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 Em conformidade com o Regulamento CE N. 1907/2006 - REACH e Regulamento CE N. 1272/2008 - CLP

ESTIRENO

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

1.1 Identificador do produto
Nome comercial ESTIRENO
Nome químico Estireno.
Sinónimos Vinilbenzeno, feniletileno, fenilo eteno.
Nº CAS 100-42-5
Nº CE (EINECS) 202-851-5
Número de índice ( 
Anexo VI Regulamento 
CE N. 1272/2008)

601-026-00-0

Número de registro 01-2119457861-32-0010
Número de autorização N/A

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas
Consultar o Anexo

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa REPSOL QUÍMICA, S.A.

Endereço Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, Espanha

Tel +34 917538000/+34 917538100

Fax +34 902303145

Endereço de correio 
electrónico

SDSChemicals@repsol.com

1.4 Número de telefone de emergência
Centro Informação Antivenenos (CIAV): + 351 808 250 143
Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou 
mistura 2.2 Elementos do rótulo
CLASSIFICAÇÃO 
Reg.(CE)1272/2008(CLP) ROTULAGEM

Rogerio.Cunha
Caixa de texto
Distribuido por:SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, S.A.R. da Cavada, 550 - S. Cosme - Apartado 254424-909 Gondomar - PORTUGALTel: +351 224 660 600 - Fax: +351 224 660 697/8.www.grupospd.ptgeral@grupospd.pt 

Rogerio.Cunha
Caixa de texto
MONOESTIRENO
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Flam. Liq 3; H226
Acute Tox.4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Asp.Tox.1; H304
STOT SE 3; H335
STOT RE 1; H372
Repr. 2; H361d
Aquatic Chronic 3; H412

Pictogramas
GHS02
GHS07
GHS08

palavras-sinal Perigo
Advertências 
de perigo

H226: Líquido e vapor inflamáveis.
H332: Nocivo por inalação.
H319: Provoca irritação ocular grave.
H335: Pode provocar irritação das vias 
respiratórias.
H315: Provoca irritação cutânea.
H372: Causa danos à audição órgãos 
após exposição prolongada ou repetida.
H304: Pode ser mortal por ingestão e 
penetração nas vias respiratórias.
H361d: Suspeito de afectar o nascituro.
H412: Nocivo para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros.

Informação 
suplementar N/A

Recomendaçõe
s de prudência

P210: Manter afastado do calor, 
superfícies quentes, faísca, chama 
aberta e outras fontes de ignição. Não 
fumar.
P233: Manter o recipiente bem fechado.
P260: Não respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ae
rossóis.
P270: Não comer, beber ou fumar 
durante a utilização deste produto.
P273: Evitar a libertação para o 
ambiente.
P280: Usar luvas de 
protecção/vestuário de 
protecção/protecção ocular/protecção 
facial.
P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: 
contacte imediatamente um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou 
um médico.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente no 
contentor habilitado para tal efeito 
conforme à norma vigente.
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- Elementos suplementares que devem figurar nas etiquetas
N/A

- Requisitos especiais de embalagem
     Recipientes que devem estar dotados de fecho de segurança para crianças:
     Não se aplica
     Advertência de perigo tátil:
     Não se aplica

2.3 Outros perigos
Os resultados da avaliação PBT e vPvB do produto, em conformidade com os critérios 
estabelecidos no anexo XIII do regulamento REACH, podem ser consultados na secção 12.5 
do presente MSDS.
A informação relativa a outros perigos, diferentes daqueles na classificação mas que podem 
contribuir para a perigosidade geral do produto, pode ser consultada nas seções 5, 6 e 7 do 
presente MSDS.

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes

ESTIRENO

Componentes perigosos Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) Concentração 
(%)

Advertências de 
perigo

Estireno
Nº CAS: 100-42-5
Nº CE (EINECS): 202-851-5 99,6

H226, H304, H315, 
H319, H332, H335, 
H361d, H372, H412

SECÇÃO 4. Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação: Manter o paciente calmo.
Mover a vítima para um local ao ar livre.
Procurar assistência médica urgente.

Ingestão/Aspiração: Manter o paciente calmo.
Mover a vítima para um local ao ar livre.
Procurar assistência médica urgente.

Contato com a pele: O vestuário contaminado deve ser rapidamente molhado para eliminar o 
risco de inflamação.
Lavar cuidadosamente com sabão e água.
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Procurar assistência médica urgente.

Contato com a olhos: Lavar imediatamente os olhos afectados durante pelo menos 15 
minutos sob água corrente com as pálpebras abertas, consultar um oftalmologista.
Procurar assistência médica urgente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalação: Estes vapores são tóxicos e podem causar irritação nas vias respiratórias 
superiores, desmaios, vómitos, edema pulmonar lesões no si stema nervoso central. A 
inalação de concentrações elevadas de vapores pode causar uma irritação passageira do 
tracto respiratório, dores de cabeça e náuseas.

Ingestão/Aspiração: Nocivo por ingestão. Os sintomas são parecidos aos provocados por 
inalação, além de provocar irritação grave na boca, garganta e estômago.

Contato com a pele: O contacto com o líquido pode causar irritação. O contacto repetido e 
prolongado pode causar infecções e dermatite.

Contato com a olhos: O contacto com o líquido pode causar irritação.
Os derramamentos podem causar irritação e danos no epitélio da córnea.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Procurar assistência médica urgente.

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção: Meios de extinção secos, espuma, dióxido de carbono. 

Meios inadequados de extinção: Água. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos da combustão: CO2, H2O; formaldeído; CO (na ausência de oxigénio). O fogo 
provoca fumos irritantes e muito ácidos. 

Medidas especiais: Mover os recipientes, afastando-os da área do incêndio, se o puder fazer 
sem risco. Arrefecer os recipientes expostos a chamas com água. Proteger contra as fontes 
de ignição. Retirar-se imediatamente em caso de alarme. Consultar e aplicar planos de 
emergência caso existam. 
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Perigos especiais: Material inflamável e combustível. Pode incendiar-se na presença de 
calor, faíscas, chamas ou descargas de electricidade estática. Os recipientes podem explodir 
pelo calor do fogo. O vapor é mais pesado do que o ar e pode deslocar-se deslocar-se até 
uma fonte de ignição ou concentrar-se em zonas baixas. A altas temperaturas, poderá ocorrer 
a polimerização. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:
Usar aparelhos de respiração autónomos e vestuário de protecção contra químicos.

SECÇÃO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais: Usar um aparelho de respiração se exposto a vapores/pó/aerossol.
As fontes de ignição devem ser mantidas bem limpas.

Protecção pessoal: Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
Tomar medidas de precaução contra descargas de electricidade estática.
Os recipientes devem ser ligados à terra durante operações de decantação.
Manter num local afastado de fontes de ignição - Não fumar.

6.2. Precauções a nível ambiental
Evitar a contaminação de solo e da água.Evitar o derramamento ou entrada em tubagens e 
cursos de água, usando terra, areia ou outro tipo de barreiras adequadas.Manter afastado das 
fontes de ignição; chamas, faíscas, não fumar na área de risco.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Para pequenas quantidades:
Apanhar com material absorvente adequado.
Eliminar o material absorvido em conformidade com os regulamentos.
Para grandes quantidades:
Bloquear com um dique para conter o derrame.
Colocar num recipiente adequado para eliminação.
Para resíduos:
Apanhar com material absorvente adequado.
Eliminar o material absorvido em conformidade com os regulamentos.

6.4. Remissão para outras secções
A secção 8 contém conselhos mais detalhados sobre o equipamento de protecção individual e 
a secção 13 contém informações sobre a eliminação de resíduos.

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem
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7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções gerais: Certificar-se de que os sistemas de segurança do trabalho.
Tomar medidas de precaução contra descargas de electricidade estática.
Manter num local afastado de fontes de ignição - Não fumar.
Usar vestuário e luvas protectores apropriados.

Condições específicas: Sistema de ventilação local eficiente para manter os níveis de 
estireno no ar abaixo do limite permitido.
Em operações de enchimento ou manuseamento de recipientes, utilizar equipamento de 
protecção apropriado e protecção respiratória quando existirem vapores.
São necessários processos especiais para o carregamento, limpeza e manutenção dos 
tanques.
Os tanques devem estar vazios antes de realizar qualquer inspecção, que será efectuada por 
pessoal especializado.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Temperatura e produtos de decomposição: Vapores/gases inflamáveis.

Reacções perigosas: Líquido inflamável.
Evitar a acumulação de cargas electrostáticas para evitar o risco de polimerização.

Condições de armazenagem: Manter a uma temperatura igual ou inferior a 40 ºC.
Aditivos:
4-tert-butil catequina (CAS: 98-29-3)
Temperatura de armazenamento:
< 40 °C
Se a temperatura de armazenamento ultrapassar os 25°C, deve verificar-se diariamente que o 
contéudo do estabilizador é adequado.

Materiais incompatíveis: Latão, cobre.

7.3. Utilizações finais específicas
Consultar a secção 1 ou o cenário de exposição

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Estireno (CAS: 100-42-5):
INSHT (Espanha):VLA-ED: 20 ppm (85 mg/m³) / VLA-EC: 40 ppm (170 mg/m³).
ACGIH (EUA): TLV-TWA: 20 ppm / TLV-STEL : 40 ppm.
 GKV_MAK (Áustria): TWA: 20 ppm  (85 mg/m³) / STEL: 80 ppm  (340 mg/m³).
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites(Bélgica): TWA: 50 ppm  (216 mg/m³) / STEL: 100 ppm  
(432 mg/m³).
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Arbejdstilsynet (Dinamarca): TWA: 25 ppm  (105 mg/m³) / STEL: 25 ppm  (105 mg/m³).
INRS (França): TWA: 23,3 ppm (100 mg/m³).
TRGS900 AGW (Alemanha): TWA: 20 ppm  (86 mg/m³) / STEL: 40 ppm  (172 mg/m³).
EüM-SzCsM  (Hungria):TWA: 50 mg/m³ / STEL:  50 mg/m³.
NAOSH (Irlanda): TWA: 20 ppm (85 mg/m³) / STEL: 40 ppm  (170 mg/m³).
LV Nat. Standardisation and Meterological Centre  (Látvia): TWA: 10 mg/m³ / STEL: 30 
mg/m³.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  (Polônia): TWA: 50 mg/m³ / STEL: 200 
mg/m³.
AFS 2005:17 (Suécia): NGV: 10 ppm (43 mg/m³) / KTV: 20 ppm  (86 mg/m³).
NIOSH (EUA): REL-TWA: 50 ppm  (215 mg/m³)  / REL-STEL: 100 ppm  (425 mg/m³).
OSHA (EUA): PEL-TWA: 100 ppm  / PEL-STEL: 200 ppm.
EH40/2005 WELs (Reino Unido): OEL-TWA: 100 ppm  (430 mg/m³) / OEL-STEL: 250 ppm  
(1080 mg/m³).
Indicador Biológico (IB): Estireno (CAS 100-42-5)
Ácido mandélico e ácido fenilglioxílico na urina 400mg/g de creatinina, recolhida no final do 
dia de trabalho.
Indicador biológico (IB): Estireno (CAS 100-42-5)
Estireno no sangue venoso 0,2mg/l, recolhido no final do dia de trabalho.

DNEL
DN(M)ELs para trabalhadores

Efeito sistémico, exposição aguda, Dérmica (mg/kg bw /dia) : A avaliação do 
perigo está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL 
(nível sem efeito derivado) para a exposição a longo prazo.
Efeito sistémico, exposição aguda, Inalação (mg/m³) : 289
Efeito local, exposição aguda, Dérmica (mg/kg bw /dia) : A avaliação do perigo 
está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL (nível sem 
efeito derivado) para a exposição a longo prazo.
Efeito local, exposição aguda, Inalação (mg/m³) : 306
Efeito sistémico, exposição a longo prazo, Dérmica (mg/kg bw /dia): 406
Efeito sistémico, exposição a longo prazo, Inalação (mg/m³): 85
Efeito local, exposição a longo prazo, Dérmica (mg/kg bw /dia) : A avaliação do 
perigo está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL 
(nível sem efeito derivado) para a exposição a longo prazo.
Efeito local, exposição a longo prazo, Inalação (mg/m³): A avaliação do perigo 
está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL (nível sem 
efeito derivado) para a exposição a longo prazo.

DN(M)ELs para a população

Efeito sistémico, exposição aguda, Dérmica (mg/kg bw /dia) : A avaliação do 
perigo está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL 
(nível sem efeito derivado) para a exposição a longo prazo.
Efeito sistémico, exposição aguda, Inalação (mg/m³) : 174,25
Efeito sistémico, exposição aguda, Oral (mg/kg bw /dia) : A avaliação do perigo 
está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL (nível sem 
efeito derivado) para a exposição a longo prazo.
Efeito local, exposição aguda, Dérmica (mg/kg bw /dia) : A avaliação do perigo 
está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL (nível sem 
efeito derivado) para a exposição a longo prazo.



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 8 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Efeito local, exposição aguda, Inalação (mg/m³) : 182,75
Efeito sistémico, exposição a longo prazo, Dérmica (mg/kg bw /dia): 343
Efeito sistémico, exposição a longo prazo, Inalação (mg/m³): 10,2
Efeito sistémico, exposição a longo prazo, Oral (µg/kg bw /dia) : 2,1
Efeito local, exposição a longo prazo, Dérmica (mg/kg bw /dia) : A avaliação do 
perigo está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL 
(nível sem efeito derivado) para a exposição a longo prazo.
Efeito local, exposição a longo prazo, Inalação (mg/m³): A avaliação do perigo 
está suficientemente coberta pela derivação do respectivo valor DNEL (nível sem 
efeito derivado) para a exposição a longo prazo.

PNEC
PNEC água

PNEC água doce (mg/L) : 0,028 (Factor de avaliação : 10)
PNEC água marinha (mg/L) : 0,014 (Factor de avaliação: 20)
PNEC água, Liberações intermitentes (mg/L) : 0.04 (Factor de avaliação: 100)

PNEC sedimentos

PNEC sedimentos (água doce) (mg/kg d.w): 0,614
PNEC sedimentos (marinha) (mg/kg d.w): 0.307

PNEC solo

PNEC solo (mg/kg.w): 0,2

PNEC Estação de tratamento do esgoto (mg/l): 5 (Factor de avaliação: 100)

PNEC intoxicação secundária por via oral

PNEC oral (mg/kg alimento): O destino ambiental e o baixo valor log Kow do 
estireno indicam que a intoxicação secundária é uma via de exposição pouco 
provável.

8.2 Controlo da exposição

Evitar o contacto prolongado com o produto e a inalação de vapores. O vestuário contaminado 
deve ser rapidamente molhado para eliminar o risco de inflamação. 

Equipamentos de protecção individual

Protecção respiratória: Ventilação eficiente. Dependendo das condições de trabalho e da 
exposição à substância, utilize: Máscara de protecção contra vapores orgânicos e filtro 
para partículas (AP2) em conformidade com as normas UNE-EN 143 e UNE-EN 14387 ou 
equipamentos de respiração autónomos ou semi-autónomos em conformidade com os 
respetivos regulamentos. 

Protecção cutânea:  Dependendo das condições de trabalho, utilize:  Luvas de neoprene 
(EN 374), calçado de protecção (UNE EN 20345, UNE EN 13832) e roupa resistente a 
produtos químicos (UNE EN 13034, UNE EN 14605). 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 9 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Protecção ocular: Dependendo das condições de trabalho, utilize: Óculos de segurança 
ou viseira protectora para evitar salpicos (UNE EN 166). 

Outras protecções: Sistema lava-olhos e duches na área de trabalho. 

Práticas de higiene no trabalho: Não respirar os vapores. Manter afastado de alimentos, 
bebidas e rações. Lavar/limpar a pele depois de terminar o trabalho. 

Condições médicas agravadas pela exposição: Problemas respiratórios e transtornos 
dermatológicos. 

Controlo da exposição ambiental: 
O produto não deve entrar em contacto com o meio-ambiente através de desaguamentos ou 
de esgotos. As medidas a adotar em caso de derrame acidental podem ser encontradas na 
secção 6 do presente MSDS.

SECÇÃO 9. Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Aspecto: Liquido. 
Odor: Doce.   
Limiar olfactivo: 0,1 ppm 
Cor: Incolor.  
pH: N/A  
Ponto de fusão/ponto de congelação:   -31 °C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:   145 °C
Ponto de inflamação: 32 °C (Abel) 
Taxa de evaporação: N/A
Inflamabilidade (sólido, gás): Líquido e vapor inflamáveis. 
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade:   Lim. inferior explosividade: 
1,1% vol. Lim. superior explosividade: 6,1% vol. 
Pressão de vapor:     670 Pa a 20 °C 
Densidade de vapor: 3,6 (ar: 1) 
Densidade: 0,906 g/cm³ (20 °C) 
Solubilidade(s): Em solventes orgânicos. Éter, benzeno. 
Coeficiente de partição n-octanol/água: log Pow: 2,95 
Temperatura de auto-ignição: 490 °C 
Temperatura de decomposição: N/A
Viscosidade:  (20 °C) 0,76 mPa.s;  (dinâmica) 0,7 mPa.s a 25 °C
Propriedades explosivas: N/A
Propriedades comburentes: N/A

9.2 Outras informações
Hidrosolubilidade: 0,29 kg/m3 a 20 °C
Tensão superficial: 34 mN/m
Temperatura crítica: 373 °C. Calor de combustão: -1018,83 Kcal/mol a 25 °C. Velocidade de 
evaporação: 12,4 (ASTM D 3539, nBuAc = 1). Peso molecular: 104,15. Condução eléctrica: 
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<50 pS/m

SECÇÃO 10. Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade: Pode acontecer se for aquecido a temperaturas superiores a 65 °C e 
provocar a ruptura do tanque. 

10.2. Estabilidade química: Deve ser estabilizado com terbutilcatenol. Um conteúdo demasiado 
escasso de estabilizadores pode provocar polimerização ligada à formação de calor. O 
estireno oxida em contacto com o ar e reage violentamente com oxidantes fortes. 

10.3. Possibilidade de reacções perigosas: Oxidantes, haletos, catalisadores de polímeros 
vinílicos; peróxidos, ácidos fortes, cloreto de alumínio, cobre e ligas de cobre. 

10.4. Condições a evitar: Exposição a chamas, calor, faíscas e electricidade estática. Sais de 
metais, peróxidos, ácidos fortes, calor e luz. O estireno reage rapidamente com baixas 
concentrações de halogéneos na presença de luz UV formando um potente lacrimogéneo. 

10.5. Materiais incompatíveis: Latão, cobre. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos: Vapores/gases inflamáveis. 

SECÇÃO 11. Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

A informação toxicológica facultada resulta da aplicação dos anexos VII a XI do regulamento 
1907/2006 (REACH).

Toxicidade aguda: Os dados disponíveis actualmente para a substância de ensaio 
identificam o estireno como causa de toxicidade aguda por inalação, dado que o LC50 em 
ratos apresentou um valor de 11,8 mg/l após um período de 4 horas de inalação do vapor.

Corrosão/irritação cutânea: Irritante.  

Lesões oculares graves/irritação ocular: Irritante.  

Sensibilização respiratória ou cutânea: Não sensibilizante para a pele.  

Mutagenicidade em células germinativas: Não existem provas convincentes de que o 
estireno possua um potencial mutagénico/clastogénico significativo in vivo a partir dos dados 
disponíveis de estudos experimentais realizados em animais. Consequentemente, não é 
garantida uma classificação quanto à mutagenicidade do estireno.  

Carcinogenicidade: Não existem provas convincentes de que o estireno possua um 
potencial carcinogénico significativo em humanos. Não é garantida uma classificação quanto 
à carcinogenicidade do estireno.  
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A classificação do produto corresponde à comparação dos resultados dos ensaios 
toxicológicos realizados de acordo com os critérios constantes no Regulamento (CE) n.º 
1272/2008 para efeitos CMR, categorias 1A e 1B.

Toxicidade reprodutiva:  Em Novembro de 2012, o RAC (Comité de Avaliação dos Riscos) 
avaliou as evidências de toxicidade para o desenvolvimento na neurotoxicidade para o 
desenvolvimento de ratos. Na opinião do RAC, foram criteriosamente avaliados quatro efeitos 
que resultaram na conclusão da classificação do estireno como um produto tóxico para o 
desenvolvimento de categoria 2. O RAC considera que existem evidências suficientes de 
efeitos no desenvolvimento para garantir a classificação de Repr. 2, H361d (CLP). 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única:  Pode causar 
irritação nas vias respiratórias se inalado (Órgão: Nariz) 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida: Inalação: - 
humanos: efeitos na visão das cores após uma inalação prolongada: NOAEC = 50 ppm (8 h 
TWA) ototoxicidade após uma inalação prolongada: NOAEC = 20 ppm - ratos: NOAEC = 500 
ppm toxicidade de desenvolvimento após uma inalação prolongada: Dérmica: NOAEL 
corrigido = 615 mg/kg/d resultante da extrapolação via-a-via (por inalação à via dérmica). 
Existem claras evidências de que o estireno causa um efeito adverso específico na audição 
em animais de laboratório após uma exposição prolongada. Adicionalmente, existe uma 
indicação quanto à perda de audição induzida pelo estireno em humanos.  

Perigo de aspiração: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

SECÇÃO 12. Informação ecológica

12.1. Toxicidade: As concentrações de toxicidade aguda em peixes, Daphnia e algas situam-se 
entre 1 mg/l e 10 mg/l, no entanto, o estireno é facilmente degradável, pelo que não é 
necessária qualquer classificação ambiental para os efeitos agudos. Relativamente à 
toxicidade a longo prazo, o estireno tem de ser classificado como crónico para o meio 
aquático 3, sendo desencadeada pela EC10 = 0,28 mg/l em algas.

12.2. Persistência e degradabilidade: Podem ser libertadas para o meio ambiente quantidades 
significativas de estireno, procedentes de emissões geradas pela sua produção, utilização e 
fumos do escape de automóveis. Em contacto com o ar, oxida-se rapidamente por reacções 
fotoquímicas. Rapidamente biodegradável.  

12.3. Potencial de bioacumulação: Sem problemas de bioacumulação em organismos vivos ou 
incidência na cadeia alimentar trófica.  

12.4. Mobilidade no solo: Quando derramado no solo, pode expandir-se e contaminar águas 
subterrâneas.  

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: A substância não cumpre todos os critérios 
específicos detalhados no Anexo XIII ou não permite uma comparação directa com todos os 
critérios detalhados no Anexo XIII. Porém, indicam que a substância não tem estas 
propriedades e que não é considerada PBT/vPvB.  

12.6. Outros efeitos adversos: N/A  
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SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação: Combustão em câmaras adequadas, adsorção em vermiculita, areia seca e 
evaporação num lugar seguro. Recuperação ou reciclagem quando tal for possível. 
Incineração. Por incineração controlada. 

Manuseamento: Recipientes selados e rotulados. O resíduo é um líquido inflamável. Risco 
de explosão. Evitar a exposição a fontes de ignição, o contacto com a pele ou os olhos e a 
inalação de vapores. 

Disposições: As empresas que se dediquem à recuperação, eliminação, recolha, transporte 
ou manuseamento de resíduos deverão cumprir as disposições da directiva 2008/98/CE 
relativa a gestão de resíduos, ou outras disposições locais, nacionais ou comunitárias em 
vigor. 

SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte

14.1. Número ONU: UN 2055

14.2. Designação oficial de transporte da ONU: 
MONÓMERO DE ESTIRENO ESTABILIZADO.

14.3. Número de identificação de perigo: 39 

14.4. Grupo de embalagem

ADR/RID: Classe 3.Código de classificação: F1.Grupo de embalagem: III.Código de restrição 
em túneis: D/E.

IATA-DGR: Classe 3.Grupo de embalagem: III.

IMDG: Classe 3. Grupo de embalagem: III. 

14.5. Perigos para o ambiente

ADR/RID: N/A

IATA-DGR: N/A

IMDG: N/A

14.6. Transporte a granel de acordo com o anexo II do convénio Marpol 73/78 e do código 
IMSBC
Não têm categoria atribuída para código IMSBC.
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14.7. Precauções especiais para o utilizador
Rotulado como líquido inflamável. Armazenar em locais frescos e bem ventilados. Transporte 
permitido: avião, comboio, barco e estrada (Monómero de estireno estabilizado). É proibido o 
transporte de monómeros de estireno não estabilizados em aviões de transporte de 
passageiros e em aeronaves de carga.

SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 
saúde, segurança e ambiente
REGULAMENTO (UE) N. 830/2015.
Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos 
(SGH).
Regulamento (CE) no 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Dezembro de 2008 , relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e 
misturas (CLP).
Regulamento (CE) n.o 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas (REACH).
Acordo Europeu sobre Transporte Internacional de Mercadorias perigosas por estrada (ADR)
Regulamento relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias perigosas por Ferrovia. 
(RID)
Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas. (IMDG)
Regulações Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas ao transporte de 
mercadorias por via aérea.
Código Internacional de Produtos Químicos a Granel (Código IMSBC), MARPOL 73/78.

Regulamento Outros perigos
N/A

15.2. Avaliação da segurança química
Foi realizada uma avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16. Outras informações

Glossário
CAS: Serviço de Resumos Químicos
IARC: Agência Internacional para a Investigação do Cancro
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Limite Umbral
TWA: Média ponderada no tempo
STEL: Limite de Exposição de Curta Duração
REL: Limite de Exposição Recomendado
PEL: Limite de Exposição Permitido
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
VLA-ED: Valor limite ambiental - exposição diária
VLA-EC: Valor ambiental limite - curta exposição
DNEL/DMEL: Nível derivado de exposição sem efeitos/nível derivado de exposição com efeitos 
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mínimos
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos
DL50: Dose Letal Média
CL50: Concentração Letal Média
CE50: Concentração Efectiva Média
CI50: Concentração Inibidora Média
DBO (BOD): Carência Biológica de Oxigénio
NOAEL: Nível sem efeitos adversos observáveis
NOEL: Nível sem efeitos observáveis
NOAEC: Concentração sem efeitos adversos observados
NOEC: Concentração sem efeitos observados
N/A: Não aplicável
|| : Alterações em relação à última edição.

Bases de dados consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency.
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services.

Advertências de perigo referidas
Flam. Liq 3: Líquidos inflamáveis Categoria 3.
Acute Tox.4: Toxicidade aguda Categoria 4.
Skin Irrit. 2: Irritação cutânea Categoria 2.
Eye Irrit. 2: Irritação ocular Categoria 2.
Asp.Tox.1: Perigo por aspiração Categoria 1.
STOT SE 3: Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única) Categoria 3.
STOT RE 1: Toxicidade específica em determinados órgãos (exposições repetidas) Categoria 1.
Repr. 2: Tóxico para a reprodução Categoria 2.
Aquatic Chronic 3: Aquático crónico Categoria 3.

As empresas compradoras têm a obrigação de assegurar que os respetivos funcionários têm 
formação adequada para a manipulação e utilização do produto de forma segura, conforme às 
indicações incluídas no presente MSDS.

Além disso, as empresas compradoras deste produto têm a obrigação de informar os respetivos 
funcionários, e quaisquer outras pessoas que possam manipulá-lo ou utilizá-lo nas suas instalações, 
sobre todas as indicações incluídas na MSDS, nomeadamente as referentesaos riscos do produto 
para a segurança e saúde de pessoas e do meio-ambiente.

A informação que se fornece neste documento foi obtida com base nas melhores fontes existentes e 
de acordo com os últimos conhecimen tos disponíveis e com os requisitos legais vigentes sobre 
classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas. Isto não implica que a informação 
seja exaustiva em todos os casos. É da responsabilidade do utilizador determinar a validade desta 
informação para a sua aplicação em cada caso.

ANEXO

Cenário 1: Fabrico de estireno (ES1)
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9,1 Fabrico de estireno 
(ES1)

x x 2, 
8B, 
8A, 
15, 1

1 45000
00

9,2 Polimerização 
contínua em massa 
de poliestireno (HIPS 
e GPPS) (ES2)

x 8B, 
2, 
8A, 
15, 
14, 9

6C 24174
00

9,3 Polimerização em 
suspensão 
descontínua de 
poliestireno (HIPS e 
GPPS) (ES3)

x 8B, 
2, 3, 
8A, 
15, 
14, 9

6C 24174
00

9,4 Produção de 
poliestireno 
expansível (ES4)

x 8B, 
2, 3, 
8A, 
15, 
14, 9

6C 24174
00
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9,5 Produção de 
copolímeros 
estirénicos (ES5)

x 8B, 
2, 3, 
8A, 
15, 9

6C 24174
00

9,6 Fabrico de resinas 
UP/VE e resinas 
formuladas (Gelcoat, 
pasta de cor, 
mástique, pasta de 
ligação/cola, etc.) 
(ES6)

x x 1, 3, 
4, 5, 
8A, 
8B, 
9, 15

2 22831
0

9,7 Fabrico de FRP em 
instalações 
industriais, 
utilizando resinas 
UP/VE e/ou resinas 
formuladas (Gelcoat, 
pasta de ligação, 
mástique, etc.) (ES7)

x 3, 5, 
7, 
8A, 
10, 
13, 
14, 
15

6D 80580
0



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 17 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

N
úm

er
o 

ES

Descrição abreviada 
do cenário de 

exposição

Fase do ciclo de vida 
resultante

Se
ct

or
 d

e 
ut

ili
za

çã
o 

(S
U

)

Ca
te

go
ria

 d
o 

Pr
oc

es
so

 (P
RO

C)

Ca
te

go
ria

 d
o 

Pr
od

ut
o 

(P
C)

Ca
te

go
ria

 d
o 

Ar
tig

o 
(A

C)

Ca
te

go
ria

 d
e 

Li
be

rt
aç

ão
 p

ar
a 

o 
Am

bi
en

te
 

(E
RC

)
Vo

lu
m

e 
(t

on
el

ad
as

)

Fa
br

ic
o

Fo
rm

ul
aç

ão

U
til

iz
aç

ão
 F

in
al

Vi
da

 Ú
til

 (p
ar

a 
ar

tig
os

)

In
du

st
ria

l

Pr
of

is
si

on
al

Co
ns

um
id

or
es

9,8 Fabrico de FRP em 
instalações 
profissionais, 
utilizando resinas 
UP/VE e/ou resinas 
formuladas (Gelcoat, 
pasta de ligação, 
mástique, etc.) (ES8)

x 3, 4, 
5, 
8A, 
10, 
11

8E 24174
00

9,9 Produção de 
borracha de 
estireno-butadieno 
(SBR) (ES9)

x 8B, 
2, 3, 
8A, 
15, 9

6C 24174
00

9,10 Produção de látex 
de estireno-
butadieno (SBL) 
(ES10)

x 8B, 
2, 3, 
8A, 
15, 9

6C 24174
00

9,11 Produção de 
copolímeros de 
estireno-isopreno 
(ES11)

x 8B, 
2, 3, 
8A, 
15, 9

6C 24174
00
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9,12 Produção de outras 
dispersões 
poliméricas à base 
de estireno (ES12)

x 8B, 
2, 3, 
8A, 
15, 9

6C 24174
00

9,13 Produção de polióis 
cheios (ES13)

x 8B, 
2, 3, 
8A, 
15, 9

6C 24174
00

Descrição de ES 1
Título abreviado livre Fabrico de estireno (ES1)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 1; PROC 2, 8B, 8A, 15, 1

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 1 Produção de químicos
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Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 1 – Utilização em processo fechado, nenhuma 
probabilidade de exposição

1.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 1

Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 4,50E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 3,43E6 kg/dia

Número de emissões por ano 350 dias/ano (justificação: estudo dos 
fabricantes de estireno)

Factor de diluição local em água doce 41

Factor de diluição local em água do 
mar

100

Fracção de libertação para o ar do 
processo

0,013%

Fracção de libertação para as águas 
residuais do processo

0,0048%

Fracção de libertação para o solo do 
processo

0%

Fracção da tonelagem para a região 100%

Fracção utilizada na principal fonte 100% (justificação: estimativa do pior cenário 
possível de tonelagem local)

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 400.000 m3/dia (justificação: Documento de 
cenário de emissões IC-2 da indústria química: 
produto químico utilizado na síntese (TGD Parte 
IV, ECB, 2003))
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Descarga da estação de tratamento de 
esgotos municipal

10.000.000 l/dia (justificação: Documento de 
cenário de emissões IC-2 da indústria química: 
produto químico utilizado na síntese (TGD Parte 
IV, ECB, 2003))

Medidas de gestão de riscos

Redução de lamas residuais para o 
solo

100% (justificação: não aplicar lamas residuais 
industriais nos solos naturais)

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas 
residuais (Femis.água)

0,0048% (justificação: valor médio das fracções 
de libertação medidas referido no Relatório de 
Avaliação dos Riscos da UE sobre o Estireno, 
Comunidade Europeia, 2002))

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,013% (justificação: fracção de libertação 
medida no pior cenário possível referida no 
Relatório de Avaliação dos Riscos da UE sobre o 
Estireno, Comunidade Europeia, 2002))

Fracção utilizada na principal fonte 100% (justificação: valor utilizado para reflectir 
a estimativa do pior cenário possível de 
tonelagem local (maior instalação de fabrico))

Fracção de emissão direccionada para 
a água pela estação de tratamento de 
esgotos local (Fete.água)

0,044 - (justificação: eficiência de 95,6% da 
estação de tratamento de esgotos calculada a 
partir de dados de monitorização nos locais de 
produção/processamento)
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1.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2

Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo 
com exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Utilização em sistemas contidos [CS38]. 
Reactor de desidrogenação

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de 
trabalho
Disponibilizar formação básica aos 
funcionários para evitar/minimizar as 
exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química 
adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos 
trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde 
pessoais
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Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

1.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2

Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo 
com exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Utilização em sistemas contidos [CS38]. 
Condensação de estireno bruto – separação de 
água

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de 
trabalho
Disponibilizar formação básica aos 
funcionários para evitar/minimizar as 
exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química 
adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos 
trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde 
pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

1.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Utilização em sistemas contidos [CS38]. Destilação sob 
vácuo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

1.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
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Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Aditivação e estabilização [CS69]. Adição de inibidores ou 
retardadores em destiladores

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Ventilação local dérmica: 90% (justificação: utilizar ventilação local com 
eficácia adequada para a via de exposição dérmica)

Ventilação local inalação: 97% (justificação: utilizar ventilação local com 
eficácia adequada)

1.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas
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Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de 
reactores/condensadores/destiladores

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição 

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)
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1.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

1.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 1
Nome do cenário definido 1 – Utilização em processo fechado, nenhuma probabilidade 

de exposição
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Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Transferência do 
destilador para tanques de armazenagem através de 
condutas.

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

1.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Aditivação e estabilização [CS69]. Adição de estabilizador 
para armazenagem e transporte

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Ventilação local dérmica: 90% (justificação: utilizar ventilação local com 
eficácia adequada para a via de exposição dérmica)

Ventilação local inalação: 97 % (justificação: utilizar ventilação local com 
eficácia adequada)

1.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Descarregamento de 
tanques de armazenagem para transporte rodoviário, 
ferroviário ou marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização exterior (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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1.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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1.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

1.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas
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Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Cenário 2: Polimerização contínua em massa de poliestireno (HIPS e 
GPPS) (ES2)

Descrição de ES 2
Título abreviado livre Polimerização contínua em massa de poliestireno (HIPS e 

GPPS) (ES2)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 8A, 15, 14, 9
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Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos

Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 14 – Produção de preparações ou artigos por 
aglomeração, compressão, extrusão, pastilhagem

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

2.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano 

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados
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Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: libertação para produção por 
processos contínuos em massa (Relatório de Avaliação dos 
Riscos da UE))

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: estimativa do pior cenário possível de 
locais de polimerização na Europa (Relatório de Avaliação 
dos Riscos da UE sobre o Estireno, Comunidade Europeia, 
2002))

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

2.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial
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Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Processo contínuo [CS54]. Armazenagem de estireno em 
tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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2.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Processo contínuo [CS54]. Carregamento de reactor através 
de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Permuta de calor e 
agitador no reactor
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Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Processo contínuo [CS54]. Torre de desvolatilização

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido
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Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Processo contínuo [CS54]. Reciclagem de estireno da torre 
para o reactor através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco
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Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores/torre de 
desvolatilização

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição
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Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição 

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)

2.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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2.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 14
Nome do cenário definido 14 – Produção de preparações ou artigos por aglomeração, 

compressão, extrusão, pastilhagem

Subtítulo do cenário Extrusão e master batch [CS88]. Extrusor – Pastilhagem

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana
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Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial
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Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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2.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

2.15 Cenário definido (15) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto
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Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Cenário 3: Polimerização em suspensão descontínua de poliestireno 
(HIPS e GPPS) (ES3)

Descrição de ES 3
Título abreviado livre Polimerização em suspensão descontínua de poliestireno 

(HIPS e GPPS) (ES3)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 14, 9

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos
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Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 14 – Produção de preparações ou artigos por 
aglomeração, compressão, extrusão, pastilhagem

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

3.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados
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Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

3.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

3.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Armazenagem de 
estireno em tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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3.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de 
reactores através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

3.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Dispersão e calor no reactor
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Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

3.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Tanques lavados e secos

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto
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Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

3.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores/tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)
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Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição 

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)

3.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

3.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 14
Nome do cenário definido 14 – Produção de preparações ou artigos por aglomeração, 

compressão, extrusão, pastilhagem

Subtítulo do cenário Operação de equipamento de filtragem de sólidos [CS117]. 
Pastilhagem

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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3.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

3.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 56 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

3.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana
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Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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3.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

3.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas
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Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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Cenário 4: Produção de poliestireno expansível (ES4)
Descrição de ES 4
Título abreviado livre Produção de poliestireno expansível (ES4)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 14, 9

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos

Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 14 – Produção de preparações ou artigos por 
aglomeração, compressão, extrusão, pastilhagem

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

4.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%
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Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

4.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana
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Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

4.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Armazenagem de 
estireno em tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição
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Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

4.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de 
reactores através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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4.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Dispersão e calor no reactor

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

4.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Tanques lavados e secos

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

4.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores/tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto
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Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição 

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)

4.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)
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Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

4.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 14
Nome do cenário definido 14 – Produção de preparações ou artigos por aglomeração, 

compressão, extrusão, pastilhagem

Subtítulo do cenário Operação de equipamento de filtragem de sólidos [CS117]. 
Pastilhagem

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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4.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

4.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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4.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

4.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

4.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto
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Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Cenário 5: Produção de copolímeros estirénicos (ES5)
Descrição de ES 5
Título abreviado livre Produção de copolímeros estirénicos (ES5)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos
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Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

5.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)
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Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

5.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais
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Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Armazenagem de 
estireno em tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)
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Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de 
reactores através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Dissolução e reactor de 
polimerização

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Reactor de suspensão

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido
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Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Tanques lavados e secos

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco
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Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores/tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição
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Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição 

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)

5.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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5.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana
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Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição
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Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

5.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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Cenário 6: Fabrico de resinas UP/VE e resinas formuladas (Gelcoat, 
pasta pigmentada, mástique, pasta de ligação/cola, etc.) (ES6)

Recomendações de EPP específicas aquando do manuseamento de resinas de poliéster (UPR) ES 6, 7 e 8):
Para assegurar o conforto do funcionário, a utilização de RPE normalmente não é recomendada para 
actividades com duração >1 hora. No entanto, operações específicas para as quais RPE é inevitável estão ainda 
a ser modeladas utilizando uma duração de actividade >4 horas para cobrir os "piores cenários" de exposição 
de turno.
Para actividade com duração de <1 hora, recomenda-se a utilização de respiradores de máscara completa ou 
meia máscara com filtros de vapor/gás (eficácia 90-95%). No caso de operações de energia elevada (borrifo, 
escovagem), devem ser utilizados respiradores eléctricos com máscaras e filtros de partículas e de vapor 
(eficácia 95-97,5%).
Para actividades com duração superior a 1 hora, recomendam-se respiradores eléctricos com barretes/capacetes 
(eficácia 95-97,5%), ou, no caso de operações com spray especializadas, aparelhos de respiração de linha de ar 
de fluxo constante com barretes/capacetes (eficácia de 99,5%).
Os cenários que exigem RPE em actividades com duração de >1 hora foram calculados utilizando uma ligação 
inferior de eficácia recomendada de 97,5% (APF 40) para cobrir o "pior cenário".
Uma discussão detalhada do EPP recomendado para actividades que envolvam UPR pode ser consultada nos 
Guias de Manuseamento Seguro fornecidos pela Associação Europeia de Resinas UP/VE nas páginas web de 
Segurança UPR CEFIC: http://www.upresins.org/safe-handling-guides
Um cenário de exposição geral poderá ser descrito através de inúmeros cenários que poderão ser subdivididos 
em exposição ambiental, exposição do funcionário e exposição do consumidor.
Os seguintes cenários contribuem para o cenário Fabrico de resinas UP/VE e resinas formuladas (Gelcoat, 
pasta de cor, mástique, pasta de ligação/cola, etc.).

Descrição de ES 6
Título abreviado livre Fabrico de resinas UP/VE e resinas formuladas (Gelcoat, 

pasta pigmentada, mástique, pasta de ligação/cola, etc.) 
(ES6)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 2; PROC 1, 3, 4, 5, 15, 9, 8B, 8A

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 2 Formulação de preparações
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Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 1 – Utilização em processo fechado, nenhuma 
probabilidade de exposição

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 4 – Utilização em processo descontínuo e outros 
(síntese) em que surja a oportunidade de exposição

PROC 5 – Mistura ou combinação em processos 
descontínuos (múltiplas fases e/ou contacto significativo)

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

6.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 2
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,28E5 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,57E4 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 41

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,200%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,0049%

Fracção de libertação para o solo do processo 0 %

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim
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Débito do rio 400.000 m3/dia (justificação: informações específicas do 
local)

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

10.000.000 l/dia (justificação: informações específicas do 
local)

Medidas de gestão de riscos

Redução de lamas residuais para o solo % (justificação: não aplicar lamas residuais industriais nos 
solos naturais)

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,0049 % (justificação: estimativa do pior cenário possível 
de concentrações medidas em locais de fabrico (Relatório 
de Avaliação dos Riscos da UE sobre o Estireno, 
Comunidade Europeia, 2002))

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,200% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE sobre o Estireno, Comunidade Europeia, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o maior 
local de fabrico europeu (Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE sobre o Estireno, Comunidade Europeia, 2002))

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

6.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 1
Nome do cenário definido 1 – Utilização em processo fechado, nenhuma probabilidade 

de exposição

Subtítulo do cenário Exposições gerais [CS1]. Utilização em processos 
descontínuos contidos [CS37].

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição
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Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

Bom nível de ventilação geral; natural ou 
controlada

inalação: 30% (justificação: garantir um bom nível de 
ventilação geral. A ventilação natural é proveniente de 
portas, janelas, etc. A ventilação controlada significa que o 
ar é fornecido ou removido através de um ventilador com 
ventilação forçada.)

6.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Recepção e armazenagem 
de matérias-primas a granel ou embaladas, no interior e no 
exterior; agrupamento e carregamento de matérias-primas; 
abastecimento de líquidos e sólidos através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização exterior (30%)
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Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

6.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Exposições gerais (sistemas fechados) [CS15]. Dissolução 
de polímero UP/VE linear em estireno em recipiente de 
combinação (ou tanque de dissolução)

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

6.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 4
Nome do cenário definido 4 – Utilização em processo descontínuo e outros (síntese) 

em que surja a oportunidade de exposição

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Todo o transporte 
interno. Agrupamento e carregamento de matérias-
primas/abastecimento manual de matérias-primas, líquidas e 
sólidas, de armazenagem a granel ou embaladas para tanque 
de combinação

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

6.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 5
Nome do cenário definido 5 – Mistura ou combinação em processos descontínuos 

(múltiplas fases e/ou contacto significativo)

Subtítulo do cenário Transferências de tambores/lotes [CS8]; Vazamento de 
contentores de pequenas dimensões [CS9]; 
Transferência/vazamento de contentores [CS22]; Operações 
de mistura (sistemas abertos) [CS30]. Mistura de 
componentes líquidos e sólidos / em resina formulada final 
em recipiente de combinação; por exemplo, combinação e 
mistura de gelcoat

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2
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Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (90% inalação)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

6.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 4
Nome do cenário definido 4 – Utilização em processo descontínuo e outros (síntese) 

em que surja a oportunidade de exposição

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de misturador

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Evitar amostragem por imersão
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

6.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Todas as actividades de 
laboratório. Trabalho de controlo de qualidade de amostras 
de reactor e recipiente de mistura; trabalho de I&D, 
incluindo processamento de amostras de 1 kg a 1 tambor

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido
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Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 90%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

Executar a operação numa cabine ventilada ou 
em locais separados providos de extracção

inalação: 90% (justificação: executar a operação numa 
cabine ventilada ou em locais separados providos de 
extracção)

6.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Todas as actividades 
relacionadas com o transporte do produto acabado para o 
cliente. Abastecimento de resina UP/VE final (polímero 
UP/VE linear + estireno + aditivos) / para tanque de 
armazenagem, GRG, tambor ou balde

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 101 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

Ventilação local inalação: 90% (justificação: encher os contentores/latas em 
pontos de enchimento dedicados equipados com ventilação 
local forçada)

6.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Todas as actividades 
relacionadas com o transporte do produto acabado para o 
cliente. Abastecimento de resina UP/VE final (polímero 
UP/VE linear + estireno + aditivos) para camião cisterna. 
Foi realizada avaliação de Fase 2 para comprovar a 
utilização segura de estireno

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização exterior (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição
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Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

Utilização de valor de inalação externo/medido Avaliação da exposição utilizando o modelo bayesiano da 
Versão 1.5 da ART 
A exposição de percentil 90 prevista para um turno 
completo é de 18 mg/m³.
O intervalo de confiança é de 8,1 mg/m³ a 44 mg/m³.

PROC 8b
Fontes de emissão: exposição em campo afastado
Pressão de vapor: 1300 Pa (temperatura elevada)
Fracção de mole líquida: 0,5
Coeficiente de actividade: 1
Temperatura do processo: temperatura ambiente
Tipo de produto da substância: líquidos
Classe de actividade: queda de líquidos
Técnica de transferência: fluxo de transferência de produtos 
líquidos > 1000 l/min
Situação: carregamento com salpicos, processo aberto
Controlos localizados: nenhum
Estão implementadas práticas de arrumação e limpeza 
eficazes? sim
Área de trabalho: exterior, próximo de edifícios, trabalhador 
localizado> 4 m da fonte de campo
Duração (min): 480 min

6.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Limpeza e manutenção de equipamento [CS39]. Limpeza e 
manutenção do recipiente de combinação, camiões cisterna, 
etc.

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 1-4 horas

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória 95%

Aplicar o procedimento de entrada em espaços 
fechados, incluindo a utilização de ar de 
fornecimento forçado

inalação: 30% (justificação: efectuar a drenagem e lavagem 
do sistema antes da abertura ou manutenção do 
equipamento)

6.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Limpeza e manutenção de equipamento [CS39]. Limpeza e 
manutenção de tubos, bombas, filtros, etc.

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100 %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 1-4 horas 

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 107 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (90% inalação)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória 95%

Circulação de ar forçado inalação: 70% (justificação: efectuar a drenagem ou 
remover a substância do equipamento antes da abertura ou 
manutenção)

6.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Eliminação de resíduos [CS28]. Gestão/processamento de 
resíduos e armazenagem de resíduos para remoção para 
tratamento no exterior ou no local, como incineração e/ou 
tratamento biológico de águas residuais

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100 %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores
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Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

Garantir um bom nível de ventilação geral; 
natural ou controlada

inalação: 30% (justificação: garantir um bom nível de 
ventilação geral. A ventilação natural é proveniente de 
portas, janelas, etc. A ventilação controlada significa que o 
ar é fornecido ou removido através de um ventilador com 
ventilação forçada.)

Cenário 7: Fabrico de FRP em instalações industriais, utilizando resinas 
UP/VE e/ou resinas formuladas (Gelcoat, pasta de ligação, mástique, 
etc.) (ES7)
Recomendações de EPP específicas aquando do manuseamento de resinas de poliéster (UPR) ES 6, 7 e 8):
Para assegurar o conforto do funcionário, a utilização de RPE normalmente não é recomendada para 
actividades com duração >1 hora. No entanto, operações específicas para as quais RPE é inevitável estão ainda 
a ser modeladas utilizando uma duração de actividade >4 horas para cobrir os "piores cenários" de exposição 
de turno.
Para actividade com duração de <1 hora, recomenda-se a utilização de respiradores de máscara completa ou 
meia máscara com filtros de vapor/gás (eficácia 90-95%). No caso de operações de energia elevada (borrifo, 
escovagem), devem ser utilizados respiradores eléctricos com máscaras e filtros de partículas e de vapor 
(eficácia 95-97,5%).
Para actividades com duração superior a 1 hora, recomendam-se respiradores eléctricos com barretes/capacetes 
(eficácia 95-97,5%), ou, no caso de operações com spray especializadas, aparelhos de respiração de linha de ar 
de fluxo constante com barretes/capacetes (eficácia de 99,5%).
Os cenários que exigem RPE em actividades com duração de >1 hora foram calculados utilizando uma ligação 
inferior de eficácia recomendada de 97,5% (APF 40) para cobrir o "pior cenário".
Uma discussão detalhada do EPP recomendado para actividades que envolvam UPR pode ser consultada nos 
Guias de Manuseamento Seguro fornecidos pela Associação Europeia de Resinas UP/VE nas páginas web de 
Segurança UPR CEFIC: http://www.upresins.org/safe-handling-guides
Um cenário de exposição geral poderá ser descrito através de inúmeros cenários que poderão ser subdivididos 
em exposição ambiental, exposição do funcionário e exposição do consumidor.
Os seguintes cenários contribuem para o cenário Fabrico de resinas UP/VE e resinas formuladas (Gelcoat, 
pasta de cor, mástique, pasta de ligação/cola, etc.).

Descrição de ES 7
Título abreviado livre Fabrico de FRP em instalações industriais, utilizando resinas 

UP/VE e/ou resinas formuladas (Gelcoat, pasta de ligação, 
mástique, etc.) (ES7)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6D; PROC 10, 7, 13, 5, 3, 14, 8A, 15
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Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6d Produção de resinas/borrachas

Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 10 – Aplicação com cilindro ou escovagem

PROC 7 – Pulverização industrial

PROC 13 – Tratamento de artigos através de imersão rápida 
e escorrimento

PROC 5 – Mistura ou combinação em processos 
descontínuos (múltiplas fases e/ou contacto significativo)

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 14 – Produção de preparações ou artigos por 
aglomeração, compressão, extrusão, pastilhagem

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

7.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6D
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 8,06E5 t/ano

Quantidade diária usada no local 1,61E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: libertação contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,00063%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados
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Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,00063 % (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

7.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 10
Nome do cenário definido 10 – Aplicação manual com cilindro ou escovagem

Subtítulo do cenário Laminagem, Escovagem [CS51]; Aplicação com cilindro ou 
por espalhamento [CS98]. Todas as aplicações de molde 
aberto em que a resina é aplicada por escovagem, 
laminagem e outras operações de espalhamento de baixa 
energia; por exemplo, laminagem manual, escovagem com 
gelcoat, enrolamento de filamentos

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que for possível, utilize ferramentas com cabo longo
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Ventilação melhorada (70%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória 95%

7.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 7
Nome do cenário definido 7 – Pulverização industrial

Subtítulo do cenário Pulverização [CS10]; Pulverização (automática/robótica) 
[CS97]. Todas as aplicações de molde aberto em que a 
resina é aplicada por pulverização automática ou por robot 
numa cabine de pulverização sem o envolvimento directo do 
trabalhador. Por exemplo, laminação por pulverização, 
pulverização de gelcoat e enrolamento de filamentos “chop-
hoop”

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 1500 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória 95%

Executar a operação numa cabine ventilada ou 
em locais separados providos de extracção

inalação: 95 % (justificação: eficácia de ventilação)

7.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 7
Nome do cenário definido 7 – Pulverização industrial

Subtítulo do cenário Pulverização [CS10]; Pulverização (manual) [CS97]. Todas 
as aplicações de molde aberto em que a resina é aplicada por 
pulverização manual num ambiente de trabalho aberto. Por 
exemplo, laminação por pulverização, pulverização de 
gelcoat e enrolamento de filamentos “chop-hoop”

Avaliação qualitativa dos riscos



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 116 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 1500 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Ventilação aumentada (70%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 95 %)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 20 95%

Protecção respiratória 97,5 % (justificação: Utilize um respirador eléctrico com 
máscaras (BS EN 12942), Filtro Tipo A1 (Vapores 
Orgânicos, BP>65°C), filtro P3 (aerossóis EN143), com 
uma eficácia de 97,5% (APF 40). Para actividades >1h, é 
recomendado um aparelho de respiração de linha de ar de 
fluxo constante com barretes/capacetes (BS EN 14594) 
(APF 200).)
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7.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 10
Nome do cenário definido 10 – Aplicação manual com cilindro ou escovagem

Subtítulo do cenário Imersão rápida, imersão e vazamento [CS4]; Laminagem, 
Escovagem [CS51]; Aplicação com cilindro ou por 
espalhamento [CS98]. Aplicação de mástiques de reparação; 
Aplicação de pastas de ligação/colas.

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Sempre que for possível, utilize ferramentas com cabo longo
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 5-25%

Fugacidade / Empoeiramento médio
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Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 90%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 20 95%

Protecção respiratória 95%

7.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 13
Nome do cenário definido 13 – Tratamento de artigos através de imersão rápida e 

escorrimento

Subtítulo do cenário Imersão rápida, imersão e vazamento [CS4]; Processo 
contínuo [CS54]. Processos contínuos com passos de 
impregnação aberta, como pultrusão com banhos de 
impregnação abertos e produção (semi-) contínua de 
laminados planos

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (90% inalação)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 20 95%

Protecção respiratória 95%

7.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 5
Nome do cenário definido 5 – Mistura ou combinação em processos descontínuos 

(múltiplas fases e/ou contacto significativo)

Subtítulo do cenário Operações de fundição [CS32]; Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. Operações de fundição e mistura 
em contentores (semi-) abertos. Por exemplo, fusão 
centrífuga, fusão de betão de polímero e mármore artificial e 
o fabrico de SMC / BMC/ TMC, etc.

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 5-25%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores
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Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (90% inalação)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

7.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 5
Nome do cenário definido 5 – Mistura ou combinação em processos descontínuos 

(múltiplas fases e/ou contacto significativo)

Subtítulo do cenário Exposições gerais (sistemas fechados) [CS15]. Mistura de 
componentes líquidos e sólidos / em resina formulada final 
em recipiente de combinação; por exemplo, combinação e 
mistura de gelcoat, formulação de mástiques para reparação, 
pastas de ligação, fixação química, etc.

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2
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Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 90%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não
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7.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]; Processo automatizado 
com sistemas (semi) fechados [CS93]; Utilização em 
processos descontínuos contidos [CS37]. Processos de 
injecção e transferência de resina, como infusão a vácuo, 
RTM, impregnação de mangas de revestimento de esgotos

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido
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Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

7.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 14
Nome do cenário definido 14 – Produção de preparações ou artigos por aglomeração, 

compressão, extrusão, pastilhagem

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]; Produção ou preparação 
ou artigos por aglomeração, compressão, extrusão ou 
pastilhagem CS100]; Tratamento por aquecimento [CS129]; 
Processos descontínuos a temperaturas elevadas [CS136]. 
Processos em que a cozedura de resinas UP/VE se realiza a 
uma temperatura elevada. Por exemplo, pultrusão com 
corantes injectáveis e processamento de SMC / BMC/ TMC, 
etc.

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 5-25%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação melhorada (70%)

Domínio industrial
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Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

7.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. 
Fornecimento/armazenagem de produtos – fornecimento de 
produtos a granel e embalados – exterior/interior

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada
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Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

7.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 5
Nome do cenário definido 5 – Mistura ou combinação em processos descontínuos 

(múltiplas fases e/ou contacto significativo)

Subtítulo do cenário Transferências de tambores/lotes [CS8]; Vazamento de 
contentores de pequenas dimensões [CS9]; 
Transferência/vazamento de contentores [CS22]; Operações 
de mistura (sistemas abertos) [CS30]. Carregamento de 
equipamento de mistura; Preparação de material para 
aplicação; (produtos líquidos) - lote, interior

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2
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Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (90% inalação)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

7.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]; Manutenção de 
pequenos objectos [CS18]. Limpeza e manutenção de 
equipamento, interior aberto

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 1-4 horas 

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2
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Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

Ventilação local inalação: 70% (justificação: utilizar ventilação local com 
eficácia adequada)

7.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Trabalho de controlo de 
qualidade de amostras de recipiente de combinação; trabalho 
de I&D, incluindo processamento de amostras de 1 kg a 1 
tambor

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

7.15 Cenário definido (15) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Eliminação de resíduos [CS28]. Processamento de resíduos 
não curados; Gestão/processamento de resíduos e 
armazenagem de resíduos para remoção para tratamento no 
exterior ou no local, como incineração e/ou tratamento 
biológico de águas residuais

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2
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Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (90% inalação)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

Cenário 8: Fabrico de FRP em instalações profissionais, utilizando 
resinas UP/VE e/ou resinas formuladas (Gelcoat, pasta de ligação, 
mástique, etc.) (ES8)
Recomendações de EPP específicas aquando do manuseamento de resinas de poliéster (UPR) ES 6, 7 e 8):
Para assegurar o conforto do funcionário, a utilização de RPE normalmente não é recomendada para 
actividades com duração >1 hora. No entanto, operações específicas para as quais RPE é inevitável estão ainda 
a ser modeladas utilizando uma duração de actividade >4 horas para cobrir os "piores cenários" de exposição 
de turno.
Para actividade com duração de <1 hora, recomenda-se a utilização de respiradores de máscara completa ou 
meia máscara com filtros de vapor/gás (eficácia 90-95%). No caso de operações de energia elevada (borrifo, 
escovagem), devem ser utilizados respiradores eléctricos com máscaras e filtros de partículas e de vapor 
(eficácia 95-97,5%).
Para actividades com duração superior a 1 hora, recomendam-se respiradores eléctricos com barretes/capacetes 
(eficácia 95-97,5%), ou, no caso de operações com spray especializadas, aparelhos de respiração de linha de ar 
de fluxo constante com barretes/capacetes (eficácia de 99,5%).
Os cenários que exigem RPE em actividades com duração de >1 hora foram calculados utilizando uma ligação 
inferior de eficácia recomendada de 97,5% (APF 40) para cobrir o "pior cenário".
Uma discussão detalhada do EPP recomendado para actividades que envolvam UPR pode ser consultada nos 
Guias de Manuseamento Seguro fornecidos pela Associação Europeia de Resinas UP/VE nas páginas web de 
Segurança UPR CEFIC: http://www.upresins.org/safe-handling-guides
Um cenário de exposição geral poderá ser descrito através de inúmeros cenários que poderão ser subdivididos 
em exposição ambiental, exposição do funcionário e exposição do consumidor.
Os seguintes cenários contribuem para o cenário Fabrico de resinas UP/VE e resinas formuladas (Gelcoat, 
pasta de cor, mástique, pasta de ligação/cola, etc.).

Descrição de ES 8
Título abreviado livre Fabrico de FRP em instalações profissionais, utilizando 

resinas UP/VE e/ou resinas formuladas (Gelcoat, pasta de 
ligação, mástique, etc.) (ES8)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 8E; PROC 10, 11, 5, 4, 3, 8A

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 8e largo uso ao ar livre dispersão de substâncias 
reactivas em sistemas abertos
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Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 10 – Aplicação com cilindro ou escovagem

PROC 11 – Pulverização não industrial

PROC 5 – Mistura ou combinação em processos 
descontínuos (múltiplas fases e/ou contacto significativo)

PROC 4 – Utilização em processo descontínuo e outros 
(síntese) em que surja a oportunidade de exposição

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas
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8.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 8E
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

8.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 10
Nome do cenário definido 10 – Aplicação manual com cilindro ou escovagem

Subtítulo do cenário Laminagem, Escovagem [CS51]; Aplicação com cilindro ou 
por espalhamento [CS98]. Todas as aplicações de molde 
aberto em que a resina é aplicada por escovagem, 
laminagem e outras operações de espalhamento de baixa 
energia; por exemplo, laminagem manual, escovagem com 
gelcoat, produção semi-contínua de painéis e laminados 
planos
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Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Sempre que for possível, utilize ferramentas com cabo longo
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores
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Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 80%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 10 90%

Protecção respiratória 97,5 % (justificação: Utilize um respirador eléctrico com 
barrete/capacete (BS EN 12941), Filtro Tipo A1 (Vapores 
Orgânicos, BP>65°C), com uma eficácia de 97,5% (APF 
40).

8.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 11
Nome do cenário definido 11 – Pulverização não industrial

Subtítulo do cenário Pulverização [CS10]; Pulverização (manual) [CS97]. Todas 
as aplicações de molde aberto em que a resina é aplicada por 
pulverização manual num ambiente de trabalho aberto. Por 
exemplo, laminação por pulverização, pulverização de 
gelcoat e enrolamento de filamentos “chop-hoop”

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade > 4 horas (padrão)
Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 1500 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Ventilação boa (30%)

Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 90%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 10 90%

Protecção respiratória 97,5 % (justificação: Utilize um respirador eléctrico com 
máscaras (BS EN 12942), Filtro Tipo A1 (Vapores 
Orgânicos, BP>65°C), filtro P3 (aerossóis EN143), com 
uma eficácia de 97,5% (APF 40). Para actividades >1h, é 
recomendado um aparelho de respiração de linha de ar de 
fluxo constante com barretes/capacetes (BS EN 14594) 
(APF 200).)
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8.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 10
Nome do cenário definido 10 – Aplicação manual com cilindro ou escovagem

Subtítulo do cenário Imersão rápida, imersão e vazamento [CS4]; Laminagem, 
Escovagem [CS51]; Aplicação com cilindro ou por 
espalhamento [CS98]. Aplicação de mástiques de reparação; 
Aplicação de pastas de ligação/colas.

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Sempre que for possível, utilize ferramentas com cabo longo
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)
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Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 80%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 10 90%

Protecção respiratória 97,5 % (justificação: Utilize um respirador eléctrico com 
barrete/capacete (BS EN 12941), Filtro Tipo A1 (Vapores 
Orgânicos, BP>65°C), com uma eficácia de 97,5% (APF 
40).

8.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 10
Nome do cenário definido 10 – Aplicação manual com cilindro ou escovagem

Subtítulo do cenário Imersão rápida, imersão e vazamento [CS4]; Laminagem, 
Escovagem [CS51]; Aplicação com cilindro ou por 
espalhamento [CS98]; Aplicação de pisos, mástiques, 
revestimentos, fundições

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que for possível, utilize ferramentas com cabo longo
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Ventilação boa (30%)

Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 80%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 10 90%

Protecção respiratória 97,5 % (justificação: Utilize um respirador eléctrico com 
barrete/capacete (BS EN 12941), Filtro Tipo A1 (Vapores 
Orgânicos, BP>65°C), com uma eficácia de 97,5% (APF 
40).

8.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 5
Nome do cenário definido 5 – Mistura ou combinação em processos descontínuos 

(múltiplas fases e/ou contacto significativo)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]; Vazamento de 
contentores de pequenas dimensões [CS9]. Preparação do 
material para aplicação (líquidos) – transferência do material 
de um contentor para outro; Resinas de 
formulação/combinação; gelcoats, pastas de ligação, 
mástiques, etc. em recipientes de combinação

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 100%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2
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Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 80%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 10 90%

Protecção respiratória 95 % (justificação: Utilize um respirador de máscara de 
face completa - filtro de vapor/gás (máscara BS EN 136 e 
filtro BS EN 14387), Filtro de Tipo A1 (Vapores Orgânicos, 
BP>65°C), com uma eficácia de 95% (APF 20). )

8.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 4
Nome do cenário definido 4 – Utilização em processo descontínuo e outros (síntese) 

em que surja a oportunidade de exposição

Subtítulo do cenário Utilização em processos descontínuos contidos [CS37]. 
Operação de re-revestimento de esgoto

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 50 %, concentração foi considerada linearmente 
(justificação: Limite o conteúdo da substância no produto a 
50%.)

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 1-4 horas 

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização exterior (30%)
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Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 10 90%

Protecção respiratória 95%
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8.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Utilização em processos descontínuos contidos [CS37]. 
Aplicação de fixação química

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 5-25%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização
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Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização exterior (30%)

Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 5 80%

Protecção respiratória não

8.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]; Manutenção de 
pequenos objectos [CS18]. Limpeza e manutenção de 
equipamento, interior aberto

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores
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Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 80%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 10 90%

Protecção respiratória 95%

8.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição profissional dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Eliminação de resíduos [CS28]. Processamento de resíduos 
não curados; Gestão/processamento de resíduos e 
armazenagem de resíduos para remoção para tratamento no 
exterior ou no local, como incineração e/ou tratamento 
biológico de águas residuais

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Utilize bombas de tambor.
Esvazie cuidadosamente do contentor.
Coloque tampas nos contentores imediatamente após a 
utilização.
Sempre que adequado, dever-se-á substituir a tarefa por 
processos fechados e/ou automatizados.
Minimizar a exposição através de isolamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecimento de ventilação 
forçada  nas aberturas.
Deve desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Execute a drenagem e lavagem do sistema antes da 
utilização ou manutenção do equipamento.
No caso de exposição potencial:
Limite o acesso às pessoas autorizadas.
Minimize o número de pessoal exposto.
Utilize protecção ocular adequada.
Utilize luvas resistentes quimicamente adequadas.
Forneça formação específica aos funcionários para 
prevenir/minimizar as exposições.
Utilize um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.
Utilize protecção respiratória adequada com eficácia 
adequada.
Limpe imediatamente os derrames.
Eliminação - Este material e seu recipiente deverão ser 
eliminados de forma segura.
Assegure que estão implementadas boas práticas de trabalho
Supervisão existente para verificar que os RMMs existem e 
estão a ser utilizados correctamente e que os OCs são 
seguidos.
Considerar a necessidade de uma vigilância médica com 
base no risco.
Evitar a inalação do produto.
No caso de vapores:
Manusear numa câmara de fumos (hotte) ou sob ventilação 
forçada

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores
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Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio profissional

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local sim (inalação 80%)

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção Luvas APF 10 90%

Protecção respiratória 95%

Cenário 9: Produção de borracha de estireno-butadieno (SBR) (ES9)
Descrição de ES 9
Título abreviado livre Produção de borracha de estireno-butadieno (SBR) (ES9)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos

Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

9.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano
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Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

9.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Armazenagem de 
estireno em tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto
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Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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9.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de 
reactores através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Reactor de polimerização
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Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Destilação de vapor sob 
vácuo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
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Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Reactor de coagulação

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)
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Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Tanque de secagem

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)
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Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Reciclagem de estireno 
do destilador para o reactor através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não
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Protecção respiratória não

9.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)
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9.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto
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Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização
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Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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9.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.15 Cenário definido (15) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

9.16 Cenário definido (16) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto
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Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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Cenário 10: Produção de látex de estireno-butadieno (SBL) (ES10)
Descrição de ES 10
Título abreviado livre Produção de látex de estireno-butadieno (SBL) (ES10)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos

Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

10.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 175 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

10.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2
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Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Armazenagem de 
estireno em tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais
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Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de 
reactores através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
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Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Reactor de polimerização

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Destilação de vapor sob 
vácuo

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Reciclagem de estireno 
do destilador para o reactor através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto
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Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)
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Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)

10.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior
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Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 183 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio
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Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores
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Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

10.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais
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Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Cenário 11: Produção de copolímeros de estireno-isopreno (ES11)
Descrição de ES 11
Título abreviado livre Produção de copolímeros de estireno-isopreno (ES11)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos

Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

11.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%
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Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

11.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio
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Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Armazenagem de 
estireno em tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores
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Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de 
reactores através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais
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Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Dissolução e reactor de 
polimerização

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
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Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Reactor de suspensão

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Tanques lavados e secos

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores/tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto
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Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição 

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)

11.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 194 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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11.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana
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Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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11.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

11.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas
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Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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Cenário 12: Produção de outras dispersões poliméricas à base de 
estireno (ES12)
Descrição de ES 12
Título abreviado livre Produção de outras dispersões poliméricas à base de estireno 

(ES12)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos

Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

12.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%
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Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%

Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

12.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana
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Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

12.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Armazenagem de 
estireno em tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição
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Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

12.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de 
reactores através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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12.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Dissolução e reactor de 
polimerização

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

12.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Reactor de suspensão
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Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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12.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Tanques lavados e secos

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

12.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores/tanques
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Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição 

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)

12.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

12.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana
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Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

12.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial
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Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

12.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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12.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

12.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas
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Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Página 213 de 225 Rev. 3.5 Data 16.05.2017

Cenário 13: Produção de polióis cheios (ES13)
Descrição de ES 13
Título abreviado livre Produção de polióis cheios (ES13)

Título sistemático baseado no descritor de 
utilização

ERC 6C; PROC 8B, 2, 3, 8A, 15, 9

Nome do cenário ambiental definido e ERC 
correspondente

ERC 6c Produção de plásticos

Nome(s) dos cenários definidos para os 
trabalhadores e PROCs correspondentes

PROC 8b – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

PROC 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 
exposição controlada ocasional

PROC 3 – Utilização em processo descontínuo fechado 
(síntese ou formulação)

PROC 8a – Transferência de produtos químicos de/para 
reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

PROC 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 
laboratórios de pequena escala

PROC 9 – Transferência de produtos químicos para 
contentores de pequenas dimensões (linha de enchimento 
dedicada)

13.1 Cenário definido (1) de controlo da exposição ambiental para ERC 6C
Condições operacionais

Tonelagem anual na Europa 2,42E6 t/ano

Quantidade diária usada no local 4,83E5 kg/dia

Número de emissões por ano 300 dias/ano (justificação: produção contínua)

Factor de diluição local em água doce 10

Factor de diluição local em água do mar 100

Fracção de libertação para o ar do processo 0,102%

Fracção de libertação para as águas residuais do 
processo

0,000012%

Fracção de libertação para o solo do processo 0%

Fracção da tonelagem para a região 10%

Fracção utilizada na principal fonte 60%
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Estação de tratamento de esgotos sim

Débito do rio 18.000 m3/dia

Descarga da estação de tratamento de esgotos 
municipal

2.000.000 l/dia

Outros valores EUSES modificados

Fracção libertada para as águas residuais 
(Femis.água)

0,000012% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos 
da UE, 2002)

Fracção libertada para o ar (Femis.ar) 0,102% (justificação: Relatório de Avaliação dos Riscos da 
UE, 2002)

Fracção utilizada na principal fonte 60% (justificação: valor adoptado para justificar o local de 
fabrico europeu no pior cenário possível)

Fracção de emissão direccionada para a água 
pela estação de tratamento de esgotos local 
(Fete.água)

0,081 - (justificação: eficiência de 91,9% da estação de 
tratamento de esgotos)

13.2 Cenário definido (2) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de tanques 
de armazenagem para transporte rodoviário, ferroviário ou 
marítimo

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Desimpedir as linhas de transferência antes do 
desacoplamento
Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2
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Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.3 Cenário definido (3) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Armazenagem de 
estireno em tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais
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Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.4 Cenário definido (4) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Carregamento de 
reactores através de conduta

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.5 Cenário definido (5) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
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Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Dissolução e reactor de 
polimerização

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.6 Cenário definido (6) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Reactor de suspensão

Avaliação qualitativa dos riscos
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Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.7 Cenário definido (7) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 3
Nome do cenário definido 3 – Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 

formulação)

Subtítulo do cenário Processo descontínuo [CS55]. Tanques lavados e secos

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido
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Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Ventilação boa (30%)

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.8 Cenário definido (8) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8A
Nome do cenário definido 8a – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações não dedicadas

Subtítulo do cenário Amostragem [CS2]. Amostragem de reactores/tanques

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.
Usar um vestuário de protecção total adequado para evitar 
exposição da pele.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana
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Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

Utilizar um sistema de amostragem concebido 
para controlar a exposição 

inalação: 80% (justificação: utilizar um sistema de 
amostragem concebido para controlar a exposição)

13.9 Cenário definido (9) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 15
Nome do cenário definido 15 – Utilização de reagentes para uso laboratorial em 

laboratórios de pequena escala

Subtítulo do cenário Actividades de laboratório [CS36]. Laboratório – Controlo 
de qualidade

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 240 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial
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Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.10 Cenário definido (10) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 9
Nome do cenário definido 9 – Transferência de produtos químicos para contentores de 

pequenas dimensões (linha de enchimento dedicada)

Subtítulo do cenário Enchimento de recipientes pequenos [CS7]. Enchimento de 
recipientes pequenos – Embalamento do produto

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.11 Cenário definido (11) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Manutenção do equipamento [CS5]. Manutenção do 
equipamento de fabrico: abertura e limpeza de equipamento 
de fabrico para fins de manutenção
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Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.12 Cenário definido (12) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências a granel [CS14]. Produto acabado. 
Carregamento de camião cisterna, vagão, contentor

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância 1-5%

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)
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Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.13 Cenário definido (13) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 2
Nome do cenário definido 2 – Utilização em processo fechado, contínuo com 

exposição controlada ocasional

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
recuperação utilizando processos de condensação ou 
adsorção/dessorção

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade >4 horas (predefinição)

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 480 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial
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Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não

13.14 Cenário definido (14) de controlo da exposição industrial dos trabalhadores para 
PROC 8B
Nome do cenário definido 8b – Transferência de produtos químicos de/para 

reservatórios/contentores de grandes dimensões em 
instalações dedicadas

Subtítulo do cenário Transferências de materiais [CS3]. Gestão de resíduos: 
transferência de resíduos de processos para recipientes de 
armazenagem: autónoma no local de trabalho

Avaliação qualitativa dos riscos

Geral Garantir a implementação de boas práticas de trabalho
Disponibilizar formação básica aos funcionários para 
evitar/minimizar as exposições
Em caso de potencial exposição:
Utilizar protecção ocular adequada.
Utilizar luvas com resistência química adequadas.

Características do produto

Estado físico líquido

Concentração da substância %

Fugacidade / Empoeiramento médio

Frequência e duração da utilização

Duração da actividade 15 min a 1 hora

Frequência da utilização 5 dias/semana

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Superfície da pele exposta 960 cm2

Outras condições operacionais específicas que possam afectar a exposição dos trabalhadores

Localização interior

Domínio industrial

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão e exposição

Ventilação local não

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção, higiene e saúde pessoais

Luvas de protecção não

Protecção respiratória não
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