEC de 27 Julho 1976 
Segurança dos brinquedos: Directiva 88/378/EEC de 3 Maio 1988 alterada pela Directiva 93/68/EEC 
Detergentes: Regulamento (EC) No 648/2004 de 31 Março 2004 
Sistema de atribuição da Eco-label: Regulamento (EC) No 1980/2000 de 17 Julho 2000 
Dispersores de aerossóis: Directiva 75/324/CEE do Conselho, de 20 de Maio de 1975. CLP artigo 14 (2c) tem em 
conta a Directiva Aerossóis artigo 8 (1) 
Limitação de emissões de compostos orgânicos voláteis: Directiva 1999/13/EC de 11 de Março 1999 e Directiva 
2004/42/EC de 21 Abril 2004 
Avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente: Directiva 1996/62/EC de 27 de Setembro 
Exportação e importação de produtos químicos perigosos: Regulamento (EC) No 689/2008 de 17 de Junho 2008 
Resíduos perigosos: Directiva 91/689/EC de 12 Dezembro 1991, incluindo a Decisão da Comissão 2000/532/EC de 
3 Maio 2000 
Baterias e acumuladores: Directiva 91/157/EEC de 18 Março 1991 
Veículos em fim de vida: Directiva 2000/53/EC de 18 Setembro 2000 
Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE): Directiva 2002/96/CE de 27 de Janeiro, 2002 

 

3.1.4 Fichas de dados de Segurança 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e utilizadores a jusante no fornecimento de 
substâncias ou misturas que preencham os critérios de classificação como perigosas de 
acordo com o anterior regulamento de produtos químicos (Chemicals Hazard Information 
and Packaging for Supply, CHIP) de 2002, eram obrigados a compilar e fornecer uma 
ficha de dados de segurança (SDS) na primeira entrega de uma substância ou mistura. O 
REACH assumiu este sistema e foi alterado para ter em conta as novas regras de 
classificação, rotulagem e embalagem, Regulamento (CLP). 

As fichas de dados de segurança química tornaram-se na principal ferramenta de 
comunicação em toda a cadeia de fornecimento, desde a introdução do Regulamento 
REACH e do novo sistema de classificação do GHS, que foi adoptada pela Comissão 
Europeia no âmbito da classificação, rotulagem e embalagem, Regulamento CLP. 

Os fornecedores são obrigados a disponibilizar a SDS nos seguintes casos: 

a. Substância ou mistura, que é classificada como perigosa nos termos da Directiva 
de Substâncias Perigosas 67/548/CEE ou Directiva de Preparações Perigosas, 
1999/45/CE ou classificada como perigosa, nos termos do regulamento CLP (CE) 
n. º 1272 / 2008; 
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b. Substância que é persistente, bioacumulativa e tóxica (PBT) ou muito persistente e 
bioacumulativa (vPvB), conforme definido no Anexo XIII do REACH; 

c. Substância incluída na lista candidata como SVHC. 

Quando um cliente solicita a SDS de uma mistura que não está classificada como perigosa 
de acordo com a Directiva 1999/45/EC o fornecedor é obrigado a entregá-la nas 
seguintes condições: 

a. Substância com efeitos perigosos à saúde humana ou para o ambiente, numa 
concentração individual ≥ 1% em peso para misturas que são sólidas ou líquidas 
(ou seja, misturas não gasosas) ou ≥ 0,2%, em volume, para misturas gasosas; 

b. Substância que é PBT ou vPvB, numa concentração individual de ≥ 0,1% em peso 
para misturas que são sólidas ou líquidas); 

c.  Substância na lista candidata de SVHCs (por outros motivos que não os listados 
acima), numa concentração individual de ≥ 0,1% em peso para misturas não 
gasosas; 

d. Substância para a qual existem limites de exposição no local de trabalho a nível 
europeu. 

As fichas de dados de segurança devem ser datadas e conter os seguintes títulos: 

1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa; 

2. Identificação dos perigos; 

3. Composição/informação sobre os componentes; 

4. Primeiros socorros; 

5. Medidas de combate a incêndios; 

6. Libertação acidental; 

7. Manuseamento e armazenagem; 

8. Controlo da exposição/protecção individual; 

9. Propriedades físicas e químicas; 

10. Estabilidade e reactividade; 

11. Informação toxicológica; 

12. Informação ecológica; 

13. Considerações sobre a deposição; 

14. Informações relativas ao transporte; 

15. Informação sobre regulamentação; 

16. Outras informações. 
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4 BENEFÍCIOS E CONTRANGIMENTOS DO REACH 

O regulamento REACH, sendo um projecto ambicioso e de impacto global, vem dar 
resposta a um significativo número de constrangimentos do anterior sistema de controlo 
de produtos químicos na UE, como: 

• Falta de informação sobre as propriedades intrínsecas das substâncias necessárias 
para estabelecer as medidas de controlo apropriadas ao nível do consumidor final; 

• Falta de informação sobre as propriedades das substâncias para o estabelecimento 
de ligações causa/efeito dos produtos químicos na saúde humana e no ambiente; 

• Qualidade das fichas de dados de segurança, muitas vezes insuficiente para 
informar correctamente o utilizador de um produto químico perigoso para uma 
gestão de risco eficaz no que diz respeito aos trabalhadores, consumidores e 
ambiente; 

• Falta de responsabilidade legal dos produtores e importadores de substâncias 
existentes para o estabelecimento e documentação das condições de utilização 
segura dos seus produtos; 

• Falta de mecanismos para evitar vazios na responsabilidade da identificação de 
riscos e para a tomada das medidas apropriadas através do ciclo de vida da 
substância; 

• Falta de informações sobre as condições de uso disponíveis para os fabricantes de 
substâncias dificultando o desenvolvimento de estratégias de segurança do 
produto adequadas a este nível; 

• Falta de harmonização para optimizar a informação existente antes de investir na 
aquisição de novas informações e novas experiências com animais. 

Como benefício para o negócio de produção e comercialização de produtos químicos há a 
salientar, a expectativa de um mercado mais previsível. Assume-se que, anteriormente à 
entrada em vigor do regulamento REACH, este mercado não estava suficientemente 
protegido no que diz respeito a acontecimento imprevisíveis no que diz respeito a, por 
exemplo, identificação repentina e envolvendo escândalo de uma substância considerada 
de muito elevada preocupação devido à falta de avaliação sistemática dos riscos eco-
toxicológicos dos produtos químicos. 

Esta imprevisibilidade é reconhecida como sendo um ponto fraco deste negócio. O 
REACH, ao sistematizar a regulação dos produtos químicos com base na informação, irá 
possibilitar às empresas perspectivas a longo prazo e deste modo permitir uma base mais 
sólida para o planeamento e tomada de decisões. A maior previsibilidade do mercado irá 
também permitir que a frequência e os custos envolvidos na reformulação de preparações 
e/re-engenharia de artigos sejam controlados. 

O REACH irá também motivar os produtores a desenvolver alternativas mais seguras para 
as SVHCs à medida que estas são identificadas, assim como às suas aplicações, e não 
possível garantir os riscos envolvidos na utilização destas substâncias sejam devidamente 
controlados. A disponibilidade de dados comparáveis para todas as substâncias é também 
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um facilitador de substâncias perigosas por outras consideradas de menor preocupação 
logo ao nível da formulação de preparações. 

A Figura 5, retirada de um relatório da Eurostat elaborado em 2009, ilustra a previsível 
redução nos riscos químicos entre 2007 e 2012. Nesta figura, encontra-se representada a 
redução obtida pela entrada em vigor do Regulamento REACH e também a redução de 
riscos atribuída a outras razões.  

 

Figura 5. Evolução dos riscos químicos após REACH (Postle M., 2009). 
 

A descida dos riscos químicos espectável com o Regulamento REACH num período de 5 
anos após a sua entrada em vigor, quando comparada com a redução de riscos atribuída 
a outras razões demonstra a importância que esta politica tem no conhecimento e 
consciencialização dos riscos químicos de muitos produtos químicos actualmente em 
utilização. 

No entanto, na avaliação dos benefícios do REAH devem ser tidas em consideração as 
seguintes dificuldades: 

• Falta de dados para caracterizar a situação actual no que diz respeito à exposição 
dos seres humanos e do meio ambiente aos produtos químicos; 

• Caracterização de vazios na implementação da legislação anterior; 

• Dependência do comportamento dos diferentes intervenientes ao longo do ciclo de 
vida dos produtos químicos, uma vez que muitos mecanismos dependem destes 
intervenientes para a criação de informações; 

• Dificuldade de perceber até que ponto esta informação é realmente utilizada para 
reduzir os riscos ligados aos produtos químicos e para a produção de produtos 
mais seguros. 

Um outro aspecto a ter em consideração é que extrapolar a partir de exemplos de uma 
determinada substância e de uma exposição concreta, numa região bem definida, para 
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uma área maior com padrões de exposição maiores ou diferente ou a mais produtos 
químicos é uma questão bastante complexa. 

Se a implementação do REACH for bem sucedida é esperada uma diminuição da 
incidência de efeitos adversos causados por produtos químicos. No entanto, há que ter 
em consideração que muitos dos efeitos adversos observados suspeitos de estarem 
relacionados com a exposição a produtos químicos têm causas diversas, o que dificulta a 
caracterização da situação inicial. 

É também esperado que o padrão de utilização de substâncias mude como consequência 
do REACH mas, mais uma vez, a caracterização estatística da situação inicial dificilmente 
se encontra disponível (Reihlen A., 2007). 

Apesar da vasta abrangência do REACH, existe uma área pouco clara no que diz respeito 
aos nanomateriais. Neste momento, os produtores ou importadores de nanomateriais 
estão apenas obrigados ao registo das substâncias quando a quantidade for superior a 1 
ton/ano. 

Actualmente, a produção de nanomateriais é tipicamente de pequenas quantidades o que 
fará que muitos produtores ou importadores de nanomaterias fiquem isentos desta 
responsabilidade. Uma vez que o regulamento REACH actualmente não distingue as 
substâncias ao nível micro e macro das suas correspondentes nano e, como é esperado 
que as nanopartículas tenham novas e distintas propriedades, a sua toxicidade também 
poderá ser diferente que poderá levar a uma avaliação de riscos químicos insuficiente ou 
inadequada para as substâncias na sua nano escala. 

Se, no âmbito do REACH, as nanosubstâncias forem consideradas como substâncias 
existentes uma vez que a sua fórmula química é igual à da substância na sua forma micro 
e macro, existe o risco de o regulamento falhar no controlo dos riscos das substâncias na 
sua nano escala uma vez a incerteza científica ainda existente acerca da sua toxicidade. 

Ao nível do nanómetro as propriedades físico-químicas da matéria podem ser 
significativamente diferentes das propriedades obtidas em escalas maiores. As 
nanotecnologias consideradas como o motor da próxima revolução industrial, são 
tecnologias com um potencial de desenvolvimento enorme com aplicações em diversos 
campos: 

• Biotecnologia e medicina, ferramentas de diagnóstico, prevenção e 
tratamento; 

• Tecnologias de informação e comunicação, miniaturas e maior capacidade de 
armazenamento de dados; 

• Energia, armazenamento, conversão e produção mais eficaz; 

• Agricultura e ambiente, limpeza de solo, ar e água. 

Os fundos públicos para o desenvolvimento de nanotecnologias tanto nos EUA como na 
UE têm crescido todos os anos. A UE decidiu investir 3,5 mil milhões de Eur na 
investigação ligada às nanotecnologias entre 2007 e 2013. No que diz respeito ao número 
de trabalhadores é de esperar que em 2014 existam mais 2 a 10 milhões de 
trabalhadores ligados às nanotecnologias no mundo. Muitos destes postos de trabalho 
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serão criados na Europa principalmente em empresas start-up e outras pequenas e 
médias empresas (ETUC, 2008). 

Centenas de produtos contendo ou sendo fabricados a partir de nanomateriais estão já a 
ser comercializados na área dos cosméticos, produtos desportivos, têxteis, alimentos, 
tintas, produtos electrónicos e de construção. 

Os produtos são actualmente postos no mercado sem se saber se os nanomateriais são 
libertados e qual o seu potencial impacto na saúde do consumidor e no ambiente. Os 
trabalhadores ao longo de toda a cadeia produtiva desde o laboratório, produção, 
transporte, venda e limpeza, manutenção e gestão de resíduos estão expostos a estes 
novos materiais. Contudo ainda não se sabe se os procedimentos de higiene e segurança 
e as medidas de prevenção actualmente utilizadas são as adequadas ou suficientes. Os 
trabalhadores e consumidores estão a ser expostos a produtos contendo nanomateriais 
sem estarem informados sobre os seus potenciais riscos. 

Os nanomateriais estão a ser disseminados sem se ter conhecimento das respectivas 
consequências e sem existirem medidas eficazes de detecção, medição e controlo destes 
materiais. Existe um número de evidências científicas que sugere que partículas mais 
pequenas, ao terem uma maior superfície activa por unidade de massa do que partículas 
maiores, a sua toxicidade pode também aumentar (ETUC, 2008). 
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5 CUSTOS ASSOCIADOS 

Um dos impactos que mereceu uma análise extensa e cuidadosa foi o impacto do custo 
associado ao cumprimento destes dois novos regulamentos. 

Os estudos de avaliação de impacto destacam uma grande variedade de efeitos potenciais 
sobre a indústria química, desde os fabricantes, passando pelas empresas de comércio 
internacional e utilizadores de produtos químicos em toda a cadeia de abastecimento, 
incluindo as implicações no sector do retalho. 

Os custos directos identificados para a aplicação do REACH encontram-se sumarizados na Tabela 
16. 

 

Tabela 16. Custos directos do REACH (Postle M., 2009). 

Pre-Registo 

Custos administrativos de recolha de dados e submissão do formulário de pré-
registo; 

Pode também incluir a negociação contratual com um representante de terceira 
parte; 

Registo 

Representação no SIEF; 

Comunicação com a cadeia de abastecimento para identificar cenários de exposição; 

Organização e recolha de dados e potencialmente comprar dados de outros 
membros do SIEF; 

Preparação do relatório de segurança química ou contribuir para os custos de 
preparar os elementos partilhados de um dossier de registo. Estes custos podem 
variar dependendo da complexidade da cadeia de abastecimento, a capacidade de 
utilizar QSAR e outros métodos de leitura. E também do nível de conhecimento dos 
riscos que já foram avaliadas devido a outras disposições regulamentares; 

Realização de qualquer teste de avaliação necessário no seguimento da avaliação 
dos testes propostos; 

Realização de uma ficha de dados de segurança alargada; 

Revisão de fichas de dados de segurança de clientes a jusante; 

Avaliação Prestação de informações a pedido das autoridades; 

Autorização 

Responder a consultas da Lista Candidata; 

Preparação da avaliação de segurança química mais cedo do que o necessário em 
fase de provisões para as substâncias não incluídas no Anexo XV; 

Avaliação de alternativas; 

Preparação de avaliações socioeconómicas, se aplicável; 

Preparação de justificação para a autorização incluindo detalhes de investigação e 
desenvolvimento; 

Responder aos pareceres da Comissão sobre os pedidos 

Restrições 

Responder aos pedidos de dados pelo Estado Membro 

Preparar uma submissão de SEA próprio ou dar entradas para um; 

Responder às opiniões da Comissão. 
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O impacto que estes custos directos terão nas organizações depende obviamente da 
dimensão das mesmas. 

Também de interesse são alguns dos possíveis custos indirectos que podem surgir a partir 
do REACH e como eles podem afectar a estrutura da indústria e, consequentemente, 
proporcionar uma indicação dos impactos do REACH sobre a livre circulação de produtos 
químicos e sobre a competitividade e inovação dentro da UE. 

Na Tabela 17 encontra-se um quadro resumo com os custos e efeitos indirectos 
previsíveis do REACH. 

 

Tabela 17. Custos Indirectos/Efeitos do REACH (Postle M., 2009). 

Custos Indirectos/Efeitos do REACH 

Retirada da substância por razões económicas e o consequente impacto na 
cadeia de fornecimento. Este facto pode estar associado a: produtos de baixo 
valor, produtos de baixo volume, substâncias produzidas como sub-produto 
ou através da reciclagem e que a sua composição varia ao longo do tempo 
tornado o custo do seu registo proibitivo; 

Substâncias retiradas por razões de segurança; 

Divulgação de informações sensíveis do negócio; 

Efeitos na cadeia de fornecimento onde a perda de substâncias ou o aumento 
do custo das substâncias têm impacto nas actividades do resto da cadeia de 
valor, tendo impacto nos níveis de produção e outras actividades associadas; 

Deslocação de certas actividades para fora da UE devido a: aumento dos 
custos das entradas de produtos químicos devido aos requisitos do REACH, 
inaptidão para demonstrar a utilização segura e portanto de registar o 
produto químico para um determinado processo, retirada de produtos 
químicos do mercado da UE mas que continuam disponíveis noutras 
localizações; 

Possíveis impactos na pesquisa e desenvolvimento incluindo: redução nos 
gastos devido à divisão de recursos para as actividades de registo, redução 
na inovação a curto prazo com a consequente redução na competitividade 
global, redireccionamento dos gastos em iniciativas de química ecológica 
conduzindo a maiores índices de inovação e aumentando a competitividade. 

 

No que diz respeito ao Regulamento CLP, os potenciais custos associados a cada um dos 
grupos afectados pelo seu impacto, encontram-se sumarizados na Tabela 18. 
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Tabela 18. Custos associados ao Regulamento CLP (Postle M., 2009). 
Grupos afectados Impacto 

Produtores 

Substituição ou readaptação dos sistemas informáticos para a 
produção de novos rótulos; 
Formação dos trabalhadores e familiarização com o CLP; 
Reclassificação dos produtos químicos, com os custos de: reavaliação 
dos dados relativos ao perigo para reclassificação, a potencial 
utilização de uma tabela de conversão para a reclassificação, a 
utilização potencial de uma classificação mais alta (por exemplo 
alguns agentes de limpeza e produtos detergentes sejam classificados 
como irritantes para a pele ou corrosivos para a pele pela primeira 
vez); 
Re-rotulagem de produtos químicos; 
Perdas de stock; 
Informar consumidores e utilizadores a jusante sobre o CLP; 
Propor nova classificação harmonizada dos perigos; 

Negócios a jusante 

Formação dos trabalhadores e familiarização com o CLP; 

Revisão dos rótulos; 
Condução de novas avaliações de risco relacionadas com a 
classificação dos produtos químicos no âmbito do REACH; 
Perdas de stock; 
Informar consumidores e utilizadores a jusante sobre o CLP; 

Armazenistas e 
retalhistas 

Formação dos trabalhadores e familiarização com o CLP; 
Perdas de stock; 
Informar consumidores sobre o CLP; 

Sector público 
Treino e formação do pessoal com responsabilidades no âmbito do 
CLP; 
Treino e formação do pessoal dos serviços de emergência; 

Consumidores no 
retalho de produtos 
químicos 

Tempo necessário para que os consumidores se familiarizem com o 
CLP. 

 

Os custos associados à entrada em vigor do Regulamento REACH e CLP, passam muito 
por questões administrativas e legais exigindo às empresas quadros especializados para a 
elaboração de toda a documentação exigida nas diferentes etapas. 
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6 IMPACTO DO REACH NA SAÚDE OCUPACIONAL 

Milhões de trabalhadores europeus estão diariamente expostos a químicos, não só no 
sector de produção química mas também em todas as indústrias consumidoras desses 
produtos como: indústria automóvel, têxtil, transformação de madeira, construção civil, 
saúde e agricultura. 

Enquanto muitos dos produtos químicos presentes nos locais de trabalho são inofensivos, 
outros podem ter um efeito nocivo na saúde dos trabalhadores. Largas centenas de 
produtos químicos foram já identificados como tendo um efeito adverso na saúde 
nomeadamente no que diz respeito a doenças respiratória e da pele. Dentro dos sistemas 
de reconhecimento de doenças profissionais, a maior parte destes produtos químicos são 
definidos de acordo com a sua utilização industrial (vernizes, colas, cosméticos, entre 
outros) e não de acordo com a sua estrutura química. Os problemas de saúde que 
causam, são devidos quer às suas propriedades perigosas intrínsecas quer ao nível de 
exposição dos trabalhadores característico de cada indústria onde os produtos químicos 
são aplicados. 

Muitos produtos químicos continuam a ser utilizados na indústria embora os seus efeitos 
sobre a saúde dos trabalhadores não sejam ainda totalmente conhecidos. O caso dos 
éteres de glicol é um exemplo premente do contributo que o REACH pode vir a ter no 
conhecimento dos efeitos adversos de produtos químicos utilizados em larga escala e com 
efeitos sobre a saúde ocupacional pouco claros. Os éteres de glicol são uma família de 
solventes com mais de 80 compostos. São conhecidos desde a década de 1930 e a sua 
utilização generalizada é feita desde 1960 O sucesso industrial dos éteres de glicol deve-
se à sua solubilidade tanto em água com em solventes orgânicos tornado substâncias de 
outra forma insolúveis, solúveis. Os éteres de glicol estão presentes nos chamados 
produtos de base aquosa. Uma vez que as doenças provocadas pela exposição a éteres 
de glicol não são de efeito imediato e que cada vez mais estão a ser conduzidos estudos 
sobre o impacto dos éteres de glicol na saúde ocupacional, é de esperar que mais casos 
surjam nos próximos anos. O éter de glicol demonstra como vazios legais prévios à 
implementação do REACH permitiram que produtos químicos potencialmente perigosos 
podem ser utilizados nos locais de trabalho e chegar ao consumidor final. 

A exposição a produtos químicos perigosos é responsável por numerosas doenças, Tabela 
19, conduzindo a um elevado número de mortes entre os trabalhadores europeus. 
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Tabela 19. Estimativa, doenças ocupacionais devido a exposição a químicos (Musu T., 2006). 

Tipo de doença 
ocupacional 

Estimativa de casos 
relacionados com 

exposição a químicos 
(%) 

Proporção de todas as 
doenças ocupacionais 
reconhecidas (%) 

Estimativa de doenças 
ocupacionais reconhecidas 

relacionadas com a 
exposição a químicos (%) 

Cancros 4-904 5 0,2-4,54 

Doenças Neurologicas 2 8 0,2 

Doenças Respiratórias 36-89 14 5-12,5 

Doenças da Pele 88 14 12,3 

Total   ~18 a 304 

 

É necessário não esquecer que muitas doenças relacionadas com o trabalho não foram 
devidamente reportadas às seguradoras e organismos oficiais competentes. Esta 
circunstância demonstra uma ainda grande falta de conhecimento dos trabalhadores 
europeus sobre os efeitos à exposição a produtos químicos no seu local de trabalho. 

Este facto fica evidente na Tabela 20, onde se pode ver a discrepância entre doenças 
auto-reconhecidas por trabalhadores na Europa a 15 através da aplicação de um inquérito 
e as que foram oficialmente reportadas. 

 

Tabela 20. Número anual doenças ocupacionais reconhecidas e reportadas (Musu T., 2006). 

Tipo de doença 
ocupacional 

Número de casos 
auto-reportados 
por questionário 

Número de casos 
reconhecidos5 

Doenças de pele 200 000 8 000 
Doenças 

Respiratórias 
600 000 10 000 

 

Um impacto directo esperado do regulamento REACH é a diminuição da incidência de 
doenças profissionais, nomeadamente asma, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) 
e dermatoses. A maior parte da informação disponível na proporção de casos resultantes 
de produtos químicos REACH surge dos sistemas de registo onde o nível de investigação 
clínica é maior. 

Um número muito elevado de irritantes da pele foram já identificados utilizando modelos 
de testes de toxicidade em animais mas espera-se que muitos mais produtos químicos já 
existentes e ainda não testados venham a ser descobertos como irritantes para a pele. 

No que diz respeito à asma, a maior parte das causas tem por base substâncias não 
abrangidas pelo REACH (poeira do chão, poeira biológica). 

Existem grandes diferenças nas mais preocupantes causas que contribuem para a asma 
nos diferentes países da UE e no intervalo de casos de asma susceptíveis de ser 
atribuídos a substâncias abrangidas pelo REACH que varia entre 40 a 67%. 

Sem um modelo animal para o reconhecimento de substâncias como irritantes 
respiratórios, os casos reportados e os estudos epidemiológicos são a maior fonte de 

                                                
4 Incluindo pó químico 
5
 Incluindo cancros 
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dados no que diz respeito à asma. O reconhecimento de irritantes respiratórios sem o 
REACH é bastante limitado. 

Tanto no caso da asma como da dermatose é esperado que o REACH tenha impacto a 
diferentes níveis, com a comunicação vertical dos utilizadores finais até aos produtores a 
representar um papel importante. 

A proporção de casos de DPOC causados por substâncias REACH é difícil de estimar uma 
vez que as suas causas principais são poeiras minerais (sílica). 

Na Tabela 21, encontra-se a estimativa a 10 e a 30 anos do impacto que o REACH terá na 
diminuição dos custos relacionados com a asma, DPOC e dermatose quer nos custos de 
produtividade quer nos custos com os cuidados de saúde (Pickvance S., 2005). 

 

Tabela 21. Estimativa impacto REACH, 10 e 30 anos (milhões de EUR) (Pickvance S., 2005). 

Estimativa a 10 anos 
Redução em 
custos de 

produtividade 

Redução em 
custos de 
cuidados de 

saúde 

Redução em 
custos HRQoL 

Redução de 
custos total 

Asma 

Limite 

Inferior 181 12 169 362 

Superior 795 36 1036 1867 

DPOC 
Inferior 9 16 42 67 

Superior 87 98 259 444 

Dermatose 
Inferior 50 8 169 227 

Superior 1283 24 2591 3898 

Combinado 
Inferior 240 36 380 656 

Superior 2165 158 3887 6210 

Estimativa a 30 anos         

Asma 

Limite 

Inferior 7292 486 6806 14584 

Superior 32084 1458 41806 75348 

DPOC 
Inferior 327 644 1701 2672 

Superior 3174 3935 10452 17561 

Dermatose 
Inferior 876 147 2932 3955 

Superior 22307 419 45054 67780 

Combinado 
Inferior 8494 1277 11441 21212 

Superior 57565 5813 97312 160690 

 

O Regulamento REACH é uma oportunidade para melhorar a eficácia da legislação 
existente na UE no que diz respeito à protecção dos trabalhadores expostos a produtos 
químicos e consequentemente reduzir o risco relacionado com substâncias perigosas no 
futuro. Os dados gerados a partir do REACH devem potenciar, a partir do maior 
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conhecimento das propriedades intrínsecas dos químicos e os seus efeitos na saúde 
humana, a prevenção dos riscos ocupacionais consequentes. 

A transmissão dos dados relativos às substâncias químicas perigosas ao longo da cadeia 
de utilizadores deverá também ser melhorada através do REACH devido à melhor 
qualidade da rotulagem e das fichas de dados de segurança. 

Por outro lado os mecanismos de autorização e restrição produzidos através do REACH 
promovem a substituição de substâncias perigosas por outras menos agressivas. Na 
Figura 6 encontra-se, de forma esquemática, de que modo o REACH terá impacto na 
prevenção de doenças ocupacionais relacionados com a exposição a produtos químicos 
perigosos. 

 

 

Figura 6. Impacto esperado do REACH prevenção doenças ocupacionais (Musu T., 2006). 
 

O regulamento REACH toca aspectos fundamentais da saúde e segurança ocupacionais 
mas depende da iniciativa de todos os profissionais a sua implementação e 
operacionalização eficaz. Deste modo, a formação dos empregadores, dos representantes 
dos trabalhadores e a sensibilização dos consumidores finais são indispensáveis para a 
diminuição dos riscos ocupacionais decorrentes da exposição a químicos. 

O REACH faz a distinção entre condições operacionais e medidas de gestão do risco. 
Condições operacionais no local de trabalho incluem detalhes do processo, forma física da 
substância, actividades do trabalhador e duração e frequência da exposição. Na ficha de 
dados de segurança das substâncias é obrigatório incluir em anexo os cenários de 
exposição. Estes cenários de exposição indicam como a substância pode ser utilizada para 
que os riscos envolvidos estejam devidamente controlados, abrangendo: 
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• Descrição dos processos e tarefas envolvidas na produção e identificando a 
utilização da substância; 

• As condições operacionais, incluindo a duração e frequência das operações 
indicadas; 

• Medidas de gestão do risco adequadas para o controlo da exposição, incluindo o 
controlo das emissões na fonte, desenho dos processos e equipamentos, ambiente 
de trabalho e EPIs; 

• Outras informações relevantes. 

Os utilizadores das substâncias ao longo do seu ciclo de uso têm de garantir que o seu 
controlo operacional vai de encontro ao determinado na ficha de dados de segurança 
elaborada pelo fornecedor. Os cenários de exposição têm de incluir a produção e todas as 
utilizações possíveis ao longo do ciclo de vida da substância. O ciclo de vida da substância 
pode ser muito complexo indo desde a substância pura até à sua incorporação em 
preparações e artigos. As actividades dos consumidores, assim com a sua duração e 
frequência podem ser relevantes e medidas de gestão de resíduos durante a recolha e 
reciclagem devem ser tidas em consideração. 

As medidas de gestão do risco incluem as técnicas para eliminar ou reduzir a exposição 
durante o processo de fabrico, utilização ou reciclagem. Todas as formas de exposição 
devem ser consideradas: inalação, contacto com a pele, ingestão acidental. As medidas 
para limitar a exposição ocupacional a produtos químicos perigosos são variadas, 
podendo ir desde a diminuição da concentração de substâncias perigosas nas preparações 
até às instruções de utilização presentes no rótulo. No posto de trabalho estas medidas 
podem ir desde a reengenharia de processos e equipamentos, optimização da ventilação 
local, até à utilização de EPIs. A solução ideal varia de acordo com as especificidades de 
cada posto de trabalho (Getting Ready for REACh, 2006). 

A experiência e o conhecimento adquiridos com o conjunto legislativo anterior, 
construíram a base do sistema de avaliação e gestão dos riscos para o homem e o 
ambiente associados à utilização de produtos químicos industriais. Estas dizem respeito 
essencialmente à abordagem e âmbito do sistema, os métodos a serem aplicados, os 
problemas a serem resolvidos para uma correcta avaliação de riscos, e os conceitos e 
ferramentas a utilizar na avaliação dos dados compilados. O REACH vai fazer uso dessa 
experiência e, portanto, resolver muitos dos problemas identificados, exigências e 
limitações (Foth H., 2008). 

No entanto, o REACH pode não ter em suficiente consideração a necessidade crucial de 
verificação cuidadosa do cruzamento de dados de forma a detectar as principais 
observações e estudos enganosos. O processo de compilação dos dados nas bases de 
dados é essencial e não deve ser trabalhado como um procedimento auto-comandado, 
embora seja actualmente o caso do conceito de REACH (Foth H., 2008). 

A principal tarefa do REACH, de acordo com o declarado no Regulamento REACH é 
assegurar um elevado nível de protecção da saúde humana e do meio ambiente como 
bem como a livre circulação das substâncias, preparações ou artigos, reforçando 
simultaneamente a competitividade e inovação. Este regulamento deverá também 
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promover o desenvolvimento de métodos alternativos de avaliação do risco das 
substâncias (Foth H., 2008). 

É o objectivo declarado no âmbito do REACH usar sistemas de teste in vitro validados e 
ferramentas de previsão, identificação e descrição do risco. A previsão da distribuição de 
substâncias químicas dentro do corpo pode ser alcançada caso a caso fisiologicamente 
com base em modelos de farmacocinética/farmacodinâmica sempre que estejam 
disponíveis dados físico-químicos confiáveis (Foth H., 2008). 

No entanto, das entradas na base de dados IUCLID, sabe-se que a informação físico-
química básica pode variar amplamente. A qualidade dos dados e verificação cruzada das 
entradas nas bases de dados é essencial para a melhoria da previsão através da 
modelagem farmacocinética/farmacodinâmica. A avaliação crítica das entradas da base de 
dados não está prevista no âmbito do REACH (Foth H., 2008). 

No âmbito do REACH, os requisitos para recolher dados sobre riscos das substâncias 
químicas estão relacionados com a previsão de exposição. No contexto do REACH, o 
termo exposição entende-se como cenários de exposição e não como quantificação da 
exposição. 

O desafio será definir o equilíbrio entre modelos de exposição robustos e fáceis de 
executar que descrevam de forma cientificamente correcta a avaliação da exposição (Foth 
H., 2008). 

No paradigma de avaliação de risco, os dois pilares são a avaliação do perigo em conjunto 
com a relação dose/resposta e a quantificação da exposição. A avaliação da exposição 
pode ser uma medida importante para determinar o risco, mas os conjuntos de dados 
necessários e as exigências sobre a qualidade dos dados são elevadas (Foth H., 2008). 

Na maioria dos casos, a avaliação da exposição ao abrigo do REACH não vai ter o nível de 
qualidade dos dados necessária e, portanto, é questionável se a abdicação de testes pode 
realmente ser justificada. 

Os aspectos considerados no âmbito do REACH, por exemplo, o aumento da comunicação 
ao longo das cadeias de produção e maior atenção aos à exposição dos consumidores – a 
extensão das responsabilidades e incluindo novos intervenientes sem experiencia em 
química legislativa, assim como o estabelecimento de novos métodos para avaliação de 
riscos são altamente desafiadores (Foth H., 2008). 
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7 IMPACTO DO REACH NA UNIÃO EUROPEIA 

O sector químico na União Europeia está maioritariamente localizado em quatro países. A 
Alemanha é o principal país produtor com 26,2% da produção dentro da UE, seguida da 
França com 17%, Reino Unido com 13,5% e Itália com 11,6%. No período compreendido 
entre 1991 e 2000, o crescimento médio do sector químico na UE foi inferior ao verificado 
nos EUA. 

Em 2000, a UE contava com 22 890 indústrias químicas sendo um sector muito 
heterogéneo onde a dimensão das empresas variava consideravelmente. 

A indústria química da UE mantém-se competitiva tendo como principal concorrente 
internacional os EUA. 

Durante o período de 1989 a 2001, o sector químico na UE teve um comportamento mais 
positivo do que outros sectores produtivos. Neste período, a contribuição da indústria 
química no comércio internacional foi maior do que a sua quota enquanto indústria 
produtiva. Este facto sugere que este sector (principalmente a produção de substâncias 
químicas, produtos químicos, e tecidos sintéticos) representa um papel preponderante no 
comércio internacional da União Europeia. 

O sector químico na UE é caracterizado por um alto nível de importações o que é também 
um factor indicativo da sua dimensão global. 

As despesas relacionadas com a protecção ambiental no sector químico, plástico e 
borracha são de aproximadamente 7,7 mil milhões de euros por ano na UE, 
representando 3,5% do valor acrescentado deste sector e 23% das despesas ambientais 
totais da UE, na indústria. 

Este esforço financeiro relativamente a outros sectores teve as suas consequências 
positivas: no período de 1990 a 2000 a performance ambiental do sector químico na UE 
teve uma evolução significativa no que diz respeito à emissão de gases com efeito estufa, 
gases acidificantes e precursores de ozono. As diminuições da emissão destes poluentes 
foram mais fortes e rápidas no sector químico do que nos outros sectores de actividade, 
Tabela 22. 

Tabela 22. Alterações nas emissões gasosas, 1990-2000 (SEC, 2003). 

  
Emissões sector 
químico na EU 

Emissões de todo o sector 
produtivo na EU 

Gases com 
efeito estufa 

-50% -17% 

Gases 
acidificantes 

-48% -44% 

Precursores de 
ozono 

-38% -17% 

 

No que diz respeito às emissões aquosas, as descargas de compostos azotados 
diminuíram 25% de 1996 a 2000. A carência química de oxigénio diminuiu 17% enquanto 
as emissões de metais pesados diminuíram 43%. 
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Em termos energéticos, o sector químico também teve uma evolução positiva tendo 
reduzido a intensidade energética, que melhorou 32% no período compreendido entre 
1990 e 2000. De acordo com estimativas do Eurostat, as emissões de CO2 provenientes 
de combustão energética no sector químico diminuíram aproximadamente 23%. A quota 
de emissões de CO2 na indústria química diminuiu de 3,2% para 2,2%. 

Em 2000, a indústria química na União Europeia empregava cerca de 1,2 milhões de 
pessoas, 4,2% do número de pessoas que trabalhava no sector produtivo. No entanto, 
nos últimos anos como esta indústria foi modernizada, estruturada e os processos 
automatizados, os níveis de empregabilidade sofreram quedas em quase todos os países 
da UE. Este facto ocorreu a um ritmo maior do que nos EUA. Só na Dinamarca, nos 
produtos farmacêuticos, Finlândia, Itália e Reino Unido, borracha e plásticos é que houve 
algum aumento no número de empregos. 

No entanto, é importante reconhecer que não é apenas o sector químico o único sector 
afectado pelo regulamento REACH. A utilização de substâncias químicas está presente em 
todos os sectores produtivos. Este facto exigiu que as implicações do regulamento REACH 
fossem tidas em consideração pela Comissão Europeia aquando da emissão da proposta. 

É natural assumir que as substâncias de preços baixos ou pequenos volumes ou reunindo 
as duas condições como estando particularmente vulneráveis a que o investimento 
necessário para o seu registo no âmbito do REACH não tenha retorno num período 
razoável de tempo. Uma das possíveis consequências é que estas substâncias ou 
preparações não sejam incluídas trazendo consequências negativas para produtores e 
utilizadores. Estes efeitos negativos são mais susceptíveis de acontecer na indústria de 
especialidades químicas. O termo especialidades químicas (substâncias ou preparações) é 
normalmente definido por oposição aos produtos químicos básicos tanto no volume como 
na função. 

De acordo com o CEFIC (European Chemical Industry Council) as especialidades químicas 
são produzidas em quantidades inferiores aos produtos químicos básicos e são utilizadas 
com um fim específico como elemento funcional ou como auxiliar no processo de fabrico 
de uma variada gama de produtos. Os dados demonstram que as especialidades químicas 
representam ¼ da produção química da UE-15, Tabela 23. 
 

Tabela 23. Produção indústria química europeia (UE-15) em 2002 (Angerer G., 2007). 

Produtos Químicos 
Produção (mil milhões de 

Eur) 
Parte (%) 

Básicos 255 71 
Finos 23 6 
Especialidades 82 23 
Total 360 100 

 
As especialidades químicas têm uma vasta gama de aplicações na indústria e construção. 
Pigmentos, corantes, enchimentos, químicos de imagiologia, água papel e superfícies 
assim como surfactantes estão entre as especialidades químicas mais importantes, Tabela 
24. 
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Tabela 24. Produção especialidades químicas na UE-15, 2002 (Angerer G., 2007). 

Especialidades Química 
Produção (mil milhões 

de Eur) 
Parte (%) 

Pigmentos, corantes, enchimentos 11,0 13,4 

Químicos de Imagiologia 10,0 12,2 

Químicos para Água e Papel 8,0 9,8 

Químicos para Superfícies 7,0 8,5 

Surfactantes e Oleoquímicos 6,0 7,3 

Sabores e Fragrâncias 4,2 5,1 
Adesivos e Selantes 4,0 4,9 

Químicos para Nutrição 4,0 4,9 
Catalisadores 3,5 4,3 

Aditivos para plástico e borracha 3,5 4,3 

Químicos para Cosméticos 3,0 3,7 

Químicos para electrónica 2,5 3,0 

Químicos Têxteis 2,0 2,4 
Outros 13,3 16,2 
Total 82,0 100,0 

 

Uma vez que o objectivo das especialidades químicas é específico permitindo aos 
consumidores uma redução dos custos gerais de processo, melhoram a funcionalidade 
dos produtos e tornam possível a optimização dos processos de produção permitindo 
soluções adaptadas individualmente, as especialidades químicas são vendidas pela sua 
função e não pelo contêm. No geral entende-se que o preço das especialidades químicas 
está relacionado com o valor que acrescentam na sua utilização e não com o seu custo de 
produção. 

Historicamente, o preço das especialidades químicas não é significativamente afectado 
por pressões de mercado. Por outro lado, tradicionalmente estes produtos têm margens 
maiores o que faz com que produtores e importadores possam suportar, pelo menos em 
parte, os custos associados ao REACH sem implicar um aumento directo no preço dos 
químicos. 

7.1 Integração da ciência na política da UE 

Uma sociedade sustentável e saudável é o principal objectivo dos decisores políticos da 
UE. Embora a maioria dos europeus viva uma vida mais saudável do que nunca, há uma 
crescente preocupação e ansiedade sobre os riscos para a saúde e ameaças 
desconhecidas no que diz respeito a produtos químicos e uma forte pressão por mais 
conhecimento e mais controlo. A legislação da UE pretende responder a estes desafios 
(Schoeters G., 2010). 

O REACH impõe uma tarefa gigantesca para a indústria e administradores para avaliar a 
segurança nos arquivos de milhares de produtos químicos num período de 12 anos e 
obter novos dados para os produtos químicos ainda não avaliados. Do ponto de vista 
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científico e no que diz respeito a custos, o número de testes de toxicidade e o número de 
animais que são necessários já estão bem documentados (Schoeters G., 2010). 

O regulamento REACH redefiniu a política da UE para lidar com problemas relacionados 
com produtos químicos no que diz respeito à gestão, execução, velocidade e diversidade 
da base jurídica construída ao longo dos 40 anos anteriores. O REACH transfere a 
responsabilidade da segurança química das autoridades dos Estados-Membros para a 
indústria química, enfatizando a gestão inicial dos riscos por parte da indústria e, 
portanto, muda a forma riscos são avaliados. O regulamento REACH tem consequências 
práticas e científicas pela mudança de paradigma provocado quanto ao processo de 
avaliação e de gestão (Christensen F. M., 2011). 

Quanto à integração da ciência na política de gestão das substâncias químicas, a noção 
de ciência regulamentar, em contraste com a ciência académica ou investigação científica 
é relevante. O objectivo da regulamentação da ciência é atender às exigências 
regulamentares. 

Na ciência regulamentar, a segurança preventiva é necessária por parte dos reguladores, 
e o enquadramento temporal é determinado e dirigido pelos processos regulamentares e 
políticos. 

A ciência regulamentar pode reagir aos desenvolvimentos científicos. As exigências 
regulamentares podem conduzir a decisões forçadas no que diz respeito a aspectos 
científicos enquanto o debate académico prossegue. Este processo de decisão forçada 
pode na realidade impedir o progresso científico na medida em que o debate 
regulamentar é terminado. Por outro lado força a ciência regulamentar a tomar uma 
posição que muitas vezes conduz a pesquisa de seguimento para refinar, justificar ou 
tornar inadequada a primeira decisão fechada (Christensen F. M., 2011). 

O regulamento REACH usa directrizes rigorosas e centra-se nos endpoints que têm sido 
utilizados no passado nos testes em animais. Os testes em animais são lentos, usam 
doses irrealmente altas, e tem sido demonstrado que nem sempre predizem 
correctamente a toxicidade humana. O regulamento REACH tem uma abertura para a 
redução de testes in vivo em animais. A partilha de dados sobre a toxicidade é um grande 
avanço. Para níveis de baixa tonelagem, não são permitidos mais testes in vivo (Schoeters 
G., 2010). 

A combinação de informação cientificamente válida de ensaios alternativos e de dados já 
disponíveis em humanos e animais numa abordagem baseada em provas e evidências faz 
parte do sistema integrado da estratégia de testes sob o REACH. 

Interpretação da informação integrada requer um elevado grau de especialização, 
flexibilidade e abertura para avanços científicos. Este conjunto de aptidões será crucial 
para o sucesso do programa REACH. Isso significa uma mudança de atitude e vai colocar 
uma pesada responsabilidade nos peritos científicos e reguladores, mas também é uma 
oportunidade de ir de encontro às expectativas de segurança da nossa sociedade 
moderna. 

Em conformidade com os regulamentos anteriores da UE (Directiva 67/548/CEE), o 
programa REACH quer promover métodos de ensaio não animais no processo de 
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avaliação de risco. A ECHA em Helsínquia tem um papel importante neste processo. A 
agência vai verificar o cumprimento dos processos de registo com as exigências previstas 
no regulamento REACH no que diz respeito ao registo. Irá também verificar propostas de 
testes em animais para os compostos produzidos em mais de 100 toneladas por ano 
antes de os testes serem realizados, o objectivo é impedir testes desnecessários, ou seja, 
a repetição de testes já efectuados e ensaios de baixa qualidade (Schoeters G., 2010). 

Um dos mecanismos que se espera ser dos mais eficazes é a partilha de dados 
obrigatórios. No caso de testes em vertebrados o regulamento exige a partilha de dados 
dos testes entre as empresas. Os Fóruns de Intercâmbio de Informações sobre 
Substâncias (SIEF) são criados por empresas que queiram registar a mesma substância, o 
que deverá evitar a duplicação de esforços de teste. 

Após o processo de pré-registo do REACH, os produtores e importadores de substâncias, 
preparações e substâncias intencionalmente libertadas de artigos podem beneficiar do 
SIEF para partilhar dados disponíveis e relevantes entre todos os potenciais registantes da 
mesma substância, Figura7. 

 

Figura 7. Cronologia e participação no SIEF. 

Os inventários simples consistem num inventário de todas as substâncias usadas nos 
produtos e processos da organização e a subsequente determinação do papel a 
desempenhar pela organização no âmbito da regulamentação. Conduzir um inventário 
simples é essencial para as empresas se prepararem para a fase de pré-registo. 
Os objectivos do inventário simples: 

• Inventário de substâncias, preparações e substâncias em artigos; 

• Definição de papeis e responsabilidades dentro no REACH; 

• Identificação de substâncias; 

• Cálculo de quantidades; 

• Preparação do plano de acção detalhado para o pré-registo. 

Os objectivos do inventário complexo são: 

• Recolher os dados disponíveis da substância; 

• Identificar os vazios dos dados (para estarem prontos para a partilha de dados); 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

52 
Impacto do REACH na União Europeia 

• Preparação do plano de acção detalhado para entrar no SIEF (partilha de dados e 
custos); 

• Revisão da classificação e rotulagem. 

Após um registante estar pronto para entrar no SIEF (ou o seu representante de 3ª 
parte), estará em posição de partilhar dados e de fazer os pedidos apropriados a outros 
membros do SIEF, Figura 8. 

 

 
Figura 8. Processo SIEF. 

 

Fazer parte do SIEF, acarreta obrigações legais mas também direitos na tomada de 
decisões. Para muitos dentro da cadeia de abastecimento de bens de consumo, a 
conformidade com o regulamento REACH significa um compromisso entre as actividades 
de conformidade e soluções de custo eficazes. Um representante de 3ª parte tem as 
seguintes obrigações: 

• Recolher os dados do registante disponíveis; 

• Chegar a um acordo de cooperação e a um mecanismo de partilha de custos; 

• Avaliar a qualidade dos dados recolhidos; 

• Considerar os requisitos de informação dentro dos intervalos de quantidades; 

• Identificar vazios de dados; 

• Participação na geração de nova informação (estudos de monitorização) e 
propostas de testes; 

• Classificação da substância de acordo com os critérios da UE. 



Registo e Avaliação de Produtos Químicos. Impacto das Novas Disposições Regulamentares. 

53 
Oliveira, Ana 
 

Antes de mais ensaios em animais vertebrados, os potenciais registantes precisam de 
verificar se a mesma substância já foi registada, ou se outro potencial registante está a 
fazer uma consulta para registo da mesma substância, ao mesmo tempo. 

Os resumos dos estudos relativos aos testes efectuados serão protegido por um período 
de 10 anos após o seu registo. Após este período de tempo, a Agência Europeia de 
Substâncias Químicas torná-los-á disponíveis gratuitamente a todos os potenciais 
registantes que os solicitem. 

Os cálculos do número de testes necessários em animais de laboratório sob o 
regulamento REACH já tiveram em consideração a partilha de dados das substâncias 
resultando num conjunto de ensaios por substância (Schoeters G., 2010). 

Outra forma de reduzir os novos testes e portanto, o uso de animais, é a exposição não 
aplicável. O REACH permite que determinados testes sejam dispensados com base na 
ausência ou improbabilidade de exposição, exposição não relevante ou sem significado 
(Schoeters G., 2010). 

O REACH é um passo claro na direcção de aumentar a segurança química dentro da UE. A 
sua estrutura é flexível para permitir novas abordagens. Análises especializadas e 
pensamento integrado são elementos-chave assim como as estratégias de testes 
integrados. No entanto, um dos passos mais importantes, mas actualmente ainda em 
falta no Regulamento REACH é um acompanhamento da eficiência do programa em 
termos de impacto na exposição da população e da saúde. 
 



Registo e Avaliação de Produtos Químicos. Impacto das Novas Disposições Regulamentares. 

54 
Oliveira, Ana 

8 IMPACTO DO REACH NOS EUA 

Com base na SIN List 1.0 (267 substâncias) foi elaborado o relatório Across the Pond 
realizado pela ONG Environmental Defense Fund que analisa a forma como a 
regulamentação REACH irá afectar os EUA. 

A maioria das substâncias presentes na Lista SIN é actualmente comercializada nos EUA. 

• Pelo menos 80% das substâncias presentes nesta lista aparecem no inventário da 
TSCA (Toxic Substances Control Act); 

• Pelo menos 37% das substâncias presentes na Lista SIN estão actualmente a ser 
produzidas ou importadas para os EUA acima de 25.000 pds/ano. 

Apenas cerca de 1/3 das substâncias da Lista SIN e presentes no inventário da TSCA 
foram sujeitas a testes pela TSCA e só duas destas substâncias foram sujeitas a algum 
tipo de regulamentação a partir da TSCA. Em contrapartida quase todas as substâncias 
presentes nesta lista foram já formalmente designadas, pelas entidades oficiais da UE 
como atingindo os critérios para definir uma substância como SVHC de acordo com o 
REACH contrastando com a atitude da EPA (Environmental Protection Agency) dos EUA. 

De acordo com a TSCA, as empresas nos EUA têm grande margem de manobra para 
exigirem à EPA que a informação por elas reportada seja confidencial, CBI (confidential 
business information). A EPA raramente contesta este pedido e deste modo não pode 
divulgar informação classificada com CBI. 

Milhares de substâncias químicas não estão incluídas na versão pública do inventário da 
TSCA porque os seus produtores classificaram as identidades destas substâncias como 
sendo CBI. 

Catorze substâncias químicas que constam da Lista SIN são produzidas e importadas nos 
EUA em quantidade superior a mil milhões de libras anualmente, Tabela 25. 
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Tabela 25. Substâncias químicas Lista SIN produzidas e importadas nos EUA (Denison R. A., 2009). 
Substância CAS 

Bisfenol A  80-05-7 

Estireno 100-42-5 

Acetato de 2-etoxietila 111-15-9 

Formaldeído 50-00-0 

Anilina 62-53-3 

1,3-Butadieno 106-99-0 

Dicloroetano 107-06-2 

Acrilonitrilo  107-13-1 

2,4-Dinitrotolueno 25321-14-6 

Monóxido de Carbono  630-08-0 

Benzeno  71-43-2 

Cloreto de Vinilo  75-01-4 

Oxido de Etileno  75-21-8 

Óxido de Propileno 75-56-9 

 

Um total de 235 empresas reportaram produzir ou importar pelo menos uma substância 
da Lista SIN para os EUA em 2005. Destas, 114 empresas informaram que produzem 
enquanto 135 reportaram que importam. Trinta e oito empresas alegarem como CBI a 
informação sobre se importam ou produzem determinada substância química. 

Dentro destas 235 empresas, a quantidade de números CAS publicados que fazem parte 
da Lista SIN varia entre 1 a 16. As oito maiores empresas encontram-se na Tabela 26, 
dados referentes a 2005. 

 

Tabela 26. Maiores empresas EUA produtoras de substâncias Lista SIN (Denison R. A., 2009). 
Empresa Produção Importação CBI Total 

BASF 3 13 0 16 

The Dow Chemical 11 11 0 14 

E. I. du Pont de Nemours and Co. 9 5 0 12 

Huntsman 4 6 0 9 

Great Lakes Chemical 0 0 9 9 

ICC Chemical 0 8 0 8 

Ferro 5 2 0 7 

Albemarle 4 4 1 7 

 

Muitas substâncias da Lista SIN são produzidas e/ou importadas para os EUA por muitas 
empresas e para muitos locais diferentes. Na Tabela 27 encontram-se listadas as 12 
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substâncias que foram produzidas e/ou importadas para 13 locais diferentes (ou mais) 
dentro dos EUA. 

Mais uma vez, estes números devem ser vistos como mínimos uma vez que não reflectem 
as empresas ou locais que foram classificados como CBI. 

 

Tabela 27. Substâncias produzidas e/ou importadas para 13 locais ou mais (Denison R. A., 2009). 
Substância CAS Empresas Locais 

Benzeno 71-43-2 41 62 

Estireno 100-42-5 19 25 

1,3-Butadieno 106-99-0 17 22 

Formaldeído 50-00-0 16 42 

Dicloroetano 107-06-2 15 22 

Óxido de Niquel 1313-99-1 14 24 

Hexano 110-54-3 13 15 

Bisfenol A 80-05-7 10 13 

Cloreto de Vinilo 75-01-4 9 13 

Oxido de Etileno 75-21-8 9 13 

Nonilfenol etoxilato 9016-45-9 7 23 

Monóxido de Carbono 630-08-0 4 14 

 

Deste modo, é esperado que a regulamentação REACH centrada nas SVHCs tenha um 
impacto muito significativo na produção e utilização de produtos químicos nos EUA e nas 
empresas que produzem, exportam ou importam substâncias químicas. Isto porque 
centenas de empresas nos EUA produzem ou importam substâncias consideradas 
perigosas pela UE e portanto o impacto do controlo imposto nestas substâncias ao abrigo 
da regulamentação REACH será directo (Denison R. A., 2009). 

8.1 Impacto económico 

Estima-se que a exportação dos EUA para a UE de produtos químicos que são sujeitos ao 
REACH seja de aproximadamente 14 mil milhões de dólares por ano e que seja directa e 
indirectamente responsável por 54 000 empregos. 

Nos EUA, tanto o governo como a indústria química estiveram activamente envolvidos 
num esforço para influenciar a implementação do REACH. 

O envolvimento do governo dos EUA incluiu declarações formais de possíveis implicações 
do REACH no mercado global. 

Paralelamente, associações industriais dos EUA, como a ACC (American Chemistry 
Council) expressaram grande preocupação acerca dos possíveis efeitos nefastos do 
REACH. 



Registo e Avaliação de Produtos Químicos. Impacto das Novas Disposições Regulamentares. 

57 
Oliveira, Ana 
 

Em algumas situações a ACC chegou a afirmar que a UE iria perder competitividade 
relativamente aos EUA como resultado do REACH (uma preocupação fora do comum para 
uma associação de industrias que compete com a Europa). Comentários formais dos EUA 
à Comissão Europeia em 2003 expressaram, entre outras críticas, a possibilidade de 
elevados custos de implementação e a diminuição da inovação (Denison R. A., 2009). 

A proposta final do REACH, publicada em Outubro de 2003, reflecte muitas das mudanças 
específicas que os EUA tinham evocado, incluindo a exclusão dos polímeros, menor 
regulação dos intermediários e menos requisitos no que diz respeito às substâncias 
presentes nos artigos. 

Por outro lado, a União Europeia também exerceu pressão no sentido de os EUA 
concordarem em apresentar uma nova avaliação do impacto do REACH. Várias análises 
do custo de implementação do REACH tiveram um papel preponderante nas fases finais 
do debate sobre o mesmo. 

Em Junho de 2006, a missão diplomática dos EUA organizou uma declaração conjunta 
com a Austrália, Brasil, Chile, Índia, Israel, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, 
Singapura, África do Sul e Tailândia na qual pediam ao Parlamento Europeu para 
reconsiderarem a implementação do REACH. 

Esta declaração conjunta argumentava que a regulamentação REACH e os respectivos 
procedimentos de implementação são pouco claros, que têm o potencial para 
comprometer o comércio internacional e que os países em desenvolvimento serão 
particularmente afectados pelo REACH. 

A indústria química nos EUA tem vindo aumentar nos últimos anos precisamente nas 
áreas que são abrangidas pelo REACH. De 2002 a 2004, as exportações de substâncias 
abrangidas pelo REACH para a UE aumentaram 37% em 43 estados, de 39 000 empregos 
e 10,2 mil milhões de USD para quase 54 000 empregos e 13,7 mil milhões de USD, 75% 
do aumento do número de empregos ocorreram em 6 estados, só em Massachusetts 
contou com um aumento de 39%, Tabela 28. 

 

Tabela 28. Exportação de substâncias REACH maior crescimento, 2004 vs 2002 (Denison R. A., 
2009). 

Estado 

Emprego directo e indirecto (nº 
de trabalhadores) 

Valor das exportações (milhões USD) 

2002 2004 
Aumento 
(%) 

2002 2004 Aumento (USD) 

Massachusetts 3444 9110 62,2 598 1581 983 
Texas 3609 4871 25,9 1792 2418 626 

Califórnia 5137 6326 18,8 788 971 183 
Illinois 1805 2865 37,0 540 856 316 

Minnesota 739 1636 54,8 92 204 112 
Ohio 1845 2614 29,4 386 547 161 

43 Estados 39284 53778 27,0 10169 13716 3547 

 
Os EUA têm já experiência do elevado preço que poderá ser pago por ignorarem a 
regulamentação de outros países. Apesar de numerosos estudos já terem demonstrado 
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que respeitar a regulamentação RECH não é dispendioso e é mesmo essencial para 
manter a exportação de produtos químicos para a Europa, o passado também já 
demonstrou que perder acesso ao mercado de exportação é uma realidade quando as 
regulamentações ambientais e a resposta às preocupações de países importadores de 
artigos dos EUA falham. 

Um dos exemplos do passado foi o milho geneticamente modificado. O milho Bt, uma das 
variantes do milho geneticamente modificado foi desenvolvido na década de 1980 (o novo 
gene da planta provém da bactéria Bacillus thuringiensis, é adicionado ao milho de forma 
a conferir-lhe a propriedade de repelir os insectos, potencialmente reduzindo a 
necessidade da aplicação de insecticidas) e a primeira aprovação regulamentar em 1992. 
Em meados dos anos de 1990 foi colocado no mercado. De 1,4% da área plantada nos 
EUA em 1996, o milho Bt rapidamente passou a ocupar 32% da área plantada em 2004. 
Os consumidores europeus rejeitam a comida geneticamente modificada e os 
exportadores dos EUA não são capazes de distinguir as plantações de milho tradicional do 
milho geneticamente modificado. 

As exportações de milho dos EUA para a UE superavam os 100 milhões de dólares por 
ano no início da década de 1990 mas estes valores desceram drasticamente em apenas 2 
anos após a introdução massiva do milho geneticamente modificado. As exportações de 
milho dos EUA para a UE foram de, no máximo, 8 milhões de dólares por ano desde 1999 
até 2006 (Ackerman F., 2006). 

Em 1998, a UE começou a aprovar regulamentação proibindo cereais geneticamente 
modificados. Apesar do declínio das vendas ter começado antes da introdução da 
regulamentação, foi o resultado de uma bem conhecida preferência dos consumidores 
europeus que foi ostensivamente ignorada pelos produtores de milho e fornecedores de 
sementes dos EUA. 

Ocorrência semelhante, mas com perdas maiores diz respeito à exportação de carne dos 
EUA para a UE quando os produtores de carne de bovino falharam na resposta aos 
consumidores com uma quantidade de testes apropriados relativamente à encefalopatia 
espongiforme bovina (BSE) vulgarmente conhecida com doença das vacas loucas. As 
exportações de carne de bovino eram de aproximadamente 3 mil milhões de dólares 
anuais de 2000 a 2003. Apesar do enorme número de animais sacrificados, 33 milhões 
em 2004, os requisitos para controlo da BSE continuaram muito abaixo das exigências 
europeias. Mais de 2 mil milhões de dólares anuais foram perdidos para manterem o 
princípio que a indústria dos EUA não necessitava de cumprir as regulamentações 
estrangeiras (Ackerman F., 2006). 
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9 O REGULAMENTO REACH EM PORTUGAL 

As autoridades nacionais competentes participam na aplicação da legislação e têm um 
papel no intercâmbio de informações sobre os riscos das substâncias e das obrigações 
das pessoas singulares ou colectivas que resultam desta legislação. Zelam ainda pelo 
cumprimento dos Regulamentos REACH e CLP. 

Em Portugal, as autoridades nacionais competentes responsáveis pela aplicação destes 
regulamentos são, para além da Direcção Geral das Actividades Económicas: 

• Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Direcção Geral de Saúde. 

Estas autoridades actuam cada uma no âmbito das respectivas competências tendo sido 
nomeadas por Despacho n.º 27707/2007, dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional, da Economia e da Inovação e da Saúde. 

Os Estados Membros são ainda responsáveis pela criação de serviços nacionais de 
assistência para aconselhar os fabricantes, importadores, distribuidores, utilizadores de 
produtos químicos e outras partes interessadas sobre as respectivas responsabilidades e 
obrigações no âmbito dos Regulamentos REACH e CLP. 

O serviço nacional de assistência (helpdesk) funciona junto da Direcção Geral das 
Actividades Económicas e esclarece gratuitamente quais as responsabilidades e 
obrigações no âmbito dos Regulamentos REACH e CLP, nomeadamente, onde estão 
definidas e como as interpretar, de todos os actores ao longo da cadeia de produção e 
utilização. O sector privado, quer através de associações ou de consultores, tem um papel 
complementar ao das autoridades, através do fornecimento de uma informação orientada 
para cada uma das empresas (http://www.reachhelpdesk.pt/). 

Os bens de consumo importados (artigos, segundo a terminologia REACH) para Portugal 
têm de cumprir a sua regulamentação específica e o regulamento REACH. 

O regulamento REACH veio consciencializar, talvez pela sua popularidade enquanto 
regulamento complexo e envolvente, os importadores e produtores nacionais de artigos. 

Existe uma crescente procura de esclarecimentos no que diz respeito às responsabilidades 
e definição de papéis administrativos ao longo da cadeia de produção e utilização mas 
também pedidos para a realização de testes laboratoriais para a identificação de SVHCs 
nos produtos. 

Um sector onde se sente particularmente esta necessidade de cumprimento da 
regulamentação é o sector dos brinquedos. Este sector, conta com a regulamentação 
específica: a nova Directiva Europeia de Segurança dos Brinquedos (2009/48/EC), que 
entrará em vigor a 21 de Julho de 2013 vai introduzir novas substâncias e novos limites 
de migração, para brinquedos ou componentes de brinquedos que estão acessíveis às 
crianças. Aos brinquedos é também aplicável o regulamento REACH. 

Talvez pela visibilidade deste sector, existe já a preocupação de cumprimento desta nova 
directiva assim como do regulamento REACH. 
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Um outro sector que também é pressionado para o cumprimento da legislação é o sector 
têxtil, onde para além da óbvia obrigação legal, tem a imposição das grandes cadeias de 
retalho internacionais. 
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10 CONCLUSÕES 

O Regulamento REACH veio harmonizar a legislação existente na União Europeia e irá 
permitir a avaliação dos riscos para a saúde ocupacional, a saúde do consumidor e 
ambiental não só de novas substâncias mas também de substâncias já existentes 
(anteriores a 1981). 

Até à data foram já identificadas 46 SVHCs e 6 substâncias foram já incluídas na Lista de 
Autorização. 

O regulamento REACH redefiniu a política da UE para lidar com problemas relacionados 
com produtos químicos no que diz respeito à gestão, execução, velocidade e diversidade 
da base jurídica construída ao longo dos 40 anos anteriores. 

O REACH transfere a responsabilidade da segurança química das autoridades dos 
Estados-Membros para a indústria química, enfatizando a gestão inicial dos riscos por 
parte da indústria e, portanto, muda a forma riscos são avaliados. Esta transferência de 
responsabilidade irá impor à indústria química custos directos e indirectos de difícil 
estimativa. Um dos custos indirectos que importa salientar são os custos administrativos e 
de elaboração de documentação especializada. 

O Regulamento REACH veio introduzir a noção de ciência regulamentar, em contraste 
com a ciência académica ou investigação científica. 

Um impacto esperado do regulamento REACH é a diminuição da incidência de doenças 
profissionais, nomeadamente asma, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e 
dermatoses. A maior parte da informação disponível na proporção de casos resultantes de 
produtos químicos REACH surge dos sistemas de registo onde o nível de investigação 
clínica é maior. 

O Regulamento REACH é uma oportunidade para melhorar a eficácia da legislação 
existente na UE no que diz respeito à protecção dos trabalhadores expostos a produtos 
químicos e consequentemente reduzir o risco relacionado com substâncias perigosas no 
futuro. Os dados gerados a partir do REACH devem potenciar, a partir do maior 
conhecimento das propriedades intrínsecas dos químicos e os seus efeitos na saúde 
humana, a prevenção dos riscos ocupacionais consequentes. 

Apesar da vasta abrangência do Regulamento REACH ainda há áreas em que a sua 
aplicação poderá não ser a mais adequada aos potenciais riscos químicos envolvidos, 
como por exemplo é o caso dos nanomateriais. Para já, as disposições regulamentares 
referentes aos materiais na sua escala nano são as mesmas aplicadas às suas dimensões 
micro e macro o que poderá não ser suficiente uma vez que já diversos estudos apontam 
no sentido da maior superfície activa destas partículas indicar uma maior toxicidade. 

Neste momento, apesar de a ECHA ter já elaborado numerosos estudos, o impacto real 
do REACH é ainda impossível de avaliar dada a complexidade da sua implementação e o 
facto de ser ainda muito cedo para avaliar o seu impacto a 10 e a 30 anos. 

Os EUA, que tradicionalmente são autónomos e resistentes no que diz respeito a 
legislação estrangeira, cedo compreenderam que seria necessário cumprir o REACH para 
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manterem as suas exportações de produtos químicos para a União Europeia. Entretanto, 
a proposta final do REACH, publicada em Outubro de 2003, reflectiu a influência e 
pressão exercida pelos EUA, no que diz respeito à exclusão dos polímeros, menor 
regulação dos intermediários e menos requisitos no que diz respeito às substâncias 
presentes nos artigos, no documento final do REACH. Contudo, uma vez a 
responsabilização imposta ao longo de toda a cadeia de utilização para os produtos 
químicos utilizados na União Europeia, este regulamento tem um impacto directo nos 
exportadores mundiais. 

O REACH é um passo claro na direcção de aumentar a segurança química dentro da UE. A 
sua estrutura é flexível para permitir novas abordagens. Análises especializadas e 
pensamento integrado são elementos-chave assim as estratégias de testes integrados. No 
entanto, um dos passos mais importantes, mas actualmente ainda em falta no 
Regulamento REACH é um acompanhamento da eficiência do programa em termos de 
impacto na exposição da população e da saúde. 
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11 PERSPECTIVAS FUTURAS 

No que diz respeito a perspectivas futuras é crucial manter a monitorização do impacto do 
REACH nas empresas da UE e em países exteriores que exportam para a UE. 

Apesar de o Regulamento REACH ter entrado em vigor em 1 de Junho de 2007 ainda não 
existe informação sobre o impacto real do REACH. Este impacto real do REACH deverá ser 
devidamente estudado e monitorizado para que o progresso esperado na diminuição dos 
riscos químicos no que diz respeito à saúde ocupacional, do consumidor e ambiental seja 
constante e devidamente mensurável. 

Esta avaliação do impacto real do REACH é fundamental para que os custos directos e 
indirectos sejam justificados. 
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Label elements of the CLP regulation1

Registration, Evaluation,  
Authorisation of ChemicalsREACH

Label elements for explosives

Classification Unstable Explosive Division 1.1 Division 1.2 Division 1.3 Division 1.4 Division 1.5 Division 1.6

 Pictogram

Signal word Danger Danger Danger Danger Warning Danger No signal word

Hazard statement H200 Unstable 
Explosive

H201 Explosive; 
mass explosion 
hazard

H202 Explosive; 
severe projection 
hazard

H203 Explosive; fire, 
blast or projection 
hazard

H204 Fire or 
projection hazard

H205 May mass 
explode in fire

No hazard statement

Label elements  
for flammable gases

Classification Category 1 Category 2

Pictogram No pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H220 Extremely 
flammable gas

H221 Flammable gas

Label elements for gases under pressure

Classification Compressed gas Liquefied gas Refrigerated 
liquefied gas

Dissolved gas

 Pictogram

Signal word Warning Warning Warning Warning

Hazard statement H280 Contains gas 
under pressure; may 
explode if heated

H280 Contains gas 
under pressure; may 
explode if heated

H281 Contains 
refrigerated gas; 
may cause cryogenic 
burns or injury

H280 Contains gas 
under pressure; may 
explode if heated

Label elements for flammable liquids

Classification Category 1 Category 2 Category 3

 Pictogram

Signal word Danger Danger Warning

Hazard statement H224 Extremely 
flammable liquid and 
vapour

H225 Highly 
flammable liquid and 
vapour

H226 Flammable 
liquid and vapour

Label elements  
for flammable aerosols

Classification Category 1 Category 2

Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H222 Extremely 
flammable aerosol

H223 Flammable
aerosol

Label elements for flammable solids

Classification Category 1 Category 2

 Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H228 Flammable 
Solid

H228 Flammable 
Solid

Label elements  
for oxidising gases

Classification Category 1

 Pictogram

Signal word Danger

Hazard statement H270 May cause or 
intensify fire; oxidizer

Label elements  
for substances and mixtures 

corrosive to metals

Classification Category 1

Pictogram

Signal word Warning

Hazard statement H290 May be 
corrosive to metals

Physical hazards 1/2

Prévention du risque chimique, France, 2007-2009

1. CLP regulation: regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances 
and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance).



Label elements of the CLP regulation1

Registration, Evaluation,  
Authorisation of ChemicalsREACH

Label elements  
for self-reactive substances and mixtures

Classification Type A Type B Type C & D Type E & F Type G

 Pictogram

 

There are no label 
elements allocated to 
this hazard category

Signal word Danger Danger Danger Warning

Hazard statement H240 Heating may 
cause an explosion

H241 Heating may cause a fire or 
explosion

H242 Heating may 
cause a fire

H242 Heating may 
cause a fire

Label elements for organic peroxides

Classification Type A Type B Type C & D Type E & F Type G

 Pictogram There are no label 
elements allocated to 
this hazard category

Signal word Danger Danger Danger Warning

Hazard statement H240 Heating may 
cause an explosion

H241 Heating may cause a fire or 
explosion

H242 Heating may 
cause a fire

H242 Heating may 
cause a fire

Label elements  
for pyrophoric liquids

Classification Category 1

 Pictogram

Signal word Danger

Hazard statement H250 Catches fire 
spontaneously if 
exposed to air

Label elements  
for pyrophoric solids

Classification Category 1

 Pictogram

Signal word Danger

Hazard statement H250 Catches fire 
spontaneously if 
exposed to air

Label elements  
for self-heating substances and mixtures

Classification Category 1 Category 2

 Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H251 Self-heating; 
may catch fire

H252 Self-heating in 
large quantities; may 
catch fire

Label elements for substances or mixtures  
which in contact with water emit flammable gases

Classification Category 1 Category 2 Category 3

 Pictogram

Signal word Danger Danger Warning

Hazard statement H260 In contact 
with water releases 
flammable gases 
which may ignite 
spontaneously

H261 In contact 
with water releases 
flammable gases

H261 In contact 
with water releases 
flammable gases

Label elements for oxidising liquids

Classification Category 1 Category 2 Category 3

 Pictogram

Signal word Danger Danger Warning

Hazard statement H271 May cause fire 
or explosion; strong 
oxidizer

H272 May intensify 
fire; oxidizer

H272 May intensify 
fire; oxidizer

Label elements  
for oxidising solids

Classification Category 1 Category 2 Category 3

 Pictogram

Signal word Danger Danger Warning

Hazard statement H271 May cause fire 
or explosion; strong 
oxidiser

H272 May intensify 
fire; oxidiser

H272 May intensify 
fire; oxidiser

2/2Physical hazards

Prévention du risque chimique, France, 2007-2009

1. CLP regulation: regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances 
and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance).



Label elements of the CLP regulation1

Registration, Evaluation,  
Authorisation of ChemicalsREACH

Label elements for hazardous to the aquatic environment

ACUTE CHRONIC

Classification Category 1 Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

 Pictogram No pictogram is 
used

No pictogram is 
used

Signal word Warning Warning No signal word is 
used

No signal word is 
used

No signal word is 
used

Hazard Statement H400 Very toxic to 
aquatic life

H410 Very toxic to 
aquatic life with long 
lasting effects

H411 Toxic to aquatic 
life with long lasting 
effects

H412 Harmful to 
aquatic life with long 
lasting effects

H413 May cause 
long lasting harmful 
effects to aquatic life

Environmental hazards

Hazards for the Ozone Layer

Label elements for Hazardous  
for the Ozone Layer

Symbol/pictogram

Signal word Danger

Hazard Statement EUH059 Hazardous for the 
Ozone Layer

Prévention du risque chimique, France, 2007-2009

1. CLP regulation: regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances 
and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance).



Label elements of the CLP regulation1

 

Registration, Evaluation,  
Authorisation of ChemicalsREACH

Acute toxicity label elements

Classification Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

 Pictogram

Signal word Danger Danger Danger Warning

Hazard statement : 
oral

H300 Fatal if 
swallowed

H300 Fatal if 
swallowed

H301 Toxic if 
swallowed

H302 Harmful if 
swallowed

Hazard statement : 
dermal

H310 Fatal in contact 
with skin

H310 Fatal in contact 
with skin

H311 Toxic in contact 
with skin

H312 Harmful in 
contact with skin

Hazard statement : 
inhalation

H330 Fatal if inhaled H330 Fatal if inhaled H331 Toxic if inhaled H332 Harmful if 
inhaled

Label elements  
for serious eye damage/eye irritation

Classification Category 1 Category 2

 Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H318 Causes serious 
eye damage

H319 Causes serious 
eye irritation

Respiratory or skin sensitisation label elements

Classification Respiratory sensitisation
Category 1

Skin sensitisation  
Category 1

 Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H334 May cause allergy or asthma 
symptoms or breathing difficulties 
if inhaled

H317 May cause an allergic skin 
reaction

Label elements of germ cell mutagenicity

Classification Category 1A/1B Category 2

 Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H340 May cause genetic defects 
(state route of exposure if it is 
conclusively proven that no other 
routes of exposure cause the 
hazard)

H341 Suspected of causing genetic 
defects (state route of exposure 
if it is conclusively proven that no 
other routes of exposure cause the 
hazard)

Label elements for carcinogenicity

Classification Category 1A/1B Category 2

 Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H350 May cause cancer (state 
route of exposure if it is conclusively 
proven that no other routes of 
exposure cause the hazard)

H351 Suspected of causing cancer 
(state route of exposure if it is 
conclusively proven that no other 
routes of exposure cause the 
hazard)

Label elements for skin corrosion/irritation

Classification Category 1A/1B/1C Category 2

 Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H314 Causes severe skin burns 
and eye damage

H315 Causes skin 
irritation

Health hazards 1/2

Prévention du risque chimique, France, 2007-2009

1. CLP regulation: regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances 
and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance).



Label elements of the CLP regulation1

Registration, Evaluation,  
Authorisation of ChemicalsREACH

2/2Health hazards

Label elements for reproductive toxicity

Classification Categorys 1A/1B Category 2 Additional 
labelling for 

effects on or via 
lactation

 Pictogram No pictogram

Signal word Danger Warning No signal word

Hazard statement H360 May damage 
fertility or the unborn 
child (state specific 
effect if known)(state 
route of exposure 
if it is conclusively 
proven that no other 
routes of exposure 
cause the hazard)

H361 Suspected of 
damaging fertility 
or the unborn child 
(state specific effect 
if known) (state route 
of exposure if it is 
conclusively proven 
that no other routes 
of exposure cause 
the hazard)

H362 May cause 
harm to breast-fed 
children

Label elements for specific target organ toxicity  
after single exposure

Classification Category 1 Category 2 Category 3 

 Pictogram

Signal word Danger Warning Warning

Hazard statement H370 Causes 
damage to organs 
(or state all organs 
affected, if known) 
(state route of 
exposure if it is 
conclusively proven 
that no other routes 
of exposure cause 
the hazard)

H371 May cause 
damage to organs 
(or state all organs 
affected, if known) 
(state route of 
exposure if it is 
conclusively proven 
that no other routes 
of exposure cause 
the hazard)

H335 May cause 
respiratory irritation  
or  H336 May cause 
drowsiness or 
dizziness

Aspiration toxicity  
label elements

Classification Category 1

 Pictogram

Signal word Danger

Hazard statement H304 May be fatal if 
swallowed and enters 
airways

Label elements for specific target organ toxicity  
after repeated exposure

Classification Category 1 Category 2

 Pictogram

Signal word Danger Warning

Hazard statement H372 Causes damage to organs 
(state all organs affected, if known) 
through prolonged or repeated 
exposure (state route of exposure 
if it is conclusively proven that no 
other routes of exposure cause the 
hazard)

H373 May cause damage to organs 
(state all organs affected, if known) 
through prolonged or repeated 
exposure (state route of exposure 
if it is conclusively proven that no 
other routes of exposure cause the 
hazard)

Prévention du risque chimique, France, 2007-2009

1. CLP regulation: regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances 
and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance).


