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SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

1.1   IDENTIFICADOR DO PRODUTO: AGUARRAS
Código: S7010000CAS: 8006-64-2 , EC: 232-350-7

 REGISTO REACH: 
 Nome de registo: Turpentine, oil
 Número de registo: 01-2119502456-45

1.2   UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS: 
[X] Industrial  [_] Profissional  [X] Consumo Utilizações previstas (principais funções técnicas): 

Solvente. 
 Setores de uso (utilização como é ou como componente de misturas): 
Formulação (mistura) de preparações e/ou reembalagem (SU10), industrial.
 Utilização em processos de fabrico, formulação ou aplicação (utilizações relevantes): 
Fabrico da substância, industrial.
Formulação de misturas, industrial.
 Utilização em produtos (categorias de produto relevantes): 
Combustíveis (PC13). 
 Utilizações desaconselhadas: 
Este produto não é recomendado para qualquer utilização ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos anteriormente listados
como 'Utilizações previstas ou identificadas'. 
 Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Não restrito. 

1.3   IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA: 
SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, S.A.
Rua da Cavada, nº 550 - S.Cosme - 4424-909 Gondomar
Telefone: 22 4660600  -  Fax: 22 4660698
 Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança: 
geral@grupospd.pt

1.4   NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 22 4660600 (8:00-18:00 h.) (horário laboral)

Centro de Informação Antivenenos (Portugal) - Telefone de urgência em caso de intoxicação: (+351) 800 250 250 (24h/365d) - Em alternativa
ligue 112 (Número europeu de emergência) 

 Centros de toxicologia PORTUGAL: 
· Centro de Informação Antivenenos (CIAV) - Instituto Nacional de Emergencia Medica (INEM) - Rua Almirante Barroso, 36 - 1000-013 Lisboa - Telefone
(Secretariado): +351 213 303 271 | Telefone de urgência: 800 250 250

SECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1   CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: 

 Classificação de acordo com o Regulamento (UE) nº 1272/2008~2020/1182 (CLP): 
PERIGO: Flam. Liq. 3:H226 | Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (skin) 4:H312 | Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Skin
Sens. 1:H317 | Asp. Tox. 1:H304 | Aquatic Chronic 2:H411

Classe de perigo Classificação da substância Cat. Vias de exposição Orgãos-alvo Efeitos

 Físico-químico:

 Saúde humana:

 Meio ambiente:

Flam. Liq. 3:H226 Cat.3 - - -
Acute Tox. (inh.) 4:H332 Cat.4 Inalação: - Nocivo
Acute Tox. (skin) 4:H312 Cat.4 Pele: - Nocivo
Acute Tox. (oral) 4:H302 Cat.4 Ingestão: - Nocivo
Skin Irrit. 2:H315 Cat.2 Pele: Pele Irritação
Eye Irrit. 2:H319 Cat.2 Olhos: Olhos Irritação
Skin Sens. 1:H317 Cat.1 Pele: Pele Alergia
Asp. Tox. 1:H304 Cat.1 Ingestão+Aspiração Pulmões Morte
Aquatic Chronic 2:H411 Cat.2 - - -

O texto completo das advertências de perigo mencionadas é indicado na secção 16. 

2.2   ELEMENTOS DO RÓTULO: 
O produto é etiquetado com a palavra-sinal PERIGO de acordo o Regulamento (UE) nº
1272/2008~2020/1182 (CLP)

 Advertências de perigo: 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H302+H312+H332 Nocivo por ingestão, contacto com a pele ou inalação. 
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 Recomendações de prudência: 
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
P102-P405 Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em local fechado à chave. 
P103 Ler o rótulo antes da utilização. 
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P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. 
P280F Usar luvas de protecção, vestuário de protecção e protecção ocular. Em caso de ventilação inadequada, usar

protecção respiratória. 
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 
P301+P310-P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um

médico. Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 
P303+P361+P353-P352-P312 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirar imediatamente toda roupa contaminada. Enxaguar a pele com

água ou tomar um duche. Lavar com sabonete e água abundante. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P304+P340-P312 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a
respiração. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P305+P351+P338-P310 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P273-P391-P501a Evitar a libertação para o ambiente. Recolher o produto derramado. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os
regulamentos locais. 

 Informações suplementares: 
Nenhuma. 
 Substâncias que contribuem para a classificação: 
Essência de terebentina EC No. 232-350-7

2.3   OUTROS PERIGOS: 
Perigos que não têm repercussões na classificação, mas que podem contribuir para o perigo global da substância: 
 Outros perigos físico-químicos: Os vapores podem formar com o ar uma mistura potencialmente inflamável ou explosiva. 
 Outros riscos e efeitos adversos para a saúde humana: A exposição prolongada aos vapores pode produzir sonolência transitória. Em caso de contacto
prolongado a pele pode ressecar-se. 
 Outros riscos e efeitos adversos para o ambiente: Não se conhecem outros efeitos adversos. 

SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

3.1   SUBSTÂNCIAS: 
Este produto é uma substância complexa (UVCB). 
 Descrição química: 
Qualquer das fracções voláteis predominantemente terpénicas ou destilados resultantes da extracção com solvente de madeira de resinosas, recolha de
colofónia de resinosas, ou produção de pasta a partir de madeira de resinosas. E constituída principalmente por hidrocarbonetos terpénicos C10H16:
.alfa.-pineno, .beta.-pineno, limoneno, 3-careno, canfeno. Por conter outros terpenos acíclicos, monocíclicos, ou bicíclicos, terpenos oxigenados, e
anetole. A composição exacta varia com os métodos de refinação e a idade, origem geográfica, e espécie de resinosa. 

 COMPONENTES: 

100% Essência de terebentina
CAS: 8006-64-2 , EC: 232-350-7 REACH: 01-2119502456-45 Índice nº 650-002-00-6
CLP: Perigo: Flam. Liq. 3:H226 | Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (skin) 4:H312 | Acute
Tox. (oral) 4:H302 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Skin Sens. 1:H317 | Asp. Tox.
1:H304 | Aquatic Chronic 2:H411

< REACH / CLP00

 Impurezas: 
Não contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificação do produto. 

 Estabilizadores: 
Nenhum

 Remissão para outras secções: 
Para maior informação sobre componentes perigosos, ver as secções 8, 11, 12 e 16. 

 SUBSTÂNCIAS DE PREOCUPAÇÃO MUITO ELEVADA (SVHC): 
Lista atualizada pela ECHA em 08/07/2021. 
 Substâncias SVHC sujeitas a autorização, incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Nenhuma
 Substâncias SVHC candidatas a serem incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Nenhuma

 SUBSTÂNCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULÁVEIS, TÓXICAS (PBT) OU MUITO PERSISTENTES E MUITO BIOACUMULÁVEIS (MPMB): 
Não disponível.

3.2   MISTURAS: 
Não aplicável (substância). 
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SECÇÃO 4 : MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1   DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

Os sintomas podem ocorrer após a exposição, de modo que em caso de exposição direta ao produto, em caso de dúvida, ou quando
persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca administrar nada pela boca a pessoas em estado de inconsciência. Os
socorristas devem prestar atenção para a auto-protecção e usar a equipamento de proteção individual recomendada se houver uma
possibilidade de exposição. Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros socorros. Para a pessoa que presta primeiros socorros,
pode ser perigoso aplicar a respiração boca-a-boca. 

Via de exposição Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descrição das medidas de primeiros socorros

 Inalação: A inalação produz sensação de queimadura, tosse, dor
de cabeça, dificuldade respiratória, náuseas e dor de
garganta. 

Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona
contaminada. Se a respiração estiver irregular ou parada,
aplicar a respiração artificial. Se a pessoa está inconsciente,
colocar em posição de segurança apropriada. Manter coberto
com roupa de abrigo enquanto se procura assistência médica. 

 Pele: O contacto com a pele produz vermelhidão. Em caso
de contacto prolongado, a pele pode secar. 

Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a fundo as
zonas afectadas com abundante água fria ou morna e sabão
neutro, ou com outro produto adequado para limpeza da pele.
Em caso de vermelhidão da pele, ou erupções cutâneas,
consultar imediatamente um médico. 

 Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidão, dor e
conjuntivite. 

Lavar imediatamente os olhos con água limpa abundante
contínuamente durante 15 minutos. Remover as lentes de
contacto após os primeiros 1-2 minutos e continuar a lavagem
por alguns minutos. Solicitar atenção médica imediata, de
preferência um oftalmologista. 

 Ingestão: A ingestão pode provocar pneumotomia por aspiração,
com dificuldades na respiração, chiadeira, tosse com
sangue e pneumonia, que pode ser fatal. 

Em caso de ingestão, requerer assistência médica imediata.
Não provocar o vómito, devido ao risco da aspiração. Manter a
vítima em repouso. 

4.2   SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS:
Os principais sintomas e efeitos são indicados nas secções 4.1 e 11.1 

4.3   INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS: 
As informações sobre a composição do produto foram enviadas para o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 
 Informação para o médico: O tratamento está no critério do médico, conforme as reacções do paciente. 
 Antídotos e contraindicações: No caso de pneumonía por agentes químicos, deve ser considerada uma terapia com antibióticos e corticosteróides. 

SECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1   MEIOS DE EXTINÇÃO: 
Burning liquids may be extinguished by dilution with water. Extintor de pó ou CO2. Em caso de incêndios mais graves usar também espuma resistente ao
álcool. O uso de espumas resistente ao alcool (tipo ATC) é preferivel. Podem utilizar-se espumas de usos generais sintéticas (incluindo AFFF) ou espumas
proteícas comuns, mas serão muito menos eficazes. Os extintores de pó químico seco são recomendáveis especialmente nos fogos com presença de
aparelhos eléctricos devido a o pó é isolador. A água pode servir para refrigerar, contudo não é eficaz para a extinção. Não usar para a extinção: jacto
direito de água. O jacto de água direito pode não ser eficaz para apagar o fogo, uma vez que o fogo pode espalhar. 

5.2   PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: 
A pressão pode aumentar e o recipìente pode explodir se aquecido em caso de incêndio. O vapor é mais pesado que o ar e vai se espalhar pelo chão. Os
vapores podem se acumular em áreas baixas ou confinadas, ou percorrer uma distância considerável até uma fonte de ignição e produzir un recuo de
chama. Os resíduos líquidos infiltrando no esgoto podem gerar um risco de incêndio ou explosão. Como consequência da combustão e da decomposição
térmica, podem formar-se produtos perigosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. A exposição aos produtos de combustão ou decomposição pode
ser prejudicial para a saúde. 

5.3   RECOMENDAÇÕES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCÊNDIOS: 
 Equipamento de protecção especial: Dependendo da magnitude do incêndio, pode ser necessário usar vestuário de protecção contra o calor, equipamento de
respiração autónomo, luvas, óculos protectores ou viseiras de segurança e botas. Se o equipamento de protecção contra incêndios não está disponível ou
não utilizado, combater o incêndio de um lugar protegido ou distância segura. A norma EN469 fornece um nivel básico de protecção em caso de incidente
químico. 
 Outras recomendações: Arrefecer com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos da fonte de calor ou fogo. Observar a direcção do vento. Evitar
que os produtos utilizados no combate contra-incêndios, passem para esgotos ou cursos de água. 

SECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1   PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA: 
Eliminar as possíveis fontes de ignição e se necessário, ventilar a área. Não fumar. Evitar o contacto directo com o produto. Evitar respirar os vapores.
Manter as pessoas sem protecção em posição contrária à direcção do vento. 

6.2   PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL: 
Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o produto
contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislação local. 

6.3   MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA: 
Recolher o derrame com materiais absorventes não-combustíveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Guardar os resíduos num
recipiente fechado. 

6.4   REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES: 
Para informações de contato em caso de emergência, ver a secção 1. 
Para informações sobre um manuseamento seguro, ver a secção 7. 
No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. 
Para a eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 
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SECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1   PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO: 
Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais. 
 Recomendações gerais: 
Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. 
 Recomendações para prevenir riscos de incêndio e explosão: 
# Os vapores são mais pesados do que o ar, podem deslocar-se pelo chão a distâncias consideráveis e podem formar com o ar misturas que ao alcançar
fontes de ignição afastadas podem inflamar-se ou explodir. Devido à inflamabilidade, este material só pode ser utilizado em zonas livres de fontes de
ignição e afastado das fontes de calor ou eléctricas. Desligar os telemóveis e não fumar. Se o produto se utiliza numa instalação industrial, as zonas com
risco de explosão devem ser marcadas. Usar os instrumentos, os sistemas e o equipamento protector adequados à classificação das zonas, de acordo com
a legislação vigente sobre segurança industrial (ATEX 100) e higiene no trabalho (ATEX 137), em conformidade com as Directivas 2014/34/UE e
99/92/CE. O equipamento eléctrico deve estar protegido de forma adequada. Não utilizar ferramentas que possam provocar faíscas. Os pavimentos devem
ser condutores e os operários deveriam vestir roupa e calçados antiestáticos. Elaborar o documento 'Protecção contra as explosões'. 
- Ponto de inflamação : 34 ºC
- Temperatura de auto-ignição : 253 # ºC
- Limites inferior/superior de inflamabilidade/explosividade : 0.8 % Volume 25ºC
- Requerimento de ventilação : 180. m3/l Ar/Preparação
Para manter abaixo de 1/10 do limite de explosividade inferior. 
 Recomendações para prevenir riscos toxicológicos: 
Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as mãos com água e sabão. No controlo da exposição e medidas
de protecção individual ver secção 8. 
 Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente: 
Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Ter especial atenção na água de limpeza. No caso de derrames acidentais, seguir as instruções da secção
6. 

7.2   CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES: 
Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter fora do alcance das crianças. O produto  deve armazenar-se afastado de fontes de calor e eléctricas.
Não fumar na área de armazenagem. Se possível, evitar a incidência directa de radiação solar. Evitar condições de humidade extremas. Para evitar
derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posição vertical. Para maior informação, ver secção 10. 
 Classe do armazém : Conforme as disposições vigentes. 
 Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  max:   40. ºC  (recomendado). 
 Matérias incompatíveis: 
Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos, compostos halogenados, anidridos. 
 Tipo de embalagem: 
Conforme as disposições vigentes. Embalagens de vidro, polietileno, aço inoxidável ou alumínio e suas ligas. A compatibilidade com materiais plásticos é
variável; é recomendável verificar esta compatibilidade antes do seu uso. Materiais de revestimento inapropriados: borracha natural, borracha de butilo,
monómero de etileno-propileno-dieno (EPDM), poliestireno. 
 Quantidades limite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (DL.150/2015): 
- Substâncias/misturas perigosas designadas: Nenhuma
- Categorias de perigo e quantidades límite inferior/superior em toneladas (t): 
· Perigos físicos: Líquido e vapor inflamáveis (P5c) (5000t/50000t). 
· Perigos para a saúde: Não aplicável
· Perigos para o ambiente: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (E2) (200t/500t). 
· Outros perigos: Não aplicável.
- Quantidade-límiar para a aplicação de requisitos do nível inferior: 200 toneladas
- Quantidade-límiar para a aplicação de requisitos do nível superior: 500 toneladas
- Observações: 
As quantidades-limiar atrás indicadas dizem respeito a cada estabelecimento. As quantidades a ter em conta para a aplicação dos artigos pertinentes são
as quantidades máximas presentes ou passíveis de estarem presentes num determinado momento. Para o cálculo da quantidade total presente não são
tidas em conta as substâncias perigosas presentes num estabelecimento em quantidades não superiores a 2% da quantidade-limiar pertinente, caso a sua
localização no interior do estabelecimento não lhes permita desencadear um acidente grave noutro local desse estabelecimento. Para mais pormenores,
ver nota 4 do Anexo I da Directiva Seveso. 

7.3   UTILIZAÇÃO(ÕES) FINAL(IS) ESPECÍFICA(S): 
Nenhuma recomendação específica disponível pelo uso deste produto distintas das já indicadas. 
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SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

8.1   PARÂMETROS DE CONTROLO: 
Se um produto contiver ingredientes com limites de exposição, pode ser necessário a monitorização pessoal, do ambiente de trabalho ou biológico, para
determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecção respiratória. Deve ser feita
referência a normas de monotorização como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para availar a exposição por inalação a agentes químicos, e a
exposição a agentes químicos e biológicos. Também deve ser feita referência a documentos de orientação nacionais, para os métodos de determinação
de substâncias perigosas. 

 VALORES-LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL (VLE) 

 VLE-MP  VLE-CD  Observações Ano(DL.41/2018) (Portugal, 2021)
ppm mg/m3 ppm mg/m3

Essência de terebentina 2011 20. 113. - - Sen

VLE - Valor limite de exposição, VLE-MP (TWA) - Média Ponderada no Tempo, VLE-CD (STEL) - Limite Exposição Curta Duração. 
Sen - Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 

 VALORES-LIMITE BIOLÓGICOS: 
Não disponível

 NÍVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL): 
O nível sem efeito derivado (DNEL) é um nível de exposição que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orientações específicas que
recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposição ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo produto químico. Os valores OEL
podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou uma organização de peritos. Se bem que se
considerem protectores da saúde, os valores OEL obtêm-se por um processo diferente ao do REACH. 

 Nível derivado sem efeito, trabalhadores:  DNEL Inalação  DNEL Cutânea  DNEL Oral
- Efeitos sistémicos, aguda e crônica: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Essência de terebentina -  (a) 11.2 (c) -  (a) 1.60 (c) -  (a) -  (c)

Nível derivado sem efeito, trabalhadores: 
- Efeitos locais, aguda e crônica: 

 DNEL Inalação  DNEL Cutânea  DNEL Olhos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Essência de terebentina -  (a) 0.770 (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

 Nível derivado sem efeito, população em geral:  DNEL Inalação  DNEL Cutânea  DNEL Oral
- Efeitos sistémicos, aguda e crônica: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Essência de terebentina -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) 0.570 (c)

Nível derivado sem efeito, população em geral: 
- Efeitos locais, aguda e crônica: 

 DNEL Inalação  DNEL Cutânea  DNEL Olhos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Essência de terebentina -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

(a) - Aguda, exposição a curto prazo, (c) - Crônica, exposição prolongada ou repetida. 
(-) - DNEL não disponível (sem dados de registo REACH). 

 CONCENTRAÇÃO PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC): 

 Concentração previsivelmente sem efeitos, aquático: 
- Água doce, ambiente marinho e descargas intermitentes: 

 PNEC Água doce  PNEC Marine  PNEC Intermitente
mg/l mg/l mg/l

Essência de terebentina -  -  -  

- Depuradoras residuais (STP) e sedimentos em água doce e
água marinha: 

 PNEC STP  PNEC Sedimento  PNEC Sedimento
mg/l mg/kg dw/d mg/kg dw/d

Essência de terebentina -  -  -  

 Concentração previsivelmente sem efeitos, terrestre: 
- Ar, solo e efeitos para predadores e seres humanos: 

 PNEC Ar  PNEC Solo  PNEC Oral
mg/m3 mg/kg dw/d mg/kg dw/d

Essência de terebentina -  -  -  

(-) - PNEC não disponível (sem dados de registo REACH). 
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8.2   CONTROLO DA EXPOSIÇÃO: 

 MEDIDAS DE ORDEM TÉCNICA: 

Providenciar uma ventilação adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilação no local,
usando um bom sistema de extracção geral. Se isto não for suficiente para manter as concentrações de
vapores abaixo dos limites de exposição durante o trabalho, o utilizador deve usar uma protecção
respiratória apropriada. 

 Protecção do sistema respiratório: Evitar a inalação de solventes. 
 Protecção dos olhos e face: Recomenda-se ter à disposição torneiras ou fontes com água limpa nas proximidades da zona de utilização. 
 Protecção das mãos e da pele: Recomenda-se ter à disposição torneiras ou fontes com água limpa nas proximidades da zona de utilização. O uso de cremes
protectores pode ajudar a proteger as áreas expostas da pele. Não devem ser aplicados cremes protectores depois da exposição. 

 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL: Regulamento (CE) nº 2016/425: 
Como uma medida de prevenção geral de segurança no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) básicos,
com a marcação CE relevante. Para mais informações sobre equipamentos de proteção individual (armazenagem, uso, limpeza, manutenção, tipo e
características do EPI, classe de proteção, marcação, categoría, norma CEN, etc..), deve-se consultar os prospectos informativos fornecidos pelos
fabricantes dos EPI. 

 Máscara: Máscara com filtro de tipo A (castanho) para gases e vapores de compostos orgânicos com ponto de ebulição superior a 65ºC
(EN14387). Classe 1: capacidade baixa até 1000 ppm, Classe 2: capacidade média até 5000 ppm, Classe 3: capacidade alta
até 10000 ppm. Para obter um nível de protecção adequado, a classe de filtro deve-se escolher em função do tipo e
concentração dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as especificações do fabricante dos filtros. Os
equipamentos de  respiração com filtros não operam satisfatoriamente quando o ar contém concentrações altas de vapor ou
teor de oxígénio inferior a 18% em volume. Em presença de concentrações de vapor elevadas, utilizar um equipamento
respiratório autónomo. 

 Óculos: Óculos de segurança com proteções laterais contra salpicos dos líquidos (EN166). Limpar diáriamente e desinfetar
periodicamente de acordo as instruções do fabricante. 

 Viseira de segurança: Não. 

 Luvas: Luvas resistentes aos solventes (EN374). Quando pode ter lugar um contato frequente ou prolongado, recomenda-se usar
luvas com proteção do nível 5 ou superior, con um tempo de penetração >240 min. Quando só espera-se um breve contato,
recomenda-se usar luvas com proteção do nível 2 ou superior, con um tempo de penetração >30 min. O tempo de penetração
das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o período de uso pretendido. Existem vários factores (por exemplo, a
temperatura), que fazem com que na prática o período de uso de umas luvas de protecção resistentes aos produtos químicos
seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374. Devido à grande variedade de circunstâncias e possibilidades,
temos de ter em conta o manual de instruções dos fabricantes de luvas. Se usado em solução ou misturado com outras
substâncias, ou em condições diferentes da EN374, contactar com o fornecedor das luvas aprovadas. Utilizar a técnica
adequada de retirar as luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contacto deste produto com a pele. As luvas
devem ser substituídas imediatamente, caso se observem indícios de degradação. 

 Botas: Não. 

 Avental: Aconselhável. 

 Fato macaco: Aconselhável. 

 Perigos térmicos: 
Não aplicável (o produto é manuseado à temperatura ambiente). 

 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL: 
Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Evitar a emissão na atmosfera. 

 Derrames no solo: Evitar a penetração no terreno. 

 Derrames na água: Tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Não se deve permitir que o
produto entre nos esgotos nem em linhas de água. 
-  Lei de gestão de águas: Este produto não contém qualquer substância na lista de substâncias prioritárias no domínio da política da águas, de acordo com a
Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE. 

 Emissões na atmosfera: Devido a volatilidade, podem resultar emissões para a atmosfera durante a manipulação e utilização, em especial quando é usado
como solvente. Evitar a emissão de solventes na atmosfera. 
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SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

9.1   INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE: 
 Aspecto
- Estado físico : Líquido transparente.
- Cor : Incolor.
- Odor : Característico.
- Limiar olfactivo : Não disponível
 Valor pH
- pH : Não aplicável (substância orgânica neutra). 
 Mudança de estado
- Ponto de fusão : -55 ºC
- Ponto de ebulição inicial : 154 ºC a 760 mmHg
 Densidade
- Densidade de vapor : 4.69 a 20ºC 1 atm. Relativa ar
- Densidade relativa : 0.865 a 20/4ºC Relativa água
 Estabilidade
- Temperatura de decomposição : Não disponível (falta de dados). 
 Viscosidade: 
- Viscosidade dinâmica : # 1.5 cps a 20ºC
- Viscosidade cinemática : # 0.59 mm2/s a 40ºC
 Volatilidade: 
- Taxa de evaporação : Não disponível (falta de dados). 
- Pressão de vapor : 4 mmHg a 20ºC
- Pressão de vapor : 2.7 kPa  a 50ºC
 Solubilidade(s)
- Solubilidade em água : Não aplicável
- Lipossolubilidade : Não disponível (falta de dados). 
- Coeficiente de partição n-octanol/água : 4.19 (como log Pow)
 Inflamabilidade: 
- Ponto de inflamação : 34 ºC
- Limites inferior/superior de inflamabilidade/explosividade : 0.8 % Volume 25ºC
- Temperatura de auto-ignição : 253 # ºC
 Propriedades explosivas: 
Na molécula não há grupos químicos associados a propriedades explosivas. 
 Propriedades comburentes: 
Não classificado como produto comburente. 

9.2   OUTRAS INFORMAÇÕES: 
- Tensão superficial : 14 din/cm a 20ºC
- Hidrocarbonetos terpénicos : 100.0 % Peso
- COV (fornecimento) : 100.0 % Peso
- COV (fornecimento) : 865.0 g/l

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificações do produto. Os dados correspondentes às especificações do produto podem ser
encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informação sobre propriedades físicas e químicas relativas a segurança e meio ambiente, ver as
secções 7 e 12. 

SECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1   REACTIVIDADE: 
 Corrosividade para os metais: Não é corrosivo para os metais. 
 Propriedades pirofóricas: Não pirofórico. 

10.2   ESTABILIDADE QUÍMICA: 
Estável dentro das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento. 

10.3   POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS: 
Possível reacção perigosa com agentes oxidantes, ácidos, compostos halogenados, anidridos. 

10.4   CONDIÇÕES A EVITAR: 
 Calor: Manter afastado de fontes de calor. 
 Luz: Se possível, evitar a incidência directa de radiação solar. 
 Ar: O produto não é afectada por exposição ao ar, mas os recipientes não devem ser deixados abertos. 
 Humidade: Evitar condições de humidade extremas. 
 Pressão: Não relevante. 
 Choques: O produto não é sensível a choques, mas como uma recomendação de carácter geral devem ser evitados choques e manuseio brusco para
evitar mossas e quebra de embalagens, especialmente quando o produto é manuseado em grandes quantidades, e durante as operações de carga e
descarga. 

10.5   MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: 
Conservar longe de agentes oxidantes, ácidos, compostos halogenados, anidridos. 

10.6   PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: 
Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: monóxido de carbono. 
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SECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1  INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS: 

 TOXICIDADE AGUDA: 

 Doses e concentrações letais :  DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)
mg/kg bw oral mg/kg bw cutânea mg/m3·4h inalação

Essência de terebentina 5760. Cobaia 5010. Coelho >  13700. Cobaia

 Estimativas da toxicidade aguda (ATE) :  ATE  ATE  ATE
mg/kg bw oral mg/kg bw cutânea mg/m3·4h inalação

Essência de terebentina 500.* 1100.* 13700. Vapores

(*) - Estimativa pontual de toxicidade aguda correspondente à categoria de classificação (ver GHS/CLP Tabela 3.1.2). Estes valores foram concebidos para
serem utilizados no cálculo da ATE para efeitos de classificação de misturas com base nos seus componentes e não representam resultados de ensaios. 
(-) - Os componentes que se presume não ter toxicidade aguda no limite superior da categoria 4 para a via de exposição correspondente são ignorados. 

 Dose sem efeitos adversos observados 
Não disponível
 Dose mínima sem efeitos adversos observados 
Não disponível

 INFORMAÇÕES SOBRE VIAS DE EXPOSIÇÃO PROVÁVEIS: Toxicidade aguda: 

Vias de exposição Toxicidade aguda Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados Critério

 Inalação: Cat.4 GHS/CLP
3.1.2.
OECD 403

CL50 >  13700.
mg/m3

NOCIVO: Nocivo por inalação dos vapores. 

 Pele: Cat.4 GHS/CLP
3.1.2.
OECD 402

DL50  5010.
mg/kg bw

NOCIVO: Nocivo em contacto com a pele. 

 Olhos: - GHS/CLP
1.2.5.

Não disponível Não classificado como um produto com toxicidade aguda por
contacto com os olhos (falta de dados). Não classificado

 Ingestão: Cat.4 GHS/CLP
3.1.2.
OECD 401

DL50  5760.
mg/kg bw

NOCIVO: Nocivo por ingestão. 

 CORROSÃO / IRRITAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO: 

Classe de perigo Orgãos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados Critério

 Corrosão/irritação respiratória: - GHS/CLP
1.2.6.
3.8.2.2.1.

Não classificado
- Não classificado como um produto corrosivo ou irritante por

inalação (com base nos dados disponíveis, os critérios de
classificação não são preenchidos). 

 Corrosão/irritação cutânea: Cat.2 GHS/CLP
3.2.2.
OECD 404

Pele IRRITANTE: Provoca irritação cutânea. 

 Lesão/irritação ocular grave: Cat.2 GHS/CLP
3.3.2.
OECD 405

Olhos IRRITANTE: Provoca irritação ocular grave. 

 Sensibilização respiratória: - GHS/CLP
3.4.2.1.Não classificado

- Não classificado como um produto sensibilizante por inalação (com
base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos). 

 Sensibilização cutânea: Cat.1 GHS/CLP
3.4.2.2.
OECD 406

Pele SENSIBILIZANTE: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 

 PERIGO DE ASPIRAÇÃO: 

Classe de perigo Orgãos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados Critério

 Perigo de aspiração: Cat.1 GHS/CLP
3.10.2.

Pulmões PERIGO DE ASPIRAÇÃO: Pode ser mortal por ingestão e
penetração nas vias respiratórias. 

 TOXICIDADE PARA ORGÂOS-ALVO ESPECÍFICOS (STOT): Exposição única (SE) e/ou Exposição repetida (RE): 
Não classificado como um produto com toxicidade para orgâos-alvo específicos (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos). 

 EFEITOS CMR: 
 Efeitos cancerígenos: Não é considerado como um produto cancerígeno. 
 Genotoxicidade: Não é considerado como um produto mutagénico. 
 Toxicidade para a reprodução: Não prejudica a fertilidade. Não prejudica o desenvolvimento do feto. 
 Efeitos via aleitamento: Não classificado como um produto prejudicial para as crianças em aleitamento materno. 
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 EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRÓNICOS DECORRENTES DE EXPOSIÇÃO BREVE E PROLONGADA: 
 Vias de exposição: Pode ser absorvido por inalação do vapor, através da pele e por ingestão. 
 Exposição a curto prazo: Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão. Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. Pode provocar uma
lesão temporal da córnea. Pode causar sensibilização em contacto com a pele. O contacto com a pele pode agravar dermatites já existentes. A ingestão
pode provocar pneumotomia por aspiração, que pode ser fatal. Pode ter efeitos adversos sobre o fígado. Também ocasiona perturbações no sistema
nervoso central. 
 Exposição prolongada ou repetida: O contacto repetido ou prolongado pode provocar a eliminação da gordura natural da pele, dando como resultado
dermatites de contacto não alérgica e absorção através da pele. 

 INTERACCÕES: 
Não disponível. 

 INFORMAÇÕES SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO E DISTRIBUIÇÃO: 
 Absorção dérmica: Não disponível. 
 Toxicocinética básica: Não disponível. 

 INFORMAÇÃO ADICIONAL: 
Não disponível.

SECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1  TOXICIDADE: 

 Toxicidade aguda em meio aquático :  CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l·96horas mg/l·48horas mg/l·72horas

Essência de terebentina >  29. Peixes >  6.4 Dáfnia >  17. Algas

 Concentração sem efeitos observados 
Não disponível
 Concentração mínima com efeitos observados 
Não disponível

 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AQUÁTICA: 

Toxicidade aquática Cat. Principais perigos para o ambiente aquático Critério

 Toxicidade aquática aguda: 
Não classificado

- GHS/CLP
4.1.2.

Não classificado como um material perigoso, com uma toxicidade
aguda para os organismos aquáticos (com base nos dados
disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos). 

 Toxicidade aquática crónica: Cat.2 GHS/CLP
4.1.2.

TÓXICO: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros. 

12.2  PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE: 
 Biodegradabilidade: 
Facilmente biodegradável. 

 Biodegradação aeróbica  DQO  %DBO/DQO  Biodegradabilidade
mgO2/g 5 días 14 días 28 días

Essência de terebentina 1540. ~  72. Fácil

Nota: Os dados de biodegradabilidade correspondem a uma média de dados de várias fontes bibliográficas. 
 Hidrólise: A hidrólisis não é um processo de degradação importante em condições ambientais normais. 
 Fotodegradabilidade: Oxida-se indirectamente na atmósfera por reacções fotoquímicas, principalmente em contacto com radicais hidroxilo, pela influência da
luz solar. Está previsto a degradação no meio atmosférico em algumas horas. 

12.3  POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO: 
É de prever que este produto tem um baixo potencial de bioacumulação. 

 Bioacumulação  log Pow  BCF  Potencial
L/kg

Essência de terebentina 4.19 >  100. (calculado) Baixo

12.4  MOBILIDADE NO SOLO: 
Não disponível. 

 Movilidade  log Poc  Constante de Henry  Potencial
Pa·m3/mol 20ºC

Essência de terebentina 3.64 Baixo

12.5  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E MPMB: Anexo XIII do Regulamento (CE) nº 1907/2006: 
Não disponível. 

12.6  OUTROS EFEITOS ADVERSOS: 
 Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Não perigoso para a camada de ozono. Não contêm substâncias incluídas no Anexo I do Regulamento (CE)
nº 2037/2000~1005/2009 relativo as substâncias que empobrecen a camada de ozónio. 
 Potencial de criação fotoquímica de ozono: Contribui relativamente pouco para a formação de ozono na troposfera. 
 Potencial de contribuição para o aquecimento global: Em caso de incêndio ou incineração liberta-se CO2. 
 Potencial de desregulação endocrina: Não. 

SECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1  MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: Directiva 2008/98/CE~Regulamento (UE) nº 1357/2014 (DL.178/2006~DL.73/2011): 
Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou
reciclagem. Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha de resíduos. Os resíduos devem
manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver
secção 8. 

Página 9 de 458

Rogerio.Cunha
Caixa de texto



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH) Revisão:  28/04/2022 Pág. 10 / 11
Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

AGUARRAS
Código: S7010000

 Eliminação recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2015/720/UE (DL.152-D/2017), Decisão 2000/532/CE~2014/955/UE (DL.92/2006, DL.178/2006 e
DL.73/2011) e Decisão 2014/955/UE (DL.71/2016): 
Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. A classificação da embalagem como
resíduo perigoso dependerá do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do resíduo o responsável pela sua classificação, em conformidade com
o Capítulo 15 01 da Decisão 2014/955/UE (DL.71/2016), e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com os recipientes e embalagens
contaminados deverão adoptar as mesmas medidas que para o produto. 

 Procedimentos da neutralização ou destruição do produto: 
Incineração controlada em instalações especiais de resíduos químicos, de acordo com os regulamentos locais. 

SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

14.1  NÚMERO ONU: 1299

14.2  DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU: 
ESSÊNCIA DE TEREBENTINA

14.3  CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE: 

 Transporte rodoviário (ADR 2021)  e 
 Transporte ferroviário (RID 2021): 

- Classe: 3
- Grupo de embalagem: III
- Código de classificação: F1
- Código de restrição em túneis: (D/E)
- Categoría de transporte: 3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L
- Quantidades limitadas: 5 L (ver isenções totais ADR 3.4)
- Documento do transporte: Documento do transporte. 
- Instruções escritas: ADR 5.4.3.4

 Transporte via marítima (IMDG 39-18): 

- Classe: 3
- Grupo de embalagem: III
- Ficha de Emergência (EmS): F-E,S-E
- Guia Primeiros Socorros (MFAG): 313    
- Poluente marinho: Sim.
- Documento do transporte: Conhecimento do embarque. 

 Transporte via aérea (ICAO/IATA 2021): 

- Classe: 3
- Grupo de embalagem: III
- Documento do transporte: Conhecimento aéreo. 

 Transporte por via navegável interior (ADN): 
Não disponível. 

14.4  GRUPO DE EMBALAGEM: 
Ver secção 14.3

14.5  PERIGOS PARA O AMBIENTE: 
Classificado como perigoso para o ambiente. 

14.6  PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR: 
Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em recipientes fechados,
mantidos em posição vertical e segura. Garantir uma ventilacão adequada. Manter separado do produtos alimentares. 

14.7  TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL E O CÓDIGO IBC: 
Não disponível. 

SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

15.1  REGULAMENTAÇÃO/LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A SUBSTÂNCIA OU MISTURA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE: 
Os regulamentos aplicáveis a este produto estão listados geralmente ao longo desta ficha de dados de segurança. 

 Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização: Ver secção 1.2

 Advertência de perigo táctil: Se o produto está destinado ao público em geral, é obrigatório um sinal táctil de perigo, que cumpra a Norma EN ISO-11683,
sobre 'Embalagens. Marcas tácteis de perigo. Requisitos' 

 Protecção de segurança para crianças: Se o produto está destinado ao público em geral, requere-se um fecho resistente a crianças. Os fechos de segurança
para crianças utilizados em embalagens para aberturas repetidas devem obedecer à norma ISO-8317, relativa a 'Embalagens seguras para crianças -
Exigências e métodos de ensaio de embalagens para aberturas repetidas.' Os fechos de segurança para crianças  usados em embalagens para uma única
utilização devem obedecer à norma CEN EN 862, relativa a 'Embalagens seguras para crianças - Exigências e procedimentos de ensaio de embalagens
para uma única utilização, usadas em produtos não farmacêuticos.' 

 OUTRAS LEGISLAÇÕES: 

 Responsabilidade ambiental: 
A utilização deste produto em Portugal fica sujeita ao regime de responsabilidade ambiental previsto no DL.147/2008. 

 Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso III): Ver secção 7.2

 Outras legislações locais: 
# O receptor deve verificar a possível existência de regulamentos locais aplicáveis ao produto químico. 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH) Revisão:  28/04/2022 Pág. 11 / 11
Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

AGUARRAS
Código: S7010000

15.2  AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA: 
Para este produto foi feita uma avaliação da segurança química. 

SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES 

 TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECÇÕES 2 E/OU 3: 
 Indicações de perigo segundo o Regulamento (UE) nº 1272/2008~2020/1182 (CLP), Anexo III: 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. H302 Nocivo por ingestão. H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. H312 Nocivo em
contacto com a pele. H315 Provoca irritação cutânea. H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. H332
Nocivo por inalação. H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 RECOMENDAÇÕES ACERCA DA EVENTUAL FORMAÇÃO A MINISTRAR AOS TRABALHADORES: 
Recomenda-se que todos os funcionários que lidem com este produto realizar um treino básico em prevenção de riscos laborais, a fim de facilitar a
compreensão e interpretação das fichas de segurança e rotulagem dos produtos. 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS: 
· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
· Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/ 
· Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 
· Threshold Limit Values, (AGCIH, 2018). 
· Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas, (ADR 2021). 
· Código marítimo internacional de mercadorías perigosas IMDG incluindo a alteração 39-18 (IMO, 2018). 

 ABREVIATURAS E SIGLAS: 
Lista de abreviaturas e siglas que poderíam ser usadas (embora não necessáriamente utilizadas) nesta ficha de dados de segurança: 
· REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos. 
· GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos das Nações Unidas. 
· CLP: Regulamento Europeu sobre Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias e Misturas químicas. 
· EINECS: Inventário europeu das substâncias químicas existentes no mercado. 
· ELINCS: Inventário europeu das substâncias químicas notificadas. 
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
· UVCB: Substância complexa com composição desconhecida ou variável, produtos de reação complexa ou materiais biológicos. 
· SVHC: Substâncias de preocupação muito elevada. 
· PBT: Substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas. 
· mPmB: Substâncias muito persistentes e muito bioacumuláveis. 
· COV: Compostos Orgánicos Voláteis. 
· DNEL: Nível derivado sem efeito (REACH). 
· PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos (REACH). 
· LD50: Dose letal, 50 por cento. 
· LC50: Concentração letal, 50 por cento. 
· ONU: Organização das Nações Unidas. 
· ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas. 
· RID: Regulações concernentes ao trasporte ferroviário internacional de mercadorias perigosas. 
· IMDG: Código marítimo internacional de mercadorías perigosas. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: International Civil Aviation Organization. 

 REGULAÇÕES SOBRE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA: 
Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do Regulamento (UE) nº
2015/830. 

 HISTÓRICO:  Revisão: 
Versão: 5 10/10/2019
Versão: 6 28/04/2022

 Alterações em relação a ficha de dados de segurança anterior: 
# As possíveis alterações legislativas, contextuais, numéricas, metodológicas e normativas com respeito a versão precedente são destacadas nesta ficha
de dados de segurança por uma marca # a vermelho e com letra itálica. 

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na Comunidade
Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser usado com outro propósito
senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários de maneira a cumprir o estabelecido nas leis
e regras vigentes. As informações constantes desta Ficha de Dados de Segurança são apenas a descrição dos cuidados a ter para utilizar com segurança o nosso
produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto. 
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CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO

“AGUARRAS”

CAS: 8006-64-2 , EC: 232-350-7 
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1. Avaliação da Exposição 

1.1 Fabricação da substância (Aplicação Industrial) 

1.1.1 Cenário de Exposição: Fabricação da substância (Aplicação Industrial) 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Fabricação da substância (Aplicação Industrial) 

EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Uso Industrial. 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC1 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: Nenhuma (as Medidas de Gestão de Riscos – RMMs - 

habituais serão consideradas on-site) 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas Fabricação da substância. Inclui purificação, ac.vidades laboratoriais associadas, transferências, amostragem, 

armazenamento, embalamento em larga escala, manutenção, limpeza de equipamentos e eliminação de 

resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do Producto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. 

Concentração da substância no produto Inclui pertentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras  Condições  Operacionais  que

afectam a exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperature ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais (CI) Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais: 13 

Processos de exposição gerais (sem 

recolha de amostras). Exposições gerais 

(sistemas fechados) [CS15]. (CI a 

temperaturas abaixo de 150°C). 

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84].  

Des.lação sem recolha de amostras. 

Processo conLnuo [CS54]. Com recolha de 

amostras [CS56]. (CI a temperaturas 

inferiores a 60°C). 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Produção geral em reactor com processo 

em batch, com recolha de amostras. 

Processo em batch [CS55]. Com recolha de 

amostras [CS56]. (CI a temperaturas 

inferiores a 55°C). 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 
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Produção geral em reactor com processo 

em batch, com recolha de amostras. 

Processo em batch [CS55]. Com recolha de 

amostras [CS56]. (CI a temperaturas 

inferiores a 80°C). 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 

Produção geral em tanque de 

armazenamento/mistura. Processo em 

batch [CS55]. Com recolha de amostras 

[CS56]. (CI a temperaturas inferiores a 

80°C). 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Providenciar bons princípios de boa 

ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório

receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas ou 

reservatórios abertos). Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade 

(para transporte de produtos líquidos). Compar.mentar parcialmente os trabalhadores. 

(Des) Conectar tubagens flexíveis 

(transferências). Transferências a granel 

[CS14].  

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis 

sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar 

protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Amostragem de cisternas ou 

veículoscisterna. Amostragem de produto 

[CS137].  

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se

o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Enchimento de tambores / recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].  

Embalamento de semi-granel [CS128].  

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório

receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem. 

Limpeza de Equipamentos. Equipamentos 

de limpeza e manutenção [CS39].  

Drenar o sistema previamente antes da abertura ou manutenção do equipamento. [E65]. Limitar a substância a 

5% durante a operação. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações 

de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): recolha de condensados 

e outros sólidos ou líquidos (ou lamas) 

para tratamento e eliminação ou 

conservação em instalações de 

tratamento externo. Eliminação de 

resíduos [CS28]. Equipamento de limpeza 

e manutenção [CS39]. (Transferência de 

químicos de / para recipientes / 

contentores de grande dimensão em 

instalações dedicadas. 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Drenar o sistema previamente antes da abertura ou 

manutenção do equipamento. [E65]. Assegurar que a operação é efectuada ao ar livre [E69]. Evitar desenvolver

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): adsorção / dessorção ou 

condensação; tratamento anaeróbio de 

águas residuais ou lamas; Oxidação de 

Compostos Orgânicos Voláteis. Eliminação 

de resíduos [CS28]. (Usos em processos 

em batch fechados (síntese ou 

formulação)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada ao ar livre

[E69]. 
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Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): tratamento aeróbio 

(lamas ac.vadas, elevado arejamento) 

Eliminação de resíduos [CS28]. (Uso em 

batch e outros processos (síntese) onde 

possa ocorrer exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada ao ar livre

[E69]. 

Tarefas laboratoriais de CQ. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas  

Uso em Toneladas, EU (tpa) 5500 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 5500 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 1 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 15068 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 5500 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Processo com uso eficiente de matérias-primas. [OOC17] 

Compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas. [OOC18] 

Aplicação controlada para o solo agrícola. [OOC25] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

5.00E-02 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

6.00E-02 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

1.00E-04 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 
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Medidas de Gestão do Risco aplicáveis para líquidos, substâncias biodegradáveis 

Medidas de Gestão do Risco (RMM) .das em consideração para este cenário: combinação de 13.21, 13.23 e 

14.02 por predefinição, eficiência média ou máxima.  

Número RMM RMM, nome específico predefinição / eficiência max RMM (%) para 

compar.mentos ambientais 

ar água solo 

E13.21 Tratamento biológico  – Aeróbico n.a. 76 / 96 n.a. 

E13.23 Tratamento biológico – 

Tratamento de lamas, ex. redução

térmica de lamas 

n.a. 60 / 98 n.a. 

E14.02 Eliminação – Incineração de 

resíduos perigosos 

n.a. / Alta (>90) Alta (>90) 99 / >99.9 

Fracções de libertação refinadas para fabricação  5.00E-2 4.80E-6 1.00E-6 

 

 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Em caso de libertação em águas marinhas, não é assumido STP municipais mas sim STP específicas  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 210241 

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas rela5vas ao tratamento externo da eliminação de resíduos 

O tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ETW3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição 

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, versão 2 em modo avançado com ERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco. 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 
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As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  

 

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. A eficiência requerida de remoção para as águas residuais pode ser ob.da 

usando tecnologias locais / externas, individualmente ou combinadas. A eficiência requerida de remoção para a atmosfera pode ser ob.da usando tecnologias 

existente no local, individualmente ou combinadas. Se o dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção 

medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para o local. 
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1.1.2 Es5ma5va da Exposição: Fabricação da substância (Aplicação Industrial) 

1.1.2.1 Saúde Humana 

Es.ma.va da Exposição - Trabalhador – Fabricação da substância (Aplicação Industrial) 

 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Fabricação da substância: exposição do trabalhador 

Título 

resumido 

Fase do Ciclo 

de Vida / Área 

de Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3

a par5r de ART-resultadosmodelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Exposições gerais do processo 

(sem amostragem) 

Exposições 

gerais (sistemas 

gerais) [CS15]. 

(CS a 

temperaturas 

inferiors a 

150°C) 

- 1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Des.lação com recolha de amostra Processo conL 

nuo [CS54]. 

Com recolha de 

amostra [CS56]. 

(CS a 

temperaturas 

inferiors a 

60°C) 

- 2 – Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

ocasional 

controlada 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Fabricação da substância: exposição do trabalhador 

Título 

resumido 

Fase do Ciclo 

de Vida / Área 

de Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3

a par5r de ART-resultadosmodelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Produção geral com processo de 

reactor em batch com recolha de 

amostras 

Processo em 

batch [CS55]. 

Com recolha 

de 

amostra[CS56]. 

(CS a 

temperature 

inferior a 55°C) 

- 3 – Uso em 

processos em 

batch fechados 

(síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 2,50E-02 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Produção geral com processo de 

reactor em batch com recolha de 

amostras 

Processo em 

batch [CS55]. 

Com recolha 

de 

amostra[CS56]. 

(CS a 

temperature 

inferior a 80°C) 

- 3 – Uso em 

processos em 

batch fechados 

(síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

3,20E+00 2,50E-02 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Produção geral em tanque de 

armazenamento / mistura 

Processo em 

batch [CS55]. 

Com recolha 

de 

amostra[CS56]. 

(CS a 

temperature 

inferior a 80°C) 

- 4 - Uso em batch e 

outros processos 

(síntese) onde 

possa ocorrer 

exposição 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

4,90E+00 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Fabricação da substância: exposição do trabalhador 

Título 

resumido 

Fase do Ciclo 

de Vida / Área 

de Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3

a par5r de ART-resultadosmodelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

(Des) Conectar tubagens flexíveis 

(transferências) 

Transferências a

granel[CS14].  

- 8b -Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 9,99E-02 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Amostragem de cisternas ou 

camiões-cisterna 

Amostragem de 

produto 

[CS137].  

- 8b - 

Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

7,00E-01 9,99E-02 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Enchimento de tambores / 

recipientes 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens 

[CS6].  

Embalamento 

de semi-granel 

[CS128]  

- 8b - 

Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

5,30E+00 9,99E-02 

Fabricação 

da 

substância 

Industrial - 

SU3 

Limpeza de equipamentos Limpeza e 

manutenção de 

- 8b - 

Transferências de 

químicos de / 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Fabricação da substância: exposição do trabalhador 

Título 

resumido 

Fase do Ciclo 

de Vida / Área 

de Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3

a par5r de ART-resultadosmodelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

(Aplicação 

Industrial) 

equipamentos 

[CS39].  

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Gestão de resíduos (STP – Estação 

de tratamento de águas residuais): 

recolha de condensados e outros 

sólidos ou líquidos (ou lamas) para 

tratamento, eliminação ou 

conservação externo 

Eliminação de 

resíduos [CS28]. 

Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

[CS39].  

(Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Gestão de resíduos (STP – Estação 

de tratamento de águas residuais): 

adsorção / desorção ou 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas residuais ou 

lamas; Oxidação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

Eliminação de 

resíduos [CS28]. 

(Uso em 

processos em 

batch fechados 

(síntese ou 

formulação)) 

3 – Uso em 

processos em 

batch fechados 

(síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 2,50E-03 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Fabricação da substância: exposição do trabalhador 

Título 

resumido 

Fase do Ciclo 

de Vida / Área 

de Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3

a par5r de ART-resultadosmodelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 
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Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Gestão de resíduos (STP – Estação 

de tratamento de águas residuais): 

tratamento aeróbico (lamas 

ac.vadas, elevado arejamento) 

Eliminação de 

resíduos [CS28]. 

(Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição) 

4 – Uso em batch 

e outros processos 

(síntese) onde 

possa ocorrer 

exposição. 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 5,00E-02 

Fabricação 

da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Tarefas laboratoriais de CQ Ac.vidades 

laboratoriais 

[CS36].  

- 15 – Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

ECETOC - TRA para exposição 

dérmica e modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 2,50E-02 

 

Ver Appendix 1.a.1 e Appendix 2.a.1 

 

1.1.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais ob.das para a fabricação de terebin.na são apresentados no  Anexo 5a e 5b.
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1.2 Substância usada como Intermediário (transformada noutra 
substância) (Aplicação Industrial) 

1.2.1 Cenário de Exposição: Substância usada como Intermediário (transformada noutra
substância) (Aplicação Industrial) 

Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Substância usada como Intermediário (transformada noutra substância) (Aplicação Industrial) 

EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Uso Industrial. SU 8 Fabricação de químicos a granel, em larga escala (incluindo produtos 

derivados do petróleo). SU 9 Fabricação de química fina. 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente: ERC6a 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: Nenhuma (as Medidas de Gestão de Riscos – RMMs - 

habituais serão consideradas) 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas Síntese química ou des.lação. Inclui ac.vidades laboratoriais associadas, transferências, amostragem, 

armazenamento, manutenção, limpeza de equipamentos e eliminação de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do Produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. 

Concentração da substância no produto Inclui pertentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras  Condições  Operacionais  que

afectam a exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais (CI) Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais: 12 

Processos de exposição gerais (sem 

recolha de amostras). Exposições gerais 

(sistemas fechados) [CS15]. (CI a 

temperaturas abaixo de 150°C). 

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84]. 

Des.lação sem recolha de amostras. 

Processo conLnuo [CS54]. Com recolha de 

amostras [CS56]. (CI a temperaturas 

inferiores a 60°C). 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 

Produção geral em reactor com processo 

em batch, com recolha de amostras. 

Processo em batch [CS55]. Com recolha de 

amostras [CS56]. (CI a temperaturas 

inferiores a 55°C). 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 
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Processo  de  produção  geral  em  batch  /

reactor com recolha de amostras. 

Processo em batch [CS55]. Com recolha de 

amostra [CS56]. (A temperatura inferior a 

80°C.). 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 

Produção geral em tanque de 

armazenamento/mistura. Processo em 

batch [CS55]. Com recolha de amostras 

[CS56]. (CI a temperaturas inferiores a 

80°C). 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento 

a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade (para transporte de produtos líquidos). Compar.mentar parcialmente os 

trabalhadores. 

(Des) Conectar tubagens flexíveis 

(transferências). Transferências a granel 

[CS14]. 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis 

sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar 

protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Amostragem de cisternas ou 

veículoscisterna. Amostragem de produto 

[CS137].  

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Limpeza de Equipamentos. Equipamentos 

de limpeza e manutenção [CS39]. 

Drenar o sistema previamente antes da abertura ou manutenção do equipamento. [E65]. Limitar a substância a

5% durante a operação. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações 

de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): recolha de condensados 

e outros sólidos ou líquidos (ou lamas) 

para tratamento e eliminação ou 

conservação em instalações de 

tratamento externo. Eliminação de 

resíduos [CS28]. Equipamento de limpeza 

e manutenção [CS39]. (Transferência de 

químicos de / para recipientes / 

contentores de grande dimensão em 

instalações dedicadas. 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Drenar o sistema previamente antes da abertura ou 

manutenção do equipamento. [E65]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5

renovações de ar por hora) [E11]. Assegurar que a operação é efectuada ao ar livre [E69]. Evitar desenvolver 

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): adsorção / dessorção ou 

condensação; tratamento anaeróbio de 

águas residuais ou lamas; Oxidação de 

Compostos Orgânicos Voláteis. Eliminação 

de resíduos [CS28]. (Usos em processos em

batch fechados (síntese ou formulação)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): tratamento aeróbio 

(lamas ac.vadas, elevado arejamento) 

Eliminação de resíduos [CS28]. (Uso em 

batch e outros processos (síntese) onde 

possa ocorrer exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Tarefas laboratoriais de CQ. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. [OC27].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 
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Quan5dades usadas  

Uso em Toneladas, EU (tpa) 5200 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 5200 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 1 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 14247 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 5200 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3]  18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

5.00E-02 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

2.00E-02 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

1.00E-03 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

Medidas de Gestão do Risco aplicáveis para líquidos, substâncias biodegradáveis 

Medidas de Gestão do Risco (RMM) .das em consideração para este cenário: combinação de 13.21, 13.23 e

14.02 por predefinição, eficiência média ou máxima.  

Número RMM RMM, nome específico predefinição / eficiência max RMM (%) para 

compar.mentos ambientais 

ar água solo 

E13.21 Tratamento biológico  – Aeróbico n.a. 76 / 96 n.a. 

E13.23 Tratamento biológico – 

Tratamento de lamas, ex. redução 

térmica de lamas 

n.a. 60 / 98 n.a. 

E14.02 Eliminação – Incineração de 

resíduos perigosos 

n.a. / Alta (>90) Alta (>90) 99 / >99.9 

Fracções de libertação refinadas para uso como intermediário 5.00E-2 1.92E-5 1.00E-5 
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Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 88569 

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas rela5vas ao tratamento externo da eliminação de resíduos 

O tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ETW3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição 

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, versão 2 em modo avançado com ERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco. 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. A eficiência requerida de remoção para as águas residuais pode ser ob.da 

usando tecnologias locais / externas, individualmente ou combinadas. A eficiência requerida de remoção para a atmosfera pode ser ob.da usando tecnologias 

existente no local, individualmente ou combinadas. Se o dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção 

medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para o local. 
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1.2.2 Avaliação da Exposição: Substância usada como Intermediário (transformada noutra substância) (Aplicação Industrial)

1.2.2.1 Saúde Humana 

 

Es5ma5va da Exposição - Trabalhador - Substância usada como Intermediário (transformada noutra substância) (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Substância usada como Intermediário (transformada noutra substância) (Aplicação 

Industrial) 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOCTRA e mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Exposições gerais do 

processo (sem 

amostragem) 

Exposições gerais 

(sistemas gerais) [CS15]. 

(CS a temperaturas 

inferiores a 150°C) 

- 1 – Uso em processos

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Des.lação  com  recolha

de amostra 

Processo conLnuo [CS54].

Com recolha de amostra 

[CS56]. (CS a 

temperaturas inferiores a

60°C) 

- 2 – Uso em processos

fechados, conLnuos, 

com exposição 

ocasional controlada 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 9,99E-02 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção geral com 

processo de reactor em 

batch com recolha de 

amostras 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha de 

amostra[CS56]. (CS a 

temperature inferior a 

55°C.)  

- 3 - Uso em processos

fechados em batch 

(síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 2,50E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Substância usada como Intermediário (transformada noutra substância) (Aplicação 

Industrial) 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOCTRA e mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção geral com 

processo de reactor em 

batch com recolha de 

amostras 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha de 

amostra[CS56]. (CS a 

temperature inferior a 

80°C) 

- 3 – Uso em 

processos em batch 

fechados (síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,20E+00 2,50E-02 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção geral em 

tanque de 

armazenamento / 

mistura 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha de 

amostra[CS56]. (CS a 

temperature inferior a 

80°C) 

- 4 - Uso em batch e 

outros processos 

(síntese) onde possa 

ocorrer exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,90E+00 5,00E-01 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 (Des) Conectar tubagens

flexíveis (transferências)

Transferências a 

granel[CS14]. 

- 8b -Transferências de

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 9,99E-02 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem de 

cisternas ou 

camiõescisterna 

Amostragem de produto 

[CS137]. 

- 8b -Transferências de

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Substância usada como Intermediário (transformada noutra substância) (Aplicação 

Industrial) 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOCTRA e mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e manutenção 

de equipamentos [CS39]. 

- 8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP 

– Estação de tratamento

de águas residuais): 

recolha de condensados

e outros sólidos ou 

líquidos (ou 

lamas) para 

tratamento, eliminação 

ou conservação externo 

Eliminação de resíduos 

[CS28]. Manutenção e 

limpeza de equipamentos

[CS39].  

(Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP 

– Estação de tratamento

de águas residuais): 

adsorção / 

desorção ou 

condensação; 

tratamento anaeróbico 

de águas residuais ou 

lamas; Oxidação de 

Compostos Orgânicos 

Voláteis 

Eliminação de resíduos 

[CS28]. 

(Uso em 

processos em 

batch fechados 

(síntese ou 

formulação)) 

3 – Uso em 

processos em batch 

fechados (síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 2,50E-03 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Substância usada como Intermediário (transformada noutra substância) (Aplicação 

Industrial) 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOCTRA e mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP 

– Estação de tratamento

de águas residuais): 

tratamento aeróbico 

(lamas ac.vadas, 

elevado arejamento) 

Eliminação de resíduos 

[CS28]. 

(Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição) 

4 – Uso em batch e 

outros processos 

(síntese) onde possa 

ocorrer exposição. 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 5,00E-02 

Substância usada 

como Intermediário 

(transformada noutra 

substância) (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais de 

CQ 

Ac.vidades laboratoriais 

[CS36]. 

- 15 – Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 2,50E-02 

 

Ver Appendix 1.a.2 e Appendix 2.a.2 

 

1.2.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais ob.das para a fabricação de terebin.na são apresentados no  Anexo 5a e 5b.
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1.3 Formulação de misturas (Aplicação Industrial) 

1.3.1 Cenário de Exposição : Formulação de misturas (Aplicação Industrial) 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Formulação de misturas (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Usos industriais. 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC2 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: None (usual on-site RMMs will be considered) 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas Formula.on of mixtures before processing or further formula.ons. Includes associated Ac.vidades 

laboratoriais, transfers, sampling, Armazenamento, large scale packing, Mistura or blending, maintenance, 

Limpeza de equipamentos e Gestão de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do Produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. 

Concentração da substância no produto Inclui pertentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras  Condições  Operacionais  que

afectam a exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais (CI) Medidas de Gestão de Riscos  

Número de cenários individuais: 18 

Processos de exposição gerais (sem 

recolha de amostras). Exposições gerais 

(sistemas fechados) [CS15]. (CI a 

temperaturas abaixo de 50°C). 

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84]. 

(Des) Conectar tubagens flexíveis 

(transferências). Transferências a granel 

[CS14]. 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Amostragem de cisternas ou 

veículoscisterna. Amostragem de produto 

[CS137]. 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Enchimento de tambores / recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].  

Embalamento de semi-granel [CS128]. 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório

receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem. 

Limpeza de Equipamentos. Equipamentos 

de limpeza e manutenção [CS39]. 

Drenar o sistema previamente antes da abertura ou manutenção do equipamento. [E65]. Limitar a substância a

5% durante a operação. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações 

de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  
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Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): recolha de condensados 

e outros sólidos ou líquidos (ou lamas) 

para tratamento e eliminação ou 

conservação em instalações de 

tratamento externo. Eliminação de 

resíduos [CS28]. Equipamento de limpeza 

e manutenção [CS39]. (Transferência de 

químicos de / para recipientes / 

contentores de grande dimensão em 

instalações dedicadas. 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Drenar o sistema previamente antes da abertura ou 

manutenção do equipamento [E65]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 

renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 

minutos [OC26]. 

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): adsorção / dessorção ou 

condensação; tratamento anaeróbio de 

águas residuais ou lamas; Oxidação de 

Compostos Orgânicos Voláteis. Eliminação 

de resíduos [CS28]. (Usos em processos 

em batch fechados (síntese ou 

formulação)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): tratamento aeróbio 

(lamas ac.vadas, elevado arejamento) 

Eliminação de resíduos [CS28]. (Uso em 

batch e outros processos (síntese) onde 

possa ocorrer exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Tarefas laboratoriais de CQ. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora [E11]. 

Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. 

Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Armazenamento / Enchimento 

de reservatórios. Transferir para/de 

reservatórios [CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações não-dedicadas [CS82].  

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a 

fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor 

encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios 

abertos). 

Misturar em processos fechados, 

conLnuos. 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Misturar em processos fechados, em 

batch. 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Misturar. (Uso em batch e outros 

processos (síntese) onde possa ocorrer 

exposição). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Misturar. (Misturar ou combinar em 

processos em batch (contacto por 

mul.estágios ou / e contacto 

significa.vo)). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas resistentes a químicos (luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar

protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o 

ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante 

a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao 

reservatório de origem. 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas  
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Uso em Toneladas, EU (tpa) 800 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 800 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 1 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 2192 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 800 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

2.50E-02 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

2.00E-02 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

1.00E-04 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

Medidas de Gestão do Risco aplicáveis para líquidos, substâncias biodegradáveis 

Medidas de Gestão do Risco (RMM) .das em consideração para este cenário: combinação de 13.21, 13.23 e

14.02 por predefinição, eficiência média ou máxima. 

Número RMM RMM, nome específico predefinição / eficiência max RMM (%) para 

compar.mentos ambientais 

ar água solo 

E13.21 Tratamento biológico  – Aeróbico n.a. 76 / 96 n.a. 

E13.24 Tratamento biológico – 

Tratamento de lamas, ex. redução 

térmica de lamas 

n.a. 60 / 98 n.a. 

E14.02 Eliminação – Incineração de 

resíduos perigosos 

n.a. / Alta (>90) Alta (>90) 99 / >99.9 

Fracções de libertação ajustadas para uso como formulação 2.50E-2 1.92E-5 1.00E-4 

 

 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 
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Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 99958 

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas rela5vas ao tratamento externo da eliminação de resíduos 

O tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ETW3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição 

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, versão 2 em modo avançado com ERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco. 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. A eficiência requerida de remoção para as águas residuais pode ser ob.da 

usando tecnologias locais / externas, individualmente ou combinadas. A eficiência requerida de remoção para a atmosfera pode ser ob.da usando tecnologias 

existente no local, individualmente ou combinadas. Se o dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção 

medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para o local. 
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1.3.2 Es5ma5va da Exposição: Formulação de misturas (Aplicação Industrial) 

1.3.2.1 Saúde Humana 

 

Es5ma5va da Exposição - Trabalhador – Formulação de misturas (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de misturas (Aplicação Industrial): exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Exposições gerais do 

processo (sem 

amostragem) 

Exposições gerais 

(sistemas gerais) 

[CS15]. (CS a 

temperaturas inferiores

a 50°C) 

- 1 – Uso em processos

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 (Des) Conectar tubagens 

flexíveis (transferências) 

Transferências a 

granel[CS14]. 

- 8b -Transferências de

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 9,99E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem  de  cisternas

ou camiões-cisterna 

Amostragem  de

produto [CS137].  

- 8b -Transferências de

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de misturas (Aplicação Industrial): exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

em instalações 

dedicadas 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento de tambores 

/ recipientes 

Enchimento de 

tambores e pequenas 

embalagens [CS6]. 

- 8b -Transferências de

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,30E+00 9,99E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza de equipamentos Limpeza e manutenção 

de equipamentos 

[CS39]. 

- 8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP – 

Estação de tratamento de 

águas residuais): recolha 

de condensados e outros 

sólidos ou líquidos (ou 

lamas) para tratamento, 

eliminação ou conservação 

externo 

Eliminação de resíduos 

[CS28]. Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos [CS39].  

(Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão

em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de misturas (Aplicação Industrial): exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP – 

Estação de tratamento de 

águas residuais): adsorção 

/ desorção ou 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas 

residuais ou lamas; 

Oxidação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

Eliminação de resíduos 

[CS28].  

(Uso em 

processos em 

batch fechados 

(síntese ou 

formulação)) 

3 – Uso em processos

em batch fechados 

(síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 2,50E-03 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP – 

Estação de tratamento de 

águas residuais): 

tratamento aeróbico 

(lamas ac.vadas, elevado 

arejamento) 

Eliminação de resíduos 

[CS28].  

(Uso em 

processos em 

batch fechados 

(síntese ou 

formulação)) 

3 – Uso em processos

em batch fechados 

(síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 5,00E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais de 

CQ 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

- 15 – Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 2,50E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Recepção de materiais / 

Descarga de veículos, 

bombagem, com recolha 

de amostra. 

Armazenamento / 

Transferir para/de 

reservatórios [CS22]. 

- 8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,60E+00 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de misturas (Aplicação Industrial): exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações 

do CS 

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Enchimento de 

reservatórios. 

em instalações 

dedicadas 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Misturar em processos 

fechados, conLnuos. 

- - 2 – Uso em processos

fechados, conLnuos, 

com exposição 

ocasional controlada 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 9,99E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Misturar em processos 

fechados, em batch. 

- - 3 – Uso em processos

em batch fechados 

(síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 2,50E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Misturar (Uso em batch e outros 

processos (síntese) 

onde possa ocorrer 

exposição) 

- 4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 9,99E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Misturar (Misturar ou combinar 

em processos em batch

(contacto por 

mul.estágios ou / e 

contacto significa.vo)) 

- 5 - Misturar ou 

combinar em 

processos em batch 

(contacto por 

mul.estágios ou / e 

contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,10E+00 9,99E-02 

 

Ver Appendix 1.a.3 e Appendix 2.a.3 

 1.3.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais ob.das para a fabricação de terebin.na são apresentados no  Anexo 5a e 5b.
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1.4 Distribuição (Aplicação Industrial) 

1.4.1 Cenário de Exposição: Distribuição (Aplicação Industrial) 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Distribuição (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Uso Industrial 

 Categorias de Processo: PROC1, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente: ERC2 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: Nenhuma (considera-se que o uso está incluído no 

cenário “formulação de misturas”) 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas Distribuição. Inclui  ac.vidades laboratoriais associadas, formulação de misturas, transferências, amostragem, 

armazenamento, (re) embalamento em larga e pequena escala, manutenção, limpeza de equipamentos e 

eliminação de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do Produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. 

Concentração da substância no produto Inclui pertentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras  Condições  Operacionais  que

afectam a exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais (CI) Medidas de Gestão de Riscos  

Número de cenários individuais: 14 

Processos de exposição gerais (sem 

recolha de amostras). Exposições gerais 

(sistemas fechados) [CS15].  

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por 

hora) [E11].  

(Des) Conectar tubagens flexíveis 

(transferências). Transferências a granel 

[CS14]. 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Tarefas laboratoriais de CQ. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. 

Carga e descarga a granel em sistemas 

fechados (ex. carga/descarga inferior de 

contentor em camião/comboio; carga / 

descarga de barco / balsa). Tranferências a 

Desimpedir linhas de transferência antes do seu desacoplamento [E39]. Garan.r que a operação decorre ao ar 

livre [E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com 

dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a 

fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor 

granel [CS14], (sistemas fechados) 

[CS107].  

encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios 

abertos). 
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Carga a granel em sistemas abertos (ex. 

carga superior de contentor em 

camião/comboio). Tranferências a granel 

[CS14], (sistemas abertos) [CS108].  

 Garan.r que a operação decorre ao ar livre [E69]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições por mais 

de 4 horas [OC28]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção

oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Enchimento de tambores / recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].  

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado 

ou selado ao reservatório de origem. 

Limpeza e Manutenção. Limpeza e 

manutenção de equipamentos [CS39].  

Limitar o teor da substância no produto para 5% [OC17]. Drenar o sistema previamente antes da abertura ou 

manutenção do equipamento. [E65]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5

renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora 

[OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece 

uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a 

fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor 

encaixado ou selado ao reservatório de origem. 

Transferência  de  /  para  reservatórios,

Manual. Manual [CS34]. Transferência de /

para reservatórios [CS22].  

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Garan.r que a operação decorre ao ar livre [E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com 

formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Tranferências de contentores / a granel 

[CS8].  

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. Evitar desenvolver 

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção 

ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade. 

Amostragem de cisternas ou 

veículoscisterna. Amostragem de produto 

[CS137].  

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): recolha de condensados 

e outros sólidos ou líquidos (ou lamas) 

para tratamento e eliminação ou 

conservação em instalações de 

tratamento externo. Eliminação de 

resíduos [CS28]. Equipamento de limpeza 

e manutenção [CS39]. (Transferência de 

químicos de / para recipientes / 

contentores de grande dimensão em 

instalações dedicadas. 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26]. 
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Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): adsorção / dessorção ou 

condensação; tratamento anaeróbio de 

águas residuais ou lamas; Oxidação de 

Compostos Orgânicos Voláteis. Eliminação

de resíduos [CS28]. (Usos em processos 

em batch fechados (síntese ou 

formulação)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Gestão de resíduos sólidos e águas 

residuais (STP – Estação de tratamento de 

águas residuais): tratamento aeróbio 

(lamas ac.vadas, elevado arejamento) 

Eliminação de resíduos [CS28]. (Uso em 

batch e outros processos (síntese) onde 

possa ocorrer exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Este uso está incluído no uso como formulação rela.vamente a aspectos ambientais. Verificar o parágrafo 1.3 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição 

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Este uso está incluído no uso como formulação rela.vamente a aspectos ambientais. Verificar o parágrafo 1.3 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

Este uso está incluído no uso como formulação rela.vamente a aspectos ambientais. Verificar o parágrafo 9.3 
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1.4.2 Es5ma5va da Exposição: Distribuição (Aplicação Industrial) 

1.4.2.1 Saúde Humana 

 

Es5ma5va da Exposição - Trabalhador – Distribuição (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Distribuição (transformada noutra substância) (Aplicação Industrial): 

exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações do 

CS 

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação 

prevista - (ppm a par5r de 

resultados ECETOC-TRA e 

mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, 

sólido ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - modificada

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Exposições gerais do 

processo (sem 

amostragem) 

Exposições gerais 

(sistemas gerais) 

[CS15]. 

- 1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 7,00E-03 2,50E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 (Des)  Conectar  tubagens

flexíveis (transferências) 

Transferências a 

granel[CS14]. 

- 8b -Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 9,99E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Ac.vidades Laboratoriais Ac.vidades 

Laboratoriais [CS36].  

- 15 – Uso de reagents de

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala. 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 2,50E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Distribuição (transformada noutra substância) (Aplicação Industrial): 

exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações do 

CS 

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação 

prevista - (ppm a par5r de 

resultados ECETOC-TRA e 

mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, 

sólido ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - modificada

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carga e descarga a granel 

em sistemas fechados (ex. 

carga/descarga inferior de 

contentor em 

camião/comboio; carga / 

descarga de barco / balsa) 

Transferências a granel 

[CS14]. 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

- 8b -Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,60E+00 9,99E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carga a granel em sistemas

abertos (ex. 

carga superior de 

contentor em 

camião/comboio). 

Transferências a granel 

[CS14], (sistemas 

abertos) [CS108]. 

- 8b -Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E+00 9,99E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento de tambores e 

pequenas embalagens. 

Enchimento de 

tambores e pequenas 

embalagens [CS6]. 

- 9 -Transferência de 

químicos para 

recipients pequenos 

(linha de enchimento 

dedicada) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,20E+00 9,99E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza e Manutenção Limpeza e manutenção 

de equipamentos 

[CS39].  

- 8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,10E+00 4,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Distribuição (transformada noutra substância) (Aplicação Industrial): 

exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações do 

CS 

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação 

prevista - (ppm a par5r de 

resultados ECETOC-TRA e 

mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, 

sólido ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - modificada

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Operações de mistura 

(sistemas abertos) 

Operações de mistura 

(sistemas abertos) 

[CS30].  

- 5 - Misturar ou 

combinar em processos 

em batch (contacto por 

mul.estágios ou / e 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,20E+00 9,99E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferir para/de 

reservatórios, Manual 

Manual [CS34]. , 

Transferir para/de 

reservatórios [CS22].  

- 8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 9,99E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de 

contentores / a granel 

Transferências de 

contentores / a granel 

[CS8].  

- 8b -Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,00E+00 9,99E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem  de  cisternas

ou veículos-cisterna. 

Amostragem  de

produto [CS137].  

- 8b -Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,00E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Distribuição (transformada noutra substância) (Aplicação Industrial): 

exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte Outras 

especificações do 

CS 

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação 

prevista - (ppm a par5r de 

resultados ECETOC-TRA e 

mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, 

sólido ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - modificada

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP – 

Estação de tratamento de 

águas residuais): recolha 

de condensados e outros 

sólidos ou líquidos (ou 

lamas) para tratamento, 

eliminação ou conservação 

externo 

Eliminação de resíduos 

[CS28]. Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos [CS39].  

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

8b -Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP – 

Estação de tratamento de 

águas residuais): adsorção 

/ desorção ou 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas 

residuais ou lamas; 

Oxidação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

Eliminação de resíduos 

[CS28].  

(Uso em processos 

em batch fechados

(síntese ou 

formulação)) 

3 – Uso em processos 

em batch fechados 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 2,50E-03 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP – 

Estação de tratamento de 

águas residuais): 

tratamento aeróbico 

(lamas ac.vadas, elevado 

arejamento) 

Eliminação de resíduos 

[CS28].  

(Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição) 

4 – Uso em batch e 

outros processos 

(síntese) onde possa 

ocorrer exposição. 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 5,00E-02 

 

Ver Appendix 1.a.4 e Appendix 2.a.4 

 

1.4.2.2 Ambiente 

 

Este uso está incluído no uso como formulação rela.vamente a aspectos ambientais. Verificar o parágrafo 9.3
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1.5 Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

1.5.1 Cenário de Exposição : Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial)) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector  do Uso:  SU  3  Uso Industrial.  SU 10  Formulação  [mistura]  de  preparações  e  /  ou re-embalamento

(excluindo ligas). 

 Categorias de Processo: PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente: ERC2 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: Nenhuma. Foram usados parâmetros definidos pela IFRA

(Interna.onal Fragrance Associa.on). 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas Produtos perfumados (substâncias) individuais são misturadas com outras produtos perfumados para criar uma

mistura (produto fragante) 

Inclui ac.vidades laboratoriais associadas, transferências, amostragem, armazenamento, mistura ou 

combinação, embalamento em larga e pequena escala, manutenção, limpeza de equipamentos, e eliminação de

resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do Produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. 

Concentração da substância no produto Inclui pertentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras  Condições  Operacionais  que

afectam a exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais (CI) Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais: 22 

Usos em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107].  

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84].  

Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Transferir para/de reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas resistentes a químicos 

(Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa

protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento 

não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência 

de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações não dedicadas). 
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Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Transferir para/de reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis 

sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar 

protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o 

ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante 

a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao 

reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Tarefas laboratoriais de CQ durante a 

recepção de material. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Uso de reagentes de 

laboratório em laboratórios de pequena 

escala). 

Providenciar um bom padrão de ven.lação geral ou ven.lação controlada (10 a 15 renovações de ar por hora) 

[E40]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Tarefas laboratoriais de CQ durante a 

recepção de material. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Uso de reagentes de 

laboratório em laboratórios de pequena 

escala). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27].  

Enchimento / armazenamento de 

recipientes. Enchimento de tambores e 

pequenas embalagens [CS6].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas resistentes a químicos 

(Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa

protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada

[PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento 

não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; A transferência 

de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem. 

Enchimento / armazenamento de tanques 

ou recipientes. Enchimento de tambores e

pequenas embalagens [CS6].  

Transferências a granel [CS14].  

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar 

desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis 

sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar 

protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o 

ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante 

a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao 

reservatório de origem. 

Equipamento de enchimento / 

formulação, linhas de doseamento 

automá.co, com recolha de amostras. 

Transferências de material [CS3].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Uso em 

processos em batch fechados (síntese ou 

formulação)). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições superiores a 4 horas [OC28]. Confinar fisicamente ou isolar 

em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou 

extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o 

reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas 

ou reservatórios abertos). 

Equipamento de enchimento / pesagem, 

transferência e enchimento manual de 

reservatórios de mistura. Enchimento / 

preparação de equipamentos a par.r de 

tambores ou recipientes [CS45].  

Processo em batch [CS55]. (Misturar ou 

combinar em processos em batch 

(múl.plos estágios e/ou contacto 

significa.vo)). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições superiores a 4 horas [OC28]. Usar luvas resistentes a 

químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece

uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ;

a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de 

origem (para ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 
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Mistura de ingredientes em recipientes 

pequenos e grandes usando sistemas 

fechados de mistura, com recolha de 

amostras. Operações de mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Uso em 

processos em batch fechados (síntese ou 

formulação)). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições superiores a 4 horas [OC28]. Confinar fisicamente ou isolar 

em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou 

extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; a transferência de material é isolada, estando o 

reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas 

ou reservatórios abertos). 

Mistura de ingredientes em recipientes 

pequenos e grandes usando misturadores 

manuais ou sistemas de mistura 

automá.cos. Operações de mistura 

(sistemas abertos) [CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Misturar ou 

combinar em processos em batch 

(múl.plos estágios e/ou contacto 

significa.vo)). 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições superiores a 4 horas [OC28]. Usar luvas resistentes a 

químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece

uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de 

origem. 

Amostragem / CQ do composto. 

Amostragem de processo [CS2].  

Amostragem de produto [CS137]. 

(Transferência de químicos para pequenos 

recipientes (linha de enchimento 

decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Encher os recipientes em postos de enchimento 

dedicados que possuam ven.lação/extracção local [E51]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam 

exposição superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Amostragem / CQ do composto. 

Amostragem de processo [CS2].  

Amostragem de produto [CS137]. 

(Transferência de químicos para pequenos 

recipientes (linha de enchimento 

decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Análise loboratorial / CQ do composto. 

Ac.vidades laboratoriais [CS36]. (Uso de 

reagentes de laboratório em laboratórios 

de pequena escala). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de 

origem. 

Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  
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Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de 

origem. 

Linha final de enchimento de recipientes. 

Enchimento de pequenas embalagens 

[CS6].  (Transferência de químicos para 

pequenos recipientes (linha de 

enchimento decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de 

origem. 

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Transferência de químicos de/para

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 5%. Drenar o sistema previamente antes da abertura ou 

manutenção do equipamento [E65]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do 

material e outras aberturas [E82].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Transferência de químicos de/para

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1%. Drenar o sistema previamente antes da abertura ou 

manutenção do equipamento [E65]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 

renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 1 hora [OC27].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 900 

Grande Média Pequena 

280 80 40 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 1 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 280 80 4 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 0.3571 0.15 0.2 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 400 48 6 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 99.98 12 0.8 

Frequência e duração do uso 

 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) Grande Média Pequena 

 250 250 125 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 
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Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do 

risco) [OOC4] 

2.50E-02 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de 

gestão do risco) [OOC5] 

2.00E-02 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

1.00E-04 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

IFRA e RIFM fornecem fracções de libertação específicas para formulação/misturas*: 

 

 Fracção de

libertação

para o ar 

Fracção de

libertação

para a água 

Fracção de

libertação

para o solo 

IFRA larga escala 0.025 0.001 0.0001 

IFRA média escala 0.025 0.001 0.0001 

IFRA pequena escala 0.025 0.005 0.0001 

* para mais detalhes consultar o appendix 7. 

 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e 

externo (estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] Grande Média Pequena 

 2199 375 383 

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 
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Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, versão 2 em modo avançado e tabelas A&B para a implementação dos cenários IFRA (verificar o appendix 7 para mais detalhes) 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  

 

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. A eficiência requerida de remoção para as águas residuais pode ser ob.da 

usando tecnologias locais / externas, individualmente ou combinadas. A eficiência requerida de remoção para a atmosfera pode ser ob.da usando tecnologias 

existente no local, individualmente ou combinadas. Se o dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção 

medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para o local.  
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1.5.2 Es5ma5va de exposição: Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

1.5.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial)): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Uso em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição. 

(sistemas fechados) 

[CS107].  

- 1 – Uso em processos

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Recepção de materiais 

/ Descarga de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência de/para 

reservatórios [CS22].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,80E+00 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial)): Exposição do 

trabalhador 
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Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Recepção de materiais 

/ Descarga de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência de/para 

reservatórios [CS22].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,80E+00 9,99E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Tarefas laboratoriais de

CQ durante a recepção 

de materiais. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala) 

15 - Uso de reagentes

de laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

ECETOC - TRA 6,00E-01 2,50E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Tarefas laboratoriais de

CQ durante a recepção 

de materiais. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala) 

15 - Uso de reagentes

de laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 2,50E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Armazenamento / 

Enchimento de 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e pequenas 

embalagens [CS6].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

8,40E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial)): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Amazenamento / 

Enchimento de tanques

e reservatórios 

Enchimento de 

tambores e pequenas 

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

8,40E-01 9,99E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

Formulação, linhas de 

doseamento 

automá.co, com 

recolha de amostras. 

Transferências de 

material [CS3].  

(Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação)) 

3 - Uso em processos

fechados em batch 

(síntese ou 

formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,20E+00 2,50E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Equipamento do 

processo de 

enchimento / pesagem,

transferência e 

enchimento manual de 

reservatórios de 

mistura. 

Preparação de 

equipamentos para / 

Enchimento de 

tambores ou 

recipientes [CS45].  

(Mistura ou combinação 

em processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,10E+00 9,99E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Mistura de ingredientes

recipientes pequenos e 

grandes usando 

Operações de mistura 

(sistemas fechados) 

[CS29].  

(Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação)) 

3 - Uso em processos

fechados 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

4,20E+00 2,50E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial)): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

sistemas fechados de 

mistura, com recolha 

de amostras. 

em batch (síntese ou

formulação) 

modelo ART para 

exposição por inalação 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Mistura de ingredientes

em recipientes 

pequenos e grandes 

usando sistemas de 

mistura manuais ou 

automá.cos. 

Operações de mistura 

(sistemas abertos) 

[CS30].  

(Mistura ou combinação 

em processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,10E+00 9,99E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Amostragem / CQ do 

produto. 

Amostragem  de

processo [CS2].  

(Transferência de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes pequenos

(linha de enchimento 

dedicada) 

ECETOC - TRA 6,00E-01 6,00E-03 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Amostragem / CQ do 

produto. 

Amostragem  de

processo [CS2].  

(Transferência de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes pequenos

(linha de enchimento 

dedicada) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

8,30E-01 6,00E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Análises laboratoriais / 

CQ do produto. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  (Uso de reagentes de 

laboratório em 

15 - Uso de reagentes

de laboratório em 

ECETOC - TRA 8,40E-01 1,50E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial)): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

laboratórios de pequena 

escala) 

laboratórios de 

pequena escala 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas 

embalagens [CS6].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,00E+00 1,20E-01 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas 

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA 9,00E-01 6,00E-03 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas 

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,00E+00 6,00E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial)): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 
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Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Linha dedicada de 

enchimento para os 

recipientes finais. 

Enchimento de 

pequenas embalagens 

[CS7].  

(Transferência de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes pequenos

(linha de enchimento 

dedicada) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

6,70E-01 6,00E-02 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Limpeza e manutenção 

de equipamentos 

[CS39].  

- (Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA 3,00E-01 9,99E-03 

Composição de produtos 

perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Limpeza e manutenção 

de equipamentos 

[CS39].  

- (Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,60E+00 9,99E-02 

 

Ver Appendix 1.a.5 e Appendix 2.a.5 

 

1.5.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais ob.das para o uso de terebin.na para a composição de produtos perfumados são

apresentados no  Appendix 5a e 5b. 
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1.6 Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

1.6.1 Cenário de Exposição : Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector  do  Uso:  SU  3  Usos  industriais.  SU  10  Formulação  [mistura]  de  preparações  e/ou  reembalamento

(excluindo ligas). 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC2 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: COLIPA 2, COLIPA 3, COLIPA 4, COLIPA 5, COLIPA 6, 

COLIPA 7, COLIPA 9, COLIPA 10, COLIPA 12, COLIPA 13, COLIPA 15, COLIPA 16, AISE 2, AISE 3, AISE 5, AISE 6, 

AISE 8, AISE 9, AISE 11, AISE 12 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  As principais categorias de produtos perfumados são os produtos domés.cos como detergents / agentes de 

Limpeza, amaciadores de roupa, ambientadores (produtos funcionais) e cosmé.cos (incluindo perfumes finos). 

Estes produtos são misturas de vários ingredientes (substâncias). Inclui ac.vidades laboratoriais associadas, 

transferências, amostragem, mistura ou combinação, armazenagem, embalamento de larga e pequena escala, 

manutenção, limpeza de equipamentos, e eliminação de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4].  

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 31 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107].  

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Manusear a substância dentro de um sistema fechado

[E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Transferir para/de reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações não dedicadas). 
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Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Transferir para/de reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Transferir para/de reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Tarefas laboratoriais de CQ durante a 

recepção de material. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Uso de reagentes de 

laboratório em laboratórios de pequena 

escala). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Enchimento / armazenamento de 

recipientes. Enchimento de tambores e 

pequenas embalagens [CS6].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Enchimento / armazenamento de 

recipientes. Enchimento de tambores e 

pequenas embalagens [CS6].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Enchimento / armazenamento de tanques 

ou recipientes. Enchimento de tambores e

pequenas embalagens [CS6].  

Transferências a granel [CS14].  

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 
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Equipamento de enchimento de processo 

em conLnuo (sistema fechado), com 

recolha de amostras. Processo em 

conLnuo [CS54].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Enchimento fabril inicial de um 

equipamento [CS75].  

(sistemas fechados) [CS107]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições superiores a 4 horas [OC28].  

Equipamento de enchimento de processo 

em conLnuo (sistema fechado), com 

recolha de amostras. Processo em 

conLnuo [CS54].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Enchimento fabril inicial de um 

equipamento [CS75].  

(sistemas fechados) [CS107]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Equipamento do processo de 

enchimento / Formulação, linhas de 

doseamento automá.co, com recolha de 

amostras.Transferências de material [CS3].

Com recolha de amostra [CS56]. (Uso em 

processos fechados em batch (síntese ou 

formulação)) 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Equipamento de enchimento / pesagem, 

transferência e enchimento manual de 

reservatórios de mistura. Enchimento / 

preparação de equipamentos a par.r de 

tambores ou recipientes [CS45].  

Processo em batch [CS55]. (Misturar ou 

combinar em processos em batch 

(múl.plos estágios e/ou contacto 

significa.vo)). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Mistura conLnua de ingredientes em 

sistemas fechados, com recolha de 

amostras. Operações de mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo conLnuo [CS54].  

Com recolha de amostra [CS56].  

(sistemas fechados) [CS107]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições superiores a 4 horas [OC28].  
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Mistura conLnua de ingredientes em 

sistemas fechados, com recolha de 

amostras. Operações de mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo conLnuo [CS54].  

Com recolha de amostra [CS56].  

(sistemas fechados) [CS107]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Mistura de ingredientes recipientes 

pequenos e grandes usando sistemas 

fechados de mistura, com recolha de 

amostras. 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Mistura de ingredientes em recipientes 

pequenos e grandes usando misturadores 

manuais ou sistemas de mistura 

automá.cos. Operações de mistura 

(sistemas abertos) [CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Misturar ou 

combinar em processos em batch 

(múl.plos estágios e/ou contacto 

significa.vo)). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82].  

Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações dedicadas). 
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Linha dedicada de enchimento para os 

recipientes finais. Small package 

filling[CS7]. (Transferência de químicos 

para pequenos recipientes (linha de 

enchimento decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Encher os recipientes em postos de enchimento 

dedicados que possuam ven.lação/extracção local [E51].  

Linha final de enchimento de recipientes. 

Enchimento de pequenas embalagens 

[CS6].  (Transferência de químicos para 

pequenos recipientes (linha de 

enchimento decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Amostragem / CQ dos produtos 

formulados. Amostragem de processo 

[CS2].  

Amostragem de produto [CS137]. 

(Transferência de químicos para pequenos 

recipientes (linha de enchimento 

decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Análises laboratoriais / CQ dos produtos 

formulados. Ac.vidades laboratoriais 

[CS36]. (Uso de reagentes de laboratório 

em laboratórios de pequena escala). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Produção de barras, paus, pellets, 

tabletes, pós. Produção de preparações ou

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação 

[CS100]. (Produção de preparações ou 

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação) 

(forma sólida - alta pulverulência). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Produção de barras, paus, pellets, 

tabletes, pós. Produção de preparações ou

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação 

[CS100]. (Produção de preparações ou 

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  

Produção de barras, paus, pellets, 

tabletes, pós. Produção de preparações ou

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação 

[CS100]. (Produção de preparações ou 

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento. Banho, imersão e vazamento 

[CS4]. (Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  

Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento. Banho, imersão e vazamento 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

[CS4]. (Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento). 
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Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto para cadeias 

transportadoras; Processo automá.co 

gota a gota e raspagem. Uso ind. de 

alimentos, bebidas e fármacos – produtos 

para cadeias transportadoras (nebulizador 

automá.co). [AISE P804]. (Tratamento de 

ar.gos por banho e vazamento). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 5%. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 5%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores 

a 1 hora [OC27].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 2000 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

COLIPA 2 100 

COLIPA 3 100 

COLIPA 4 100 

COLIPA 5 100 

COLIPA 6 100 

COLIPA 7 100 

COLIPA 9 100 

COLIPA 10 100 

COLIPA 12 100 

COLIPA 13 100 

COLIPA 15 100 

COLIPA 16 100 

AISE 2 100 

AISE 3 100 

AISE 5 100 

AISE 6 100 

AISE 8 100 

AISE 9 100 
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AISE 11 100 

AISE 12 100 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

COLIPA 2 1 

COLIPA 3 0.0220 

COLIPA 4 1 

COLIPA 5 0.0220 

COLIPA 6 1 

COLIPA 7 0.0220 

COLIPA 9 1 

COLIPA 10 0.0220 

COLIPA 12 1 

COLIPA 13 0.0220 

COLIPA 15 1 

COLIPA 16 0.0020 

AISE 2 1 

AISE 3 0.020 

AISE 5 1 

AISE 6 0.020 

AISE 8 1 

AISE 9 0.020 

AISE 11 1 

AISE 12 0.020 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

COLIPA 2 454.55 

COLIPA 3 10 

COLIPA 4 455 

COLIPA 5 10 

COLIPA 6 455 

COLIPA 7 10 

COLIPA 9 454.55 

COLIPA 10 10 

COLIPA 12 455 

COLIPA 13 10 
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COLIPA 15 455 

COLIPA 16 10 

AISE 2 455 

AISE 3 10 

AISE 5 455 

AISE 6 10 

AISE 8 455 

AISE 9 10 

AISE 11 455 

AISE 12 10 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

COLIPA 2 100 

COLIPA 3 2.2 

COLIPA 4 100 

COLIPA 5 2.2 

COLIPA 6 100 

COLIPA 7 2.2 

COLIPA 9 100 

COLIPA 10 2.2 

COLIPA 12 100 

COLIPA 13 2.2 

COLIPA 15 100 

COLIPA 16 0.2 

AISE 2 100 

AISE 3 0.2 

AISE 5 100 

AISE 6 0.2 

AISE 8 100 

AISE 9 0.2 

AISE 11 100 

AISE 12 0.2 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 
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Dias de emissão (dias/ano) SpERC A2 

COLIPA 2 220 

COLIPA 3 220 

COLIPA 4 220 

COLIPA 5 220 

COLIPA 6 220 

COLIPA 7 220 

COLIPA 9 220 

COLIPA 10 220 

COLIPA 12 220 

COLIPA 13 220 

COLIPA 15 220 

COLIPA 16 20 

AISE 2 220 

AISE 3 20 

AISE 5 220 

AISE 6 20 

AISE 8 220 

AISE 9 20 

AISE 11 220 

AISE 12 20 

  

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 
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Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] SpERC OOC4 

COLIPA 2 0 

COLIPA 3 0 

COLIPA 4 0 

COLIPA 5 0 

COLIPA 6 0 

COLIPA 7 0 

COLIPA 9 0 

COLIPA 10 0 

COLIPA 12 0 

COLIPA 13 0 

COLIPA 15 0 

COLIPA 16 0 

AISE 2 0.0002 

AISE 3 0.0002 

AISE 5 0.0002 

AISE 6 0.0002 

AISE 8 0 

AISE 9 0 

AISE 11 0 

AISE 12 0 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

COLIPA 2 0.002 

COLIPA 3 0.004 

COLIPA 4 0.015 

COLIPA 5 0.03 

COLIPA 6 0.01 

COLIPA 7 0.02 

COLIPA 9 0.02 

COLIPA 10 0.04 

COLIPA 12 0 

COLIPA 13 0 

COLIPA 15 0.001 

COLIPA 16 0.002 
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AISE 2 0.001 

AISE 3 0.002 

AISE 5 0.0001 

AISE 6 0.0002 

AISE 8 0.001 

AISE 9 0.002 

AISE 11 0.002 

AISE 12 0.004 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

0 (todas as categorias spERCs) 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

TCR 12: Para alguns locais de média escala e determinadas categorias específicas de libertação para o ambiente - spERCs 

(COLIPA 4 , 6 e 9), tratar as águas residuais locais (antes de receber a descarga de águas) para providenciar a eficiência 

de remoção requerida de (%): 90%  

SpERC  Air 
90% de eficiência nas águas 

residuais soil 

COLIPA 4 0 0.0015 0 

COLIPA 6 0 0.001 0 

COLIPA 9 0 0.002 0 

 

Para as categorias spERCs AISE 2, AISE 3, AISE 5 e AISE 6, filtração/purificação são implementadas as medidas de gestão 

de riscos (RMM) consideradas. 

 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 
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Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 excepto para as seguintes 

categorias spERC: 

 

AISE 2 99 

AISE 3 99 

AISE 5 99 

AISE 6 99 

 

 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

COLIPA 2 1102 

COLIPA 3 535 

COLIPA 4 1469.2 

COLIPA 5 73.5 

COLIPA 6 2204 

COLIPA 7 110.2 

COLIPA 9 1101.9 

COLIPA 10 55.1 

COLIPA 12 45324 

COLIPA 13 997 

COLIPA 15 2204 

COLIPA 16 696 

AISE 2 2204 

AISE 3 696 

AISE 5 22027 

AISE 6 956 

AISE 8 2204 

AISE 9 696 

AISE 11 1102 

AISE 12 535 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 
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Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, versão 2 em modo avançado com ERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

 

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 
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1.6.2 Es5ma5va de exposição: Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

1.6.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Uso em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição. 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

- 1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 6,00E-03 1,50E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Recepção de materiais 

/ Descarga de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios [CS22]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 6,00E-01 1,20E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Recepção de materiais 

/ Descarga de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios [CS22]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,30E+00 1,20E-01 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Recepção de materiais 

/ Descarga de 

reservatórios, 

bombeamento, com 

recolha de amostras 

Transferência 

de/para 

reservatórios [CS22]. 

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,30E+00 6,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Tarefas laboratoriais de 

CQ durante a recepção 

de materiais. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala) 

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala 

ECETOC - TRA 8,40E-01 1,50E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Armazenamento / 

Enchimento de 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 6,00E-01 1,20E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Armazenamento / 

Enchimento de 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,00E+00 1,20E-01 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Amazenamento / 

Enchimento de tanques

e reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,00E+00 6,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Equipamento de 

processo de 

enchimento conLnuo 

(sistema fechado), com 

recolha de amostras. 

Processo conLnuo 

[CS54].  

(Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional) 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA 2,52E-01 6,00E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Equipamento de 

processo de 

enchimento conLnuo 

(sistema fechado), com 

recolha de amostras. 

Processo conLnuo 

[CS54].  

(Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional) 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 6,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

Formulação, linhas de 

doseamento 

automá.co, com 

recolha de amostras. 

Transferências de 

material [CS3]. 

Processo em batch 

[CS55].  

(Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação)) 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 1,29E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Equipamento do 

processo de 

enchimento / pesagem,

transferência e 

enchimento manual de 

reservatórios de 

mistura. 

Preparação de 

equipamentos para / 

Enchimento de 

tambores ou 

recipientes [CS45].  

(Mistura ou combinação 

em processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E+00 1,20E-01 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Mistura conLnua de 

ingredientes em 

sistemas fechados, com

recolha de amostras. 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

(Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional) 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA 3,60E-01 6,00E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Mistura conLnua de 

ingredientes em 

sistemas fechados, com

recolha de amostras. 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

(Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional) 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 6,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Mistura de ingredientes

recipientes pequenos e 

grandes usando 

sistemas fechados de 

mistura, com recolha 

de amostras. 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

(Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação)) 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 1,29E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Mistura de ingredientes

em recipientes 

pequenos e grandes 

usando sistemas de 

mistura manuais ou 

automá.cos. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

(Mistura ou combinação 

em processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E+00 1,20E-01 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

 ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

 5,00E+00 9,99E-04 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,00E+00 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 
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trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 9,00E-02 5,00E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,00E+00 5,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Linha dedicada de 

enchimento para os 

recipientes finais. 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

(Transferência de 

químicos para recipientes

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada) 

ECETOC - TRA 5,00E-01 5,00E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Linha dedicada de 

enchimento para os 

recipientes finais. 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

(Transferência de 

químicos para recipientes

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

6,70E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Amostragem / CQ dos 

produtos formulados. 

Amostragem  de

processo [CS2].  

(Transferência de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada) 

ECETOC - TRA 7,00E-01 5,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Análises laboratoriais /

CQ  dos  produtos

formulados. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala) 

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala 

ECETOC - TRA 1,40E-01 2,50E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Produção de barras, 

paus, pellets, tabletes, 

pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão

or pele.zação 

[CS100].  

 (Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or 

pele.zação) (forma 

sólida - alta pulverulência)

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão ou 

pele.zação 

ECETOC - TRA 7,00E-01 2,50E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Produção de barras, 

paus, pellets, tabletes, 

pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão

or pele.zação 

[CS100].  

 (Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or 

pele.zação) 

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão ou 

pele.zação 

ECETOC - TRA 5,00E-01 2,50E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Produção de barras, 

paus, pellets, tabletes, 

pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão

or pele.zação 

[CS100].  

 (Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or 

pele.zação) 

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão ou 

pele.zação 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,00E+00 2,50E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Tratamento de ar.gos 

por banho e 

vazamento. 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

(Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento)  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA 5,00E-01 5,00E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Tratamento de ar.gos 

por banho e 

vazamento. 

Banho,  imersão  e

vazamento [CS4].  

(Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento)  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,70E+00 9,99E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto para cadeias 

transportadoras; 

Processo automá.co 

gota a gota e 

raspagem. 

Uso ind. de alimentos, 

bebidas e fármacos – 

produtos para cadeias 

transportadoras 

(nebulizador automá.co).

[AISE P804]. (Tratamento 

de ar.gos por banho e 

vazamento)  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA 3,50E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase  do  Ciclo

de  Vida  /

Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 
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Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Limpeza e manutenção 

de equipamentos 

[CS39].  

- (Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,00E-01 9,99E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - 

SU3 

Limpeza e manutenção 

de equipamentos 

[CS39].  

- (Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,60E+00 9,99E-02 

 

Ver Appendix 1.a.6 e Appendix 2.a.6 

1.6.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais ob.das para a Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial) são apresentados no

Appendix 5a e 5b  
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1.7 Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

1.7.1 Cenário de Exposição : Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 22 Domínio público (administração, educação, entertenimento, serviços, artesãos), SU 10 

Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalamento 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC2 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: COLIPA 2, COLIPA 3, COLIPA 4, COLIPA 5, COLIPA 6, 

COLIPA 7, COLIPA 9, COLIPA 10, COLIPA 12, COLIPA 13, COLIPA 15, COLIPA 16, AISE 2, AISE 3, AISE 5, AISE 6, 

AISE 8, AISE 9, AISE 11, AISE 12 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  As principais categorias de produtos perfumados são os produtos domés.cos como detergents / agentes de 

Limpeza, amaciadores de roupa, ambientadores (produtos funcionais) e cosmé.cos (incluindo perfumes finos). 

Estes produtos são misturas de vários ingredientes (substâncias). Inclui ac.vidades laboratoriais associadas, 

transferências, amostragem, mistura ou combinação, armazenagem, embalamento de larga e pequena escala, 

manutenção, limpeza de equipamentos, e eliminação de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4].  

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 28 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107].  

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84]. Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa 

ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Transferir para/de reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações não dedicadas). 
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Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Transferir para/de reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Recepção de materiais / Descarga de 

veículos, bombagem, com recolha de 

amostra. Transferir para/de reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Tarefas laboratoriais de CQ durante a 

recepção de material. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Uso de reagentes de 

laboratório em laboratórios de pequena 

escala). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Enchimento / armazenamento de 

recipientes. Enchimento de tambores e 

pequenas embalagens [CS6].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Enchimento / armazenamento de tanques 

ou recipientes. Enchimento de tambores e

pequenas embalagens [CS6].  

Transferências a granel [CS14].  

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Enchimento / armazenamento de tanques 

ou recipientes. Enchimento de tambores e

pequenas embalagens [CS6].  

Transferências a granel [CS14].  

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações dedicadas). 
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Equipamento de enchimento de processo 

em conLnuo (sistema fechado), com 

recolha de amostras. Processo em 

conLnuo [CS54].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Enchimento fabril inicial de um 

equipamento [CS75].  

(sistemas fechados) [CS107]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro 

do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a 

ac.vidade; 

Equipamento do processo de 

enchimento / Formulação, linhas de 

doseamento automá.co, com recolha de 

amostras. Transferências de material 

[CS3].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Uso em 

processos em batch fechados (síntese ou 

formulação)). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Equipamento de enchimento / pesagem, 

transferência e enchimento manual de 

reservatórios de mistura. Enchimento / 

preparação de equipamentos a par.r de 

tambores ou recipientes [CS45].  

Processo em batch [CS55]. (Misturar ou 

combinar em processos em batch 

(múl.plos estágios e/ou contacto 

significa.vo)). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Mistura conLnua de ingredientes em 

sistemas fechados, com recolha de 

amostras. Operações de mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo conLnuo [CS54].  

Com recolha de amostra [CS56].  

(sistemas fechados) [CS107]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Mistura de ingredientes recipientes 

pequenos e grandes usando sistemas 

fechados de mistura, com recolha de 

amostras.Operações de mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. Processo em batch 

[CS55]. Com recolha de amostra [CS56]. 

(Uso em processos fechados em batch 

(síntese ou formulação)) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Mistura de ingredientes em recipientes 

pequenos e grandes usando misturadores 

manuais ou sistemas de mistura 

automá.cos. Operações de mistura 

(sistemas abertos) [CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Misturar ou 

combinar em processos em batch 

(múl.plos estágios e/ou contacto 

significa.vo)). 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 
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Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82].  

Enchimento final de recipientes. 

Enchimento de tambores e pequenas 

embalagens [CS6].   

Instalações dedicadas [CS81]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Linha final de enchimento de recipientes. 

Enchimento de pequenas embalagens 

[CS6].  (Transferência de químicos para 

pequenos recipientes (linha de 

enchimento decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Amostragem / CQ dos produtos 

formulados. Amostragem de processo 

[CS2].  

Amostragem de produto [CS137]. 

(Transferência de químicos para pequenos 

recipientes (linha de enchimento 

decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Encher os recipientes em postos de enchimento 

dedicados que possuam ven.lação/extracção local [E51]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam 

exposição superior a 1 hora [OC27].  

Amostragem / CQ dos produtos 

formulados. Amostragem de processo 

[CS2].  

Amostragem de produto [CS137]. 

(Transferência de químicos para pequenos 

recipientes (linha de enchimento 

decidada)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Análises laboratoriais / CQ dos produtos 

formulados. Ac.vidades laboratoriais 

[CS36]. (Uso de reagentes de laboratório 

em laboratórios de pequena escala). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Produção de barras, paus, pellets, 

tabletes, pós. Produção de preparações ou

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação 

[CS100]. (Produção de preparações ou 

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação) 

(forma sólida - alta pulverulência). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  
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Produção de barras, paus, pellets, 

tabletes, pós. Produção de preparações ou

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação 

[CS100]. (Produção de preparações ou 

ar.gos por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or pele.zação). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Uso profissional de disposi.vos 

médicos.Disposi.vos médicos ; processo 

de vazamento. Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos [AISE P1102]. 

(Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Agente 

desincrustante; Processo de imersão.Uso 

prof. de produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral (agente 

desincrustante) [AISE P309]. (Tratamento 

de ar.gos por banho e vazamento). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Agente 

desincrustante; Processo de imersão.Uso 

prof. de produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral (agente 

desincrustante) [AISE P309]. (Tratamento 

de ar.gos por banho e vazamento). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento. Banho, imersão e vazamento 

[CS4]. (Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 5%. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 5%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a

1 hora [OC27].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 2000 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

COLIPA 2 10 

COLIPA 3 10 

COLIPA 4 10 
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COLIPA 5 10 

COLIPA 6 10 

COLIPA 7 10 

COLIPA 9 10 

COLIPA 10 10 

COLIPA 12 10 

COLIPA 13 10 

COLIPA 15 10 

COLIPA 16 10 

AISE 2 10 

AISE 3 10 

AISE 5 10 

AISE 6 10 

AISE 8 10 

AISE 9 10 

AISE 11 10 

AISE 12 10 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

COLIPA 2 1 

COLIPA 3 0.220 

COLIPA 4 1 

COLIPA 5 0.220 

COLIPA 6 1 

COLIPA 7 0.22 

COLIPA 9 1 

COLIPA 10 0.22 

COLIPA 12 1 

COLIPA 13 0.22 

COLIPA 15 1 

COLIPA 16 0.020 

AISE 2 1 

AISE 3 0.020 

AISE 5 1 

AISE 6 0.020 
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AISE 8 1 

AISE 9 0.020 

AISE 11 1 

AISE 12 0.020 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

COLIPA 2 45 

COLIPA 3 10 

COLIPA 4 45 

COLIPA 5 10 

COLIPA 6 45 

COLIPA 7 10 

COLIPA 9 45 

COLIPA 10 10 

COLIPA 12 45 

COLIPA 13 10 

COLIPA 15 45 

COLIPA 16 10 

AISE 2 45 

AISE 3 10 

AISE 5 45 

AISE 6 10 

AISE 8 45 

AISE 9 10 

AISE 11 45 

AISE 12 10 
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Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

COLIPA 2 10 

COLIPA 3 2.2 

COLIPA 4 10 

COLIPA 5 2.2 

COLIPA 6 10 

COLIPA 7 2.2 

COLIPA 9 10 

COLIPA 10 2.2 

COLIPA 12 10 

COLIPA 13 2.2 

COLIPA 15 10 

COLIPA 16 0.2 

AISE 2 10 

AISE 3 0.2 

AISE 5 10 

AISE 6 0.2 

AISE 8 10 

AISE 9 0.2 

AISE 11 10 

AISE 12 0.2 

 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) 20-220, de acordo com as categorias

spERC 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3]  18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 
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Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] SpERC OOC4 

COLIPA 2 0 

COLIPA 3 0 

COLIPA 4 0 

COLIPA 5 0 

COLIPA 6 0 

COLIPA 7 0 

COLIPA 9 0 

COLIPA 10 0 

COLIPA 12 0 

COLIPA 13 0 

COLIPA 15 0 

COLIPA 16 0 

AISE 2 0.0002 

AISE 3 0.0002 

AISE 5 0.0002 

AISE 6 0.0002 

AISE 8 0 

AISE 9 0 

AISE 11 0 

AISE 12 0 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

COLIPA 2 0.002 

COLIPA 3 0.004 

COLIPA 4 0.015 

COLIPA 5 0.03 

COLIPA 6 0.01 

COLIPA 7 0.02 

COLIPA 9 0.02 

COLIPA 10 0.04 

COLIPA 12 0 

COLIPA 13 0 

COLIPA 15 0.001 

COLIPA 16 0.002 
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AISE 2 0.001 

AISE 3 0.002 

AISE 5 0.0001 

AISE 6 0.0002 

AISE 8 0.001 

AISE 9 0.002 

AISE 11 0.002 

AISE 12 0.004 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

0 (todas as categorias spERCs) 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

Para as categorias spERCs AISE 2, AISE 3, AISE 5 e AISE 6, filtração/purificação são implementadas as medidas de gestão 

 de

riscos (RMM) consideradas. 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 except for the following: 

 

AISE 2 99 

AISE 3 99 

AISE 5 99 

AISE 6 99 

 

 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

COLIPA 2 1102 

COLIPA 3 535 

COLIPA 4 147 

COLIPA 5 73 
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COLIPA 6 220 

COLIPA 7 111 

COLIPA 9 111 

COLIPA 10 55 

COLIPA 12 4532 

COLIPA 13 997 

COLIPA 15 2203 

COLIPA 16 696 

AISE 2 2203 

AISE 3 696 

AISE 5 4127 

AISE 6 956 

AISE 8 2203 

AISE 9 696 

AISE 11 1102 

AISE 12 535 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, version 2 em modo avançado com ERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco. 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 
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As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  

 

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. A eficiência requerida de remoção para as águas residuais pode ser ob.da 

usando tecnologias locais / externas, individualmente ou combinadas. A eficiência requerida de remoção para a atmosfera pode ser ob.da usando tecnologias 

existente no local, individualmente ou combinadas. Se o dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção 

medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para o local.  
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1.7.2 Es5ma5va de exposição: Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

1.7.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

- 1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 6,00E-03 1,50E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Recepção de materiais

/ Descarga de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios [CS22]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,30E+00 1,20E-01 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Recepção de materiais

/ Descarga de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios [CS22]. 

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 6,00E-01 6,00E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Recepção de materiais

/ Descarga de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios [CS22]. 

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,30E+00 6,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Tarefas laboratoriais 

de CQ durante a 

recepção de materiais.

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala) 

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala 

ECETOC - TRA 8,40E-01 1,50E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Armazenamento / 

Enchimento de 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,50E+00 1,20E-01 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Amazenamento / 

Enchimento de 

tanques e 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 6,00E-01 6,00E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Amazenamento / 

Enchimento de 

tanques e 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,50E+00 6,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Equipamento de 

processo de 

enchimento conLnuo 

(sistema fechado), 

com recolha de 

amostras. 

Processo conLnuo 

[CS54].  

(Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional)  

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 6,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

Formulação, linhas de 

doseamento 

automá.co, com 

recolha de amostras. 

Transferências de 

material [CS3].  

(Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação)) 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 1,50E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

pesagem, 

transferência e 

enchimento manual 

de reservatórios de 

mistura. 

Preparação de 

equipamentos para / 

Enchimento de 

tambores ou 

recipientes [CS45].  

(Mistura ou combinação 

em processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E+00 1,20E-01 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Mistura conLnua de 

ingredientes em 

sistemas fechados, 

com recolha de 

amostras. 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

(Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional)  

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 6,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

Formulação, linhas de 

doseamento 

automá.co, com 

recolha de amostras. 

Transferências de 

material [CS3]. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

(Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação)) 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 1,29E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Mistura de 

ingredientes em 

recipientes pequenos 

e grandes usando 

sistemas de mistura 

manuais ou 

automá.cos. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

(Mistura ou combinação 

em processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E+00 1,20E-01 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,00E+00 9,99E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 5,00E-01 5,00E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e pequenas

embalagens [CS6].  

(Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,00E+00 5,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Linha dedicada de 

enchimento para os 

recipientes finais. 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

(Transferência de 

químicos para recipientes

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para recipientes

pequenos (linha de 

enchimento dedicada) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,00E+00 5,00E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Amostragem / CQ dos 

produtos formulados. 

Amostragem  de

processo [CS2].  

(Transferência de 

químicos para recipientes

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para recipientes

pequenos (linha de 

enchimento dedicada) 

ECETOC - TRA 2,80E-01 5,00E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Amostragem / CQ dos 

produtos formulados. 

Amostragem  de

processo [CS2].  

(Transferência de 

químicos para recipientes

pequenos (linha de 

enchimento dedicada)) 

9 -Transferências de 

químicos para recipientes

pequenos (linha de 

enchimento dedicada) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

6,70E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Análises laboratoriais /

CQ dos produtos 

formulados. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala) 

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala 

ECETOC - TRA 1,40E-01 2,50E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Produção de barras, 

paus, pellets, tabletes,

pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão

or pele.zação 

[CS100].  

 (Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or 

pele.zação) (forma 

sólida - alta pulverulência)

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão ou 

pele.zação 

ECETOC - TRA 3,50E+00 2,50E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Produção de barras, 

paus, pellets, tabletes,

pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão

or pele.zação 

[CS100].  

 (Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão or 

pele.zação) 

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão ou 

pele.zação 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,00E+00 2,50E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos 

Disposi.vos 

médicos ; processo 

de vazamento. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos [AISE

P1102]. 

(Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento)  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,70E+00 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Agente 

desincrustante; 

Processo de imersão. 

Uso prof. de produtos de 

limpeza de superDcies de 

uso geral (agente 

desincrustante) [AISE 

P309]. 

(Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento)  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA 4,00E-01 5,00E-03 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Agente 

desincrustante; 

Processo de imersão. 

Uso prof. de produtos de 

limpeza de superDcies de 

uso geral (agente 

desincrustante) [AISE 

P309]. 

(Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento)  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,70E+00 9,99E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Tratamento de ar.gos 

por banho e 

vazamento. 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

(Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento)  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,70E+00 9,99E-02 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

- (Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 6,00E-01 9,99E-03 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do 

trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou

aerossol) 

Exposição dérmica 

local prevista 

(mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

produtos perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

- (Transferências  de

químicos  de  /  para

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,60E+00 9,99E-02 

 

Ver Appendix 1.a.7 e Appendix 2.a.7 

 

1.7.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais ob.das para Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional) são apresentados no

Appendix 5a e 5b 
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1.8 Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

1.8.1 Cenário de Exposição : Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Usos industriais. 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC15, PROC19 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC4 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: AISE 13 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Os produtos perfumados são usados num contexto industrial para a limpeza e manutenção de equipamentos 

de processo industrial. Podem também ser incluídos em ar.gos perfumados. Logo, u.lizadores industriais usam

o produto como parte do processo operacional. Inclui ac.vidades laboratoriais associadas, transferências, 

amostragem, armazenamento, embalamento em pequena e larga escala, mistura ou combinação, 

limpeza/manutenção de equipamentos e instalações e eliminação de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4].  

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

 

Número de cenários individuais : 66 

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de limpeza de 

equipamentos de processamento de 

alimentos; Processo de limpeza no local 

(Cleaning In Place - CIP). Produtos 

an.espuma; Processo automá.co. Uso ind.

de alimentos, bebidas e fármacos – ex.  

produto de limpeza para o processamento 

de alimentos, agente an.-espuma, etc. 

[AISE P801]. (Uso em processos fechados, 

sem probabilidade de exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Manusear a substância dentro de um sistema fechado 

[E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  
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Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de limpeza de 

equipamentos de processamento de 

alimentos; Processo de limpeza no local 

(Cleaning In Place - CIP). Uso ind. de 

alimentos, bebidas e fármacos – ex.  

produto de limpeza para o processamento 

de alimentos, agente an.-espuma, etc. 

[AISE P801]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produtos an.-espuma; Processo 

automá.co. Uso ind. de alimentos, bebidas

e fármacos – ex.  produto de limpeza para 

o processamento de alimentos, agente 

an.-espuma, etc. [AISE P805]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos para 

lavandaria. Detergente para lavandaria; 

Processo automá.co. Uso ind. de 

produtos para lavandaria – ex. Detergente 

para lavandaria, condicionador [AISE 

P101]. (Uso em processos fechados, 

conLnuos, com exposição ocasional 

controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos para 

lavandaria. Detergente para lavandaria; 

Processo automá.co. Uso ind. de 

produtos para lavandaria – ex. Detergente 

para lavandaria, condicionador [AISE 

P101]. (Transferência de químicos de/para

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos para 

lavandaria. Condicionador 

(amaciador/goma); Processo automá.co. 

Uso ind. de produtos para lavandaria – ex. 

Detergente para lavandaria, condicionador 

[AISE 104.](Uso em processos fechados, 

conLnuos, com exposição ocasional 

controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos para 

lavandaria. Condicionador 

(amaciador/goma); Processo automá.co. 

Uso ind. de produtos para lavandaria – ex. 

Detergente para lavandaria, condicionador 

[AISE 104]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial para produtos de 

tratamento de metais. Produto de limpeza 

de metais (desengordurante, 

descalsificador, etc.); Processo 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

automá.co. Uso industrial para produtos 

de tratamento de metais - produtos de 

limpeza de metais (desengordurante) [AISE

P1006]. (Uso em processos fechados, 
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conLnuos, com exposição ocasional 

controlada). 

Uso industrial para produtos de 

tratamento de metais. Produto de limpeza 

de metais (desengordurante, 

descalsificador, etc.); Processo 

automá.co. Uso industrial para produtos 

de tratamento de metais - produtos de 

limpeza de metais (desengordurante) [AISE

P1006]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); Processo automá.co. Uso 

ind. de produtos para lavandaria – ex. 

Ajudante de lavandaria (gaseificante); 

Processo automá.co [AISE P107]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); Processo automá.co. Uso 

ind. de produtos para lavandaria – ex. 

Ajudante de lavandaria (gaseificante); 

Processo automá.co [AISE P107]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria (não 

gaseificante); Processo automá.co. Uso 

ind. de produtos para lavandaria – ex. 

Ajudante de lavandaria, Processo 

automá.co [AISE P110]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria (não 

gaseificante); Processo automá.co. Uso 

ind. de produtos para lavandaria – ex. 

Ajudante de lavandaria, Processo 

automá.co [AISE P110]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial para produtos de limpeza de

veículos. Produto de limpeza de comboios;

Processo semi-automá.co. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P707]. (Uso em processos em batch 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior

[E69].  

e outros (síntese) onde ocorra 

probabilidade de exposição). 

  

Página 106 de 458



Uso industrial para produtos de limpeza de

veículos. Produto de limpeza de comboios;

Processo semi-automá.co. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P707]. (Transferência de químicos de/para

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de limpeza de 

aeronaves; Processo semi-automá.co. Uso

ind. de produtos de limpeza de veículos 

[AISE P708]. (Uso em processos em batch 

e outros (síntese) onde ocorra 

probabilidade de exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior

[E69].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de limpeza de 

aeronaves; Processo semi-automá.co. Uso

ind. de produtos de limpeza de veículos 

[AISE P708]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de lavagem automóvel; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P709]. (Uso em processos em batch e 

outros (síntese) onde ocorra probabilidade

de exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior

[E69].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de lavagem automóvel; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P709]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de remoção de ceras; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P712]. (Uso em processos em batch e 

outros (síntese) onde ocorra probabilidade

de exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior

[E69].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de remoção de ceras; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P712]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  
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Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de limpeza de 

equipamentos de processamento de 

alimentos; Processo de limpeza 

semifechado. Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos –ex. produto de 

limpeza de equipamentos de 

processamento de alimentos [AISE P802]. 

(Uso em processos em batch e outros 

(síntese) onde ocorra probabilidade de 

exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar um bom padrão de ven.lação geral ou 

ven.lação controlada (10 a 15 renovações de ar por hora) [E40].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de limpeza de 

equipamentos de processamento de 

alimentos; Processo de limpeza 

semifechado. Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos –ex. produto de 

limpeza de equipamentos de 

processamento de alimentos [AISE P802]. 

(Uso em processos em batch e outros 

(síntese) onde ocorra probabilidade de 

exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de limpeza de 

equipamentos de processamento de 

alimentos; Processo de limpeza 

semifechado. Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos –ex. produto de 

limpeza de equipamentos de 

processamento de alimentos [AISE P802]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial para produtos de 

tratamento de metais. Produto de limpeza

de metais (desengordurante, 

descalsificador, etc.); Processo 

semiautomá.co. Uso industrial para 

produtos de tratamento de metais - 

produto de limpeza de metais 

(desengordurante, 

Processo semi-automá.co) [AISE P1005]. 

(Uso em processos em batch e outros 

(síntese) onde ocorra probabilidade de 

exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar um bom padrão de ven.lação geral ou 

ven.lação controlada (10 a 15 renovações de ar por hora) [E40].  

Uso industrial para produtos de 

tratamento de metais. Produto de limpeza

de metais (desengordurante, 

descalsificador, etc.); Processo 

semiautomá.co. Uso industrial para 

produtos de tratamento de metais - 

produto de limpeza de metais 

(desengordurante, 

Processo semi-automá.co) [AISE P1005]. 

(Uso em processos em batch e outros 

(síntese) onde ocorra probabilidade de 

exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Uso industrial para produtos de 

tratamento de metais. Produto de limpeza

de metais (desengordurante, 

descalsificador, etc.); Processo 

semiautomá.co. Uso industrial para 

produtos 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  
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de tratamento de metais - produto de 

limpeza de metais (desengordurante, 

Processo semi-automá.co) [AISE P1005]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de manutenção da 

cadeia; Processo de nebulizador 

automá.co. Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. Produto de 

manutenção da cadeia (banho e 

nebulizador automá.co) [AISE P803]. 

(Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107].  

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Limitar o teor da substância no produto para 1% 

[OC16]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de manutenção da 

cadeia; Processo de nebulizador 

automá.co. Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. Produto de 

manutenção da cadeia (banho e 

nebulizador automá.co) [AISE P803]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento e providenciar 

extracção/ven.lação em aberturas [E60].  

Uso industrial de produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. Produtos de limpeza 

de fachadas/superDcies; Processo de alta 

pressão. Uso ind. de produtos de limpeza 

em fachadas / superDcies [AISE P906]. 

(Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas 

com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção 

à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. Produtos de limpeza 

de fachadas/superDcies; Processo de alta 

pressão. Uso ind. de produtos de limpeza 

em fachadas / superDcies [AISE P906]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Cuidado de animais domés.cos; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. em 

alimentos, bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, produto 

desinfectante [AISE P809]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Cuidado de animais domés.cos; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. em 

alimentos, bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, produto 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

desinfectante [AISE P809]. (Aplicação ao 

rolo ou à trincha). 
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Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Cuidado de animais domés.cos; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. em 

alimentos, bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, produto 

desinfectante [AISE P809]. (Aplicação ao 

rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Cuidado de animais domés.cos; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. em 

alimentos, bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, produto 

desinfectante [AISE P809]. (Aplicação ao 

rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de disinfecção; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. em 

alimentos, bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, produto 

desinfectante [AISE P810]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de disinfecção; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. em 

alimentos, bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, produto 

desinfectante [AISE P810]. (Aplicação ao 

rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições superiores a 4 horas [OC28]. Usar 

luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de disinfecção; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. em 

alimentos, bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, produto 

desinfectante [AISE P810]. (Aplicação ao 

rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou 

melhor [PPE29]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção 

oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de disinfecção; 

Processo semi-automá.co. Uso ind. em 

alimentos, bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, produto 

desinfectante [AISE P810]. (Aplicação ao 

rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produtos de limpeza de barcos; 

Processo manual. Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos – e.g. Produtos de 

limpeza de barcos; Processo manual [AISE 

P713]. (Transferência de químicos de/para 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações não dedicadas). 
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Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Industrial use of Metal 

Treatment. Uso industrial de produtos de 

limpeza de veículos. Produto de limpeza de

metais (desengordurante, descalsificador, 

etc.); Processo manual. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos – e.g. 

Produtos de limpeza de barcos; Processo 

manual [AISE P713]. Uso industrial para 

produtos de tratamento de metais - 

produto de limpeza de metais 

(desengordurante, Processo manual) [AISE 

P1004]. (Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas 

com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção 

à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Industrial use of Metal 

Treatment. Uso industrial de produtos de 

limpeza de veículos. Produto de limpeza de

metais (desengordurante, descalsificador, 

etc.); Processo manual. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos – e.g. 

Produtos de limpeza de barcos; Processo 

manual [AISE P713]. Uso industrial para 

produtos de tratamento de metais - 

produto de limpeza de metais 

(desengordurante, Processo manual) [AISE 

P1004]. (Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece 

uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial para produtos de 

tratamento de metais. Produto de limpeza 

de metais (desengordurante, 

descalsificador, etc.); Processo manual. 

Uso industrial para produtos de 

tratamento de metais - produto de 

limpeza de metais (desengordurante, 

Processo manual) [AISE P1004]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de remoção de 

espumas; Processo semi-automá.co com 

ven.lação. Uso ind. em alimentos, bebidas 

e fármacos – ex. Produto de remoção de 

espumas, Produto de disinfecção [AISE 

806]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de remoção de 

espumas; Processo semi-automá.co com 

ven.lação. Uso ind. em alimentos, bebidas 

e fármacos – ex. Produto de remoção de 

espumas, Produto de disinfecção [AISE 

806]. (Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27]. Usar 

luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de remoção de 

espumas; Processo semi-automá.co com 

ven.lação. Uso ind. em alimentos, bebidas 

e fármacos – ex. Produto de remoção de 

espumas, Produto de disinfecção [AISE 

806]. (Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor

[PPE29]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece 

uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  
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Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de remoção de 

espumas; Processo semi-automá.co com 

ven.lação. Uso ind. em alimentos, bebidas 

e fármacos – ex. Produto de remoção de 

espumas, Produto de disinfecção [AISE 

806]. (Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de remoção de 

espumas; Processo semi-automá.co sem 

ven.lação. Uso ind. em alimentos, bebidas 

e fármacos – ex. Produto de remoção de 

espumas, Produto de disinfecção [AISE 

807]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de remoção de 

espumas; Processo semi-automá.co sem 

ven.lação. Uso ind. em alimentos, bebidas 

e fármacos – ex. Produto de remoção de 

espumas, Produto de disinfecção [AISE 

807], [AISE 811]. (Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27]. Usar 

luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de remoção de 

espumas; Processo semi-automá.co sem 

ven.lação. Uso ind. em alimentos, bebidas 

e fármacos – ex. Produto de remoção de 

espumas, Produto de disinfecção [AISE 

807], [AISE 811]. (Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor

[PPE29]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece 

uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de remoção de 

espumas; Processo semi-automá.co sem 

ven.lação. Uso ind. em alimentos, bebidas 

e fármacos – ex. Produto de remoção de 

espumas, Produto de disinfecção [AISE 

807], [AISE 811]. (Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto de disinfecção; 

Nebulização e gaseificação Processo 

semiautomá.co. Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. Produto de 

remoção de espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 811]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de lavagem automóvel; 

Processo de nebulização e enxaguamento. 

Uso ind. de produtos de limpeza de 

veículos [AISE P710]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  
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Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de lavagem automóvel; 

Processo de nebulização e 

enxaguamento,e limpeza Processo 

manual. Uso ind. de produtos de limpeza 

de veículos [AISE P710]. (Nebulizador 

industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produto de lavagem automóvel; 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Uso ind. de produtos de limpeza de 

veículos [AISE P 711]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produtos de limpeza de barcos; 

Nebulizar e limpar Processo manual. Uso 

ind. de produtos de limpeza de veículos 

[AISE P714]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso industrial de produtos de limpeza de 

veículos. Produtos de limpeza de barcos; 

Nebulizar e limpar Processo manual, 

Processo de média pressão. Uso ind. de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P714]. (Nebulizador industrial). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece 

uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso industrial de produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. Produtos de limpeza 

de fachadas/superDcies; Processo de 

média pressão. Uso ind. de produtos de 

limpeza em fachadas / superDcies [AISE 

P907]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso industrial de produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. Produtos de limpeza 

de fachadas/superDcies; Processo de 

média pressão. Uso ind. de produtos de 

limpeza em fachadas / superDcies [AISE 

P907]. (Nebulização). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com 

dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Uso industrial de alimentos, bebidas e 

fármacos. Produto para cadeias 

transportadoras; Processo automá.co 

gota a gota e raspagem. Uso ind. de 

alimentos, bebidas e fármacos – produtos 

para cadeias transportadoras (nebulizador 

automá.co). [AISE P804]. (Transferência 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 
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Mistura em reservatórios em pequena e 

larga escala usando misturadores ou 

sistemas automá.cos de mistura. 

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Misturar ou 

combinar em processos em batch 

(múl.plos estágios e/ou contacto 

significa.vo)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Tarefas laboratoriais, controlo de 

qualidade. Ac.vidades laboratoriais 

[CS36]. (Uso de reagentes de laboratório 

em laboratórios de pequena escala). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Pesagem e Mistura manual de pequenos 

volumes. Operações de mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. (Mistura manual com 

contacto próximo (apenas EPI disponível)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 100 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 100 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 0.01 (AISE 13) 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 23 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 1 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) 220 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3]  18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] Processo de base aquosa. [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

0 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

1 
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Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

0 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

A fracção de libertação para as águas residuais (=1) é o pior cenário não realista tal como reportado pela IFRA 

(Interna.onal Fragrance Associa.on). 

 

TCR 12: Tratar localmente as águas residuais (antes da recepção das descargas de água) para providenciar a eficiência 

requerida de remoção de(%): 90%  

SpERC  Ar 
90% de eficiência nas águas 

residuais solo 

AISE 13 0 0.1 0 

 

 

 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18  

IF RMM 13.05 : 99.6 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 22 

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

 

Secção 3.2. Ambiente 

Used ECETOC TRA versão 2 in advanced mode with AISE 13 spERC approach e A&B table for RMMs implementa.on. 
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Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

 

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 
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1.8.2 Es5ma5va de exposição: Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

1.8.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza em

equipamentos de 

processamento de 

alimentos; Processo de 

limpeza no local 

(Cleaning In Place - 

CIP); Produtos 

an.espuma; Processo 

automá.co. 

Uso ind. de alimentos, 

bebidas e fármacos – ex.  

produto de limpeza para o 

processamento de alimentos, 

agente an.espuma, etc. [AISE

P801]. (Uso em processos 

fechados, sem probabilidade 

de exposição) 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-03 2,50E-03 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza em

equipamentos de 

processamento de 

alimentos; Processo de 

limpeza no local 

(Cleaning In Place - 

CIP). 

Uso ind. de alimentos, 

bebidas e fármacos – ex.  

produto de limpeza para o 

processamento de alimentos, 

agente an.espuma, etc. [AISE

P801]. (Transferências de 

químicos de / para recipientes

/ reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produtos an.espuma; 

Processo automá.co. 

Uso ind. de alimentos, 

bebidas e fármacos – ex.  

produto de limpeza para o 

processamento de alimentos, 

agente an.espuma, etc. [AISE

P805]. (Transferências de 

químicos de / para recipientes

/ reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Detergente para 

lavandaria; Processo 

automá.co. 

Uso ind. de produtos para 

lavandaria – ex. Detergente 

para lavandaria, 

condicionador [AISE P101]. 

(Uso em processos fechados, 

conLnuos, com exposição 

controlada ocasional)  

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 7,00E-02 9,99E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Detergente para 

lavandaria; Processo 

automá.co. 

Uso ind. de produtos para 

lavandaria – ex. Detergente 

para lavandaria, 

condicionador [AISE P101]. 

(Transferências de químicos 

de / para recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo automá.co. 

Uso ind. de produtos para 

lavandaria – ex. Detergente 

para lavandaria, 

condicionador [AISE 104.](Uso

em processos fechados, 

conLnuos, com exposição 

controlada ocasional)  

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 7,00E-02 9,99E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo automá.co. 

Uso ind. de produtos para 

lavandaria – ex. Detergente 

para lavandaria, 

condicionador [AISE 104]. 

(Transferências de químicos 

de / para recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de metais. 

Produto de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo automá.co. 

Uso industrial para produtos 

de tratamento de metais - 

produtos de limpeza de 

metais (desengordurante) 

[AISE P1006]. (Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com exposição 

controlada ocasional)  

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de metais. 

Produto de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo automá.co. 

Uso industrial para produtos 

de tratamento de metais - 

produtos de limpeza de 

metais (desengordurante) 

[AISE P1006]. (Transferências 

de químicos de / para 

recipientes / reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); 

Processo automá.co. 

Uso ind. de produtos para 

lavandaria – ex. Ajudante de 

lavandaria (gaseificante); 

Processo automá.co [AISE 

P107]. (Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional)  

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 7,00E-02 9,99E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); 

Processo automá.co. 

Uso ind. de produtos para 

lavandaria – ex. Ajudante de 

lavandaria (gaseificante); 

Processo automá.co [AISE 

P107]. (Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Ajudante de lavandaria 

(não gaseificante); 

Processo automá.co. 

Uso ind. de produtos para 

lavandaria – ex. Ajudante de 

lavandaria, Processo 

automá.co [AISE P110]. (Uso 

em processos fechados, 

conLnuos, com exposição 

controlada ocasional)  

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 7,00E-02 9,99E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Ajudante de lavandaria 

(não gaseificante); 

Processo automá.co. 

Uso ind. de produtos para 

lavandaria – ex. Ajudante de 

lavandaria, Processo 

automá.co [AISE P110]. 

(Transferências de químicos 

de / para recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de limpeza de 

comboios; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P707]. (Uso em processos em 

batch e outros (síntese) onde 

ocorra probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de limpeza de 

comboios; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P707]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de limpeza de 

aeronaves; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P708]. (Uso em processos em 

batch e outros (síntese) onde 

ocorra probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de limpeza de 

aeronaves; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P708]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P709]. (Uso em processos em 

batch e outros (síntese) onde 

ocorra probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P709]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Página 123 de 458



Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de remoção de

ceras; Processo semi-

automá.co. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P712]. (Uso em processos em 

batch e outros (síntese) onde 

ocorra probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de remoção de

ceras; Processo semi-

automá.co. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P712]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza em

equipamentos de 

processamento de 

alimentos; Processo de 

limpeza semifechado. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos –ex. 

produto de limpeza de 

equipamentos de 

processamento de alimentos 

[AISE P802]. (Uso em 

processos em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de exposição)  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 6,00E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza em

equipamentos de 

processamento de 

alimentos; Processo de 

limpeza semifechado. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos –ex. 

produto de limpeza de 

equipamentos de 

processamento de alimentos 

[AISE P802]. (Uso em 

processos em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de exposição)  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza em

equipamentos de 

processamento de 

alimentos; Processo de 

limpeza semifechado. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos –ex. 

produto de limpeza de 

equipamentos de 

processamento de alimentos 

[AISE P802]. (Transferências 

de químicos de / para 

recipientes / reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de metais. 

Produto de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso industrial para produtos 

de tratamento de metais - 

produto de limpeza de metais 

(desengordurante, 

Processo semi-automá.co) 

[AISE P1005]. (Uso em 

processos em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de exposição)  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 6,00E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de metais. 

Produto de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso industrial para produtos 

de tratamento de metais - 

produto de limpeza de metais 

(desengordurante, 

Processo semi-automá.co) 

[AISE P1005]. (Uso em 

processos em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de exposição)  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de metais. 

Produto de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso industrial para produtos 

de tratamento de metais - 

produto de limpeza de metais

(desengordurante, Processo 

semi-automá.co) [AISE 

P1005]. (Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas) 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

manutenção da cadeia; 

Processo de 

nebulizador 

automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de manutenção da 

cadeia (banho e nebulizador 

automá.co) [AISE P803]. 

(Nebulizador industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

2,20E+00 6,25E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição. 

(sistemas fechados) 

[CS107].  

- 1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

manutenção da cadeia; 

Processo de 

nebulizador 

automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de manutenção da 

cadeia (banho e nebulizador 

automá.co) [AISE P803]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de alta 

pressão. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza em fachadas / 

superDcies [AISE P906]. 

(Nebulizador industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

5,20E+00 6,25E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de alta 

pressão. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza em fachadas / 

superDcies [AISE P906]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, 

produto desinfectante [AISE 

P809]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, 

produto desinfectante [AISE 

P809]. (Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação ao rolo 

ou à trincha  

ECETOC - TRA 5,00E-01 2,00E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, 

produto desinfectante [AISE 

P809]. (Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação ao rolo 

ou à trincha  

ECETOC - TRA 3,50E-01 4,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, 

produto desinfectante [AISE 

P809]. (Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação ao rolo 

ou à trincha  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

6,70E-01 4,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de disinfecção;

Processo semi-

automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, 

produto desinfectante [AISE 

P810]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de disinfecção;

Processo semi-

automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, 

produto desinfectante [AISE 

P810]. (Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação ao rolo 

ou à trincha  

ECETOC - TRA 3,00E-01 2,00E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de disinfecção;

Processo semi-

automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, 

produto desinfectante [AISE 

P810]. (Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação ao rolo 

ou à trincha  

ECETOC - TRA 2,10E-01 4,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de disinfecção;

Processo semi-

automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos– cuidado 

de animais domés.cos, 

produto desinfectante [AISE 

P810]. (Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação ao rolo 

ou à trincha  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

6,70E-01 4,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produtos de limpeza de

barcos; Processo 

manual. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos – e.g. 

Produtos de limpeza de 

barcos; Processo manual [AISE

P713]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. Industrial 

use of Metal 

Treatment. 

Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. Produto de 

limpeza de metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo manual. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos – e.g. 

Produtos de limpeza de 

barcos; Processo manual [AISE

P713]. Uso industrial para 

produtos de tratamento de 

metais - produto de limpeza 

de metais 

(desengordurante, Processo 

manual) [AISE P1004]. 

(Aplicação ao rolo ou à 

trincha). 

10 - Aplicação ao rolo 

ou à trincha  

ECETOC - TRA 3,50E-01 4,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. Industrial 

use of Metal 

Treatment. 

Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. Produto de 

limpeza de metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo manual. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos – e.g. 

Produtos de limpeza de 

barcos; Processo manual [AISE

P713]. Uso industrial para 

produtos de tratamento de 

metais - produto de limpeza 

de metais 

(desengordurante, Processo 

manual) [AISE P1004]. 

(Aplicação ao rolo ou à 

trincha). 

10 - Aplicação ao rolo 

ou à trincha  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

6,70E-01 4,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de metais. 

Produto de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo manual. 

Uso industrial para produtos 

de tratamento de metais - 

produto de limpeza de metais 

(desengordurante, Processo 

manual) [AISE P1004]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção de

espumas; Processo 

semi-automá.co com 

ven.lação. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 806]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção de

espumas; Processo 

semi-automá.co com 

ven.lação. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 806]. 

(Nebulizador industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 2,50E-01 3,13E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção de

espumas; Processo 

semi-automá.co com 

ven.lação. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 806]. 

(Nebulizador industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 3,50E-01 6,25E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção de

espumas; Processo 

semi-automá.co com 

ven.lação. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 806]. 

(Nebulizador industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

2,10E+00 6,25E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção de

espumas; Processo 

semi-automá.co sem 

ven.lação. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 807]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção de

espumas; Processo 

semi-automá.co sem 

ven.lação. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 807], [AISE 

811]. (Nebulizador industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 2,50E-01 3,13E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção de

espumas; Processo 

semi-automá.co sem 

ven.lação. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 807], [AISE 

811]. (Nebulizador industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 3,50E-01 6,25E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção de

espumas; Processo 

semi-automá.co sem 

ven.lação. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 807], [AISE 

811]. (Nebulizador industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

Ver Tier 2 in appendix c 6,25E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de disinfecção;

Nebulização e 

gaseificação Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. em alimentos, 

bebidas e fármacos – ex. 

Produto de remoção de 

espumas, Produto de 

disinfecção [AISE 811]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo de

nebulização e 

enxaguamento. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P710]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo de

nebulização e 

enxaguamento, e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P710 ]. (Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

2,20E+00 6,25E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE P 

711]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produtos de limpeza de

barcos; 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P714]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / reservatórios 

grandes em instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 1,40E-01 9,99E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza de

veículos. 

Produtos de limpeza de

barcos; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual, 

Processo de média 

pressão. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza de veículos [AISE 

P714 ]. (Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial  

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

2,20E+00 6,25E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza em fachadas / 

superDcies [AISE P907]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ind. de produtos de 

limpeza em fachadas / 

superDcies [AISE P907]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

5,20E+00 7,81E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto para cadeias 

transportadoras; 

Processo automá.co 

gota a gota e raspagem.

Uso ind. de alimentos, 

bebidas e fármacos – 

produtos para cadeias 

transportadoras (nebulizador 

automá.co). [AISE P804]. 

(Transferências de químicos 

de/para recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura em 

reservatórios em 

pequena e larga escala 

usando misturadores 

ou sistemas 

automá.cos de 

mistura. 

Operações de mistura 

(sistemas fechados) 

[CS29].  

(Mistura ou combinação em 

processos em batch (mul. 

estágio e/ou contacto 

significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do CS  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado 

para a avaliação 

da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 
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Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais, 

controlo de qualidade. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em laboratórios 

de pequena escala) 

15 - Uso de reagentes 

de laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

ECETOC - TRA 7,00E-01 2,50E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Pesagem  e  Mistura

manual  de  pequenos

volumes. 

Operações de mistura 

(sistemas abertos) 

[CS30].  

( Mistura manual com 

contacto próximo (apenas 

EPI disponível)) 

19 - Mistura manual 

com contacto próximo 

(apenas EPI disponível) 

ECETOC - TRA 

para exposição 

dérmica e 

modelo ART para

exposição por 

inalação 

2,20E+00 1,03E-01 

 

Ver Appendix 1.a.8 e Appendix 2.a.8 

 

1.8.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial) são apresentados no

Appendix 5a e 5b 
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1.9 Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

1.9.1 Cenário de Exposição: Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 22 Domínio público (administração, educação, entertenimento, serviços, artesãos) 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC15, PROC19 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC8a, ERC8d, ERC10b, ERC11b 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: COLIPA 17, COLIPA 18, COLIPA 19, AISE 16, AISE 17, AISE

18 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Os produtos perfumados são usados em contexto ins.tucional para a limpeza e manutenção de equipamentos 

de processo. Também podem ser incluídos em ar.gos perfumados. Num contexto ins.tucional os produtos são 

usados pelos trabalhadores para higiene pública e/ou privada. Inclui transferências, armazenamento, 

armazenamento, mistura e composição, limpeza/manutenção de equipamentos e instalações e eliminação de 

resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4].  

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 96 

Uso em processos fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107].  

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Limitar o teor da substância no produto para 1% 

[OC16]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); Processo semi-automá.co. 

Uso prof. de produtos para lavandaria 

[AISE P108]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); Processo semi-automá.co. 

Uso prof. de produtos para lavandaria 

[AISE P108]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  
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Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); Processo manual. Uso prof. 

de produtos para lavandaria [AISE P109]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); Processo manual. Uso prof. 

de produtos para lavandaria [AISE P109]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Detergente para lavandaria; 

Processo semi-automá.co. Uso 

ins.tucional de produtos para lavandaria 

[AISE P102]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Detergente para lavandaria; 

Processo semi-automá.co. Uso 

ins.tucional de produtos para lavandaria 

[AISE P102]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Detergente para lavandaria; 

Processo manual. Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria [AISE P103]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Detergente para lavandaria; 

Processo manual. Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria [AISE P103]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Condicionador 

(amaciador/goma); Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria [AISE P105]. 

(Transferência de químicos de/para 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações não dedicadas). 

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Condicionador 

(amaciador/goma); Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria [AISE P105]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  
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Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Condicionador 

(amaciador/goma); Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos para lavandaria 

[AISE P106]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Condicionador 

(amaciador/goma); Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos para lavandaria 

[AISE P106]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria (não 

gaseificante); Processo semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de produtos para 

lavandaria [AISE P111]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria (não 

gaseificante); Processo semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de produtos para 

lavandaria [AISE P111]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria (não 

gaseificante); Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos para lavandaria 

[AISE P112]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Ajudante de lavandaria (não 

gaseificante); Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos para lavandaria 

[AISE P112]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de lavagem 

de louça. Produto de lavagem de louça; 

Processo semi-automá.co. Uso 

ins.tu.onal de produto de lavagem de 

louças [AISE P203]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de 

manutenção. Produtos de tratamento de 

couro; Processo automá.co. Uso 

ins.tu.onal de produtos de mautenção – 

tratamento de couro [AISE P605]. (Uso em 

processos fechados, conLnuos, com 

exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  
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Uso profissional de produtos de 

manutenção. Produtos de tratamento de 

couro; Processo automá.co. Uso 

ins.tu.onal de produtos de mautenção – 

tratamento de couro [AISE P605]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de lavagem 

de louça. Produto de lavagem de louça; 

Processo automá.co. Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem de louça [AISE P202]. 

(Uso em processos fechados, conLnuos, 

com exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de lavagem 

de louça. Produto de lavagem de louça; 

Processo automá.co. Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem de louça [AISE P202]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de lavagem 

de louça. Ajudante de enxaguamento; 

Processo automá.co. Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem de louça [AISE P204]. 

(Uso em processos fechados, conLnuos, 

com exposição ocasional controlada). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de lavagem 

de louça. Ajudante de enxaguamento; 

Processo automá.co. Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem de louça [AISE P204]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produto de lavagem automóvel; Processo 

semi-automá.co. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P701]. (Uso em processos em batch e 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior

[E69].  

outros (síntese) onde ocorra probabilidade

de exposição). 

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produto de lavagem automóvel; Processo 

semi-automá.co. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P701]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produto de remoção de ceras; Processo 

semi-automá.co. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P704]. (Uso em processos em batch e 

outros (síntese) onde ocorra probabilidade

de exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior

[E69].  
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Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produto de remoção de ceras; Processo 

semi-automá.co. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de veículos [AISE 

P704]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos [AISE P1101]. (Uso em

processos em batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade de exposição). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Uso profissional de disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos [AISE P1101]; 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos [AISE P1101]; 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza 

em fachadas/superDcies. Produtos de 

limpeza de fachadas/superDcies; Processo 

de alta pressão. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em fachadas / 

superDcies [AISE P901]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza 

em fachadas/superDcies. Produtos de 

limpeza de fachadas/superDcies; Processo 

de alta pressão. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em fachadas / 

superDcies [AISE P901]. (Nebulização) 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Uso profissional de produtos de 

manutenção. Desentupidor de drenos; 

Processo manual. Uso ins.tucional de 

produtos de manutenção – Desentupidor 

de drenos [AISE P606]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de 

manutenção. Produto de limpeza de 

drenos; Processo manual. Uso ins.tucional

de produtos de manutenção - Produto de 

limpeza de drenos; Processo manual [AISE 

P607]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  
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Uso profissional de produtos de lavagem 

de louça. Produto de lavagem de louça; 

Processo manual. Produto de limpeza de 

aplicação geral; Processo manual. Produto 

de limpeza de instalações sanitárias; 

Processo manual. Produto de limpeza de 

vidros; Processo manual. Desinfectante de 

superDcies; Processo manual. Agente de 

limpeza de metais; Processo manual. 

Limpeza a húmido; Processo manual. 

Produto de limpeza de pavimentos. Uso 

ins.tu.onal de produto de lavagem de 

louças [AISE P201]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de lavagem 

de louça. Uso profissional de produtos de 

limpeza de superDcies de uso geral. Uso 

profissional de produtos para o cuidado de

pavimentos. Uso profissional de produtos 

de limpeza. Uso profissional em alimentos,

bebidas e fármacos. Uso profissional de 

disposi.vos médicos. Produto de lavagem 

de louça; Processo manual. Produto de 

limpeza de aplicação geral; Processo 

manual. Produto de limpeza de instalações

sanitárias; Processo manual. Produto de 

limpeza de vidros; Processo manual. 

Desinfectante de superDcies; Processo 

manual. Agente de limpeza de metais; 

Processo manual. Limpeza a húmido; 

Processo manual. Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo manual. Produtos de

limpeza de barcos; Processo manual. 

Cuidado de animais domés.cos; Processo 

manual. Disposi.vos médicos; Processo 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

manual. Uso ins.tu.onal de produto de 

lavagem de louças [AISE P201]. Uso 

ins.tucional de produtos gerais de limpeza 

de superDcies [AISE P301], [P305], [AISE 

P312], [AISE P314], [AISE P316] (ex. forno 

grelhador, Limpeza a húmido) [AISE P317]. 

Uso ins.tucional de produtos de 

tratamento de pavimentos [AISE P403], 

[P404], [AISE P409]. Uso ins.tucional em 

alimentos, bebidas e fármacos – cuidados 

de animais domés.cos [AISE P808]. Uso 

ins.tucional em alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados de animais 

domés.cos [AISE P808]. Uso ins.tucional 

de disposi.vos médicos [AISE P1103]. 

(Aplicação ao rolo ou à trincha). 
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Uso profissional de produtos de lavagem 

de louça. Uso profissional de produtos de 

limpeza de superDcies de uso geral. Uso 

profissional de produtos para o cuidado de

pavimentos. Uso profissional de produtos 

de limpeza. Uso profissional em alimentos,

bebidas e fármacos. Uso profissional de 

disposi.vos médicos. Produto de lavagem 

de louça; Processo manual. Produto de 

limpeza de aplicação geral; Processo 

manual. Produto de limpeza de instalações

sanitárias; Processo manual. Produto de 

limpeza de vidros; Processo manual. 

Desinfectante de superDcies; Processo 

manual. Agente de limpeza de metais; 

Processo manual. Limpeza a húmido; 

Processo manual. Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo manual. Produtos de

limpeza de barcos; Processo manual. 

Cuidado de animais domés.cos; Processo 

manual. Disposi.vos médicos; Processo 

manual. Uso ins.tu.onal de produto de 

lavagem de louças [AISE P201]. Uso 

ins.tucional de produtos gerais de limpeza

de superDcies [AISE P301], [P305], [AISE 

P312], [AISE P314], [AISE P316] (ex. forno 

grelhador, Limpeza a húmido) [AISE P317]. 

Uso ins.tucional de produtos de 

tratamento de pavimentos [AISE P403], 

[P404], [AISE P409]. Uso ins.tucional em 

alimentos, bebidas e fármacos – cuidados 

de animais domés.cos [AISE P808]. Uso 

ins.tucional em alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados de animais 

domés.cos [AISE P808]. Uso ins.tucional 

de disposi.vos médicos[AISE P1103]. 

(Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de aplicação geral; Processo 

manual. Uso ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de superDcies [AISE 

P301]. (Transferência de químicos de/para 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações não dedicadas). 

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de aplicação geral; Processo 

manual. Uso ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de superDcies [AISE 

P301]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produtos de 

limpeza de cozinhas; Processo manual. Uso

ins.tucional de produtos gerais de limpeza

de superDcies [AISE P303]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  
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Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Uso profissional 

de produtos de manutenção. 

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza de cozinhas; Processo

manual. Produtos para tratamento de 

mobiliário; Processo manual. Produtos de 

tratamento de couro; Processo manual. 

Produtos de limpeza de barcos; Processo 

manual. Produtos de limpeza de cozinhas 

[AISE P303]. Produtos para tratamento de 

mobiliário [AISE P601], Produtos de 

tratamento de couro [AISE P603], 

Produtos de limpeza de barcos [AISE 

P705]. (Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou 

melhor [PPE29]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção 

oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Uso profissional 

de produtos de manutenção. 

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza de cozinhas; Processo

manual. Produtos para tratamento de 

mobiliário; Processo manual. Produtos de 

tratamento de couro; Processo manual. 

Produtos de limpeza de barcos; Processo 

manual. Produtos de limpeza de cozinhas 

[AISE P303]. Produtos para tratamento de 

mobiliário [AISE P601], Produtos de 

tratamento de couro [AISE P603], 

Produtos de limpeza de barcos [AISE 

P705]. (Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 4 horas [OC28]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de instalações sanitárias; Processo

manual. Uso ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de superDcies [AISE 

P305]. (Transferência de químicos de/para 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

cisternas  /  reservatórios  grandes  em

instalações não dedicadas). 

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de instalações sanitárias; Processo

manual. Uso ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de superDcies [AISE 

P305]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de vidros; Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos gerais de limpeza

de superDcies [AISE P312]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de vidros; Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos gerais de limpeza

de superDcies [AISE P312]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  
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Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Desinfectante de 

superDcies; Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos gerais de limpeza

de superDcies [AISE P314]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Agente de limpeza

de metais; Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos gerais de limpeza

de superDcies [AISE P316]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Agente de limpeza

de metais; Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos gerais de limpeza

de superDcies [AISE P316]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de pavimentos; Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento de pavimentos 

[AISE P401]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de pavimentos; Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento de pavimentos 

[AISE P401]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de pavimentos; Processo 

semiautomá.co. Produto de limpeza de 

carpetes; Processo semi-automá.co. 

Agente de polimento / impregnação; 

Processo semi-automá.co. Uso 

ins.tucional de produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE P401], [AISE P404], 

[P405], [AISE 406], [AISE P410], [AISE 407]. 

(Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de pavimentos; Processo 

semiautomá.co. Produto de limpeza de 

carpetes; Processo semi-automá.co. 

Agente de polimento / impregnação; 

Processo semi-automá.co. Uso 

ins.tucional de produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE P401], [AISE P404], 

[P405], [AISE 406], [AISE P410], [AISE 407]. 

(Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  
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Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de pavimentos; Processo manual. 

Uso ins.tucional de produtos de 

tratamento de pavimentos [AISE P403], 

[P404]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Decapante para 

pavimentos; Processo semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de produtos de 

tratamento de pavimentos [AISE P405]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de carpetes; Processo manual. Uso

ins.tucional de produtos de tratamento de

pavimentos [AISE P409]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de carpetes; Processo manual. Uso

ins.tucional de produtos de tratamento de

pavimentos [AISE P409]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de carpetes; Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento de pavimentos 

[AISE P410]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de carpetes; Processo 

semiautomá.co. Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento de pavimentos 

[AISE P410]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza de barcos; Processo 

manual. Uso ins.tucional de produtos de 

limpeza de veículos – Produtos de limpeza 

de barcos [AISE P705]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  
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Uso profissional em alimentos, bebidas e 

fármacos. Cuidado de animais domés.cos; 

Processo manual. Uso ins.tucional em 

alimentos, bebidas e fármacos – cuidados 

de animais domés.cos [AISE P808]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional em alimentos, bebidas e 

fármacos. Cuidado de animais domés.cos; 

Processo manual. Uso ins.tucional em 

alimentos, bebidas e fármacos – cuidados 

de animais domés.cos [AISE P808]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; Processo manual. 

Uso ins.tucional de disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; Processo manual. 

Uso ins.tucional de disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor

[PPE29].  

Uso profissional de disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; Processo manual. 

Uso ins.tucional de disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. (Transferência de químicos 

de/para cisternas / reservatórios grandes 

em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de fornos/grelhadores; Processo 

manual. Uso ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de superDcies (ex. forno 

grelhador, Limpeza a húmido) [AISE P310]. 

(Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27]. Usar 

luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de fornos/grelhadores; Processo 

manual. Uso ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de superDcies (ex. forno 

grelhador, Limpeza a húmido) [AISE P310]. 

(Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor

[PPE29]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece 

uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de fornos/grelhadores; Processo 

manual. Uso ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de superDcies (ex. forno 

grelhador, Limpeza a húmido) [AISE P310]. 

(Aplicação ao rolo ou à trincha). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  
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Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Uso profissional de produtos de

limpeza de superDcies de uso geral. 

Removedor de manchas; Processo manual. 

Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores; Nebulização e limpeza 

Processo manual. Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria – (Removedor de 

manchas) [AISE P113]. Uso prof. de 

produtos de limpeza geral para superDcies 

(Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores) [AISE P311]. 

(Nebulização não industrial.) 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor

[PPE29]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  

o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Uso profissional de produtos para 

lavandaria. Uso profissional de produtos de

limpeza de superDcies de uso geral. 

Removedor de manchas; Processo manual. 

Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores; Nebulização e limpeza 

Processo manual. Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria – (Removedor de 

manchas) [AISE P113]. Uso prof. de 

produtos de limpeza geral para superDcies 

(Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores) [AISE P311]. 

(Nebulização não industrial.) 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com 

formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de aplicação geral; Nebulização e 

limpeza Processo manual. Uso prof. de 

produtos de limpeza geral para superDcies 

– fase de u.lização [AISE P302]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Uso profissional 

de disposi.vos médicos. 

Produto de limpeza de aplicação geral; 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Produtos de limpeza de cozinhas; 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Produto de limpeza de instalações 

sanitárias; Nebulização e limpeza. 

Processo manual. Agente de 

descalcificação; Processo de nebulização e 

enxaguamento manual. Produto de 

limpeza de vidros; Nebulização e limpeza 

Processo manual. Desinfectante de 

superDcies; Processo de nebulização e 

enxaguamento manual. Disposi.vos 

médicos; Processo de nebulização.Uso 

prof. de produtos de limpeza geral para 

superDcies – fase de u.lização [AISE P302], 

[AISE P304], [AISE P306], [AISE P308], 

[AISE P313], [AISE P315]. Uso prof de 

disposi.vos médicos – fase de u.lização 

[AISE P1104]. (Nebulização não industrial.)

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou 

melhor [PPE29]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação 

básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 
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Uso profissional de produtos de limpeza de

superDcies de uso geral. Uso profissional 

de disposi.vos médicos. 

Produto de limpeza de aplicação geral; 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Produtos de limpeza de cozinhas; 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Produto de limpeza de instalações 

sanitárias; Nebulização e limpeza Processo 

manual. Agente de descalcificação; 

Processo de nebulização e enxaguamento 

manual. Produto de limpeza de vidros; 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com 

formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Desinfectante de superDcies; Processo de 

nebulização e enxaguamento manual. 

Disposi.vos médicos; Processo de 

nebulização.Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para superDcies – fase de 

u.lização [AISE P302], [AISE P304], [AISE 

P306], [AISE P308], [AISE P313], [AISE 

P315]. Uso prof de disposi.vos médicos – 

fase de u.lização [AISE P1104]. 

(Nebulização não industrial.) 

Uso profissional de produtos de limpeza 

de superDcies de uso geral. Produtos de 

limpeza de cozinhas; Nebulização e 

limpeza Processo manual.Uso prof. de 

produtos de limpeza geral para superDcies 

– fase de u.lização [AISE P304]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza 

de superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de instalações sanitárias; 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Uso prof. de produtos de limpeza geral 

para superDcies – fase de u.lização [AISE 

P306]. (Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza 

de superDcies de uso geral. Agente de 

descalcificação; Processo de nebulização e 

enxaguamento manual. Uso prof. de 

produtos de limpeza geral para superDcies 

– fase de u.lização [AISE P308]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza 

de superDcies de uso geral. Uso 

profissional de produtos de manutenção. 

Agente de descalcificação: Processo 

manual. Manutenção de aço inoxidável: 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Agente de descalcificação [AISE P307]. 

Produtos para tratamento de mobiliário 

[AISE P602], Produtos de tratamento de 

couro [AISE P604],Manutenção de aço 

inoxidável [AISE P609]. (Nebulização não 

industrial.) 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor

[PPE29]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  

o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 
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Uso profissional de produtos de limpeza 

de superDcies de uso geral. Uso 

profissional de produtos de manutenção. 

Agente de descalcificação: Processo 

manual. Manutenção de aço inoxidável: 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Agente de descalcificação [AISE P307]. 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com 

formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Produtos para tratamento de mobiliário 

[AISE P602], Produtos de tratamento de 

couro [AISE P604],Manutenção de aço 

inoxidável [AISE P609]. (Nebulização não 

industrial.) 

Uso profissional de produtos de limpeza 

de superDcies de uso geral. Produto de 

limpeza de vidros; Nebulização e limpeza 

Processo manual.Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para superDcies – fase de 

u.lização [AISE P313]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza 

de superDcies de uso geral. Desinfectante 

de superDcies; Processo de nebulização e 

enxaguamento manual.Uso prof. de 

produtos de limpeza geral para superDcies 

– fase de u.lização [AISE P315]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de pavimentos; Nebulização e 

limpeza Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos de tratamento 

de pavimentos (Produto de limpeza de 

pavimentos) [AISE P402]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

limpeza de pavimentos; Nebulização e 

limpeza Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos de tratamento 

de pavimentos (Produto de limpeza de 

pavimentos) [AISE P402]. (Transferência 

de químicos de/para cisternas / 

reservatórios grandes em instalações não 

dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produto de lavagem automóvel; Processo 

de nebulização e enxaguamento. Uso 

ins.tucional de produtos de limpeza de 

veículos [AISE P702]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produto de lavagem automóvel; 

Nebulização e limpeza Processo manual. 

Uso ins.tucional de produtos de limpeza 

de veículos [AISE P703]. (Transferência de 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  
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químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Uso profissional de produtos para o 

cuidado de pavimentos. Produto de 

lavagem automóvel:Nebulização e 

enxaguamento e Nebulização e limpeza 

Processo manual. Agente de polimento / 

impregnação: Nebulizar e limpar Processo 

manual.Produto de limpeza de carpetes : 

Nebulização e escovagem Processo 

manual. Produto de lavagem automóvel 

[AISE P702], [AISE P703]. Produtos de 

limpeza de barcos [AISE P706]. Produto de 

limpeza de pavimentos [AISE P402], 

Produtos para cuidado do pavimento 

(Agente de polimento / impregnação) 

[AISE P408], Produto de limpeza de 

carpetes [AISE P411](Nebulização não 

industrial.) 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza de barcos; Nebulizar 

e limpar Processo manual. Uso 

ins.tucional de produtos de limpeza de 

veículos [AISE P706]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição superior a 1 hora [OC27].  

Uso profissional de disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos ; Processo de 

nebulização. Uso prof de disposi.vos 

médicos – fase de u.lização [AISE P1104]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza 

em fachadas/superDcies. Produtos de 

limpeza de fachadas/superDcies; Processo 

de média pressão. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em fachadas / 

superDcies [AISE P902]. (Transferência de 

químicos de/para cisternas / reservatórios 

grandes em instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza 

em fachadas/superDcies. Produtos de 

limpeza de fachadas/superDcies; Processo 

de média pressão. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em fachadas / 

superDcies [AISE P902]. (Nebulização não 

industrial.) 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis 

sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) 

juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Uso profissional de produtos de limpeza 

em fachadas/superDcies. Produtos de 

limpeza de fachadas/superDcies; Processo 

de média pressão. Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em fachadas / 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas 

resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

superDcies [AISE P902]. (Nebulização não 

industrial.) 

construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar 

protecção ocular apropriada [PPE26] 
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Uso profissional de disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos ; processo de 

vazamento. Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos [AISE P1102]. 

(Transferência de químicos de/para 

cisternas / reservatórios grandes em 

instalações não dedicadas). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Uso profissional de produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza profissionais. Uso 

ins.tucional de produtos de limpeza [AISE 

P1300]. (Mistura manual com contacto 

próximo (apenas EPI disponível)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora). Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 1 hora [OC27]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com 

formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Mistura em reservatórios em pequena e 

larga escala usando misturadores ou 

sistemas automá.cos de mistura. 

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Misturar ou 

combinar em processos em batch 

(múl.plos estágios e/ou contacto 

significa.vo)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Tarefas laboratoriais, controlo de 

qualidade. Ac.vidades laboratoriais [CS36].

(Uso de reagentes de laboratório em 

laboratórios de pequena escala). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Pesagem e Mistura manual de pequenos 

volumes. Operações de mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. (Mistura manual com 

contacto próximo (apenas EPI disponível)). 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 900 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] SpERC A1 

COLIPA 17 0.053 

COLIPA 18 0.053 

COLIPA 19 0.053 

AISE 16 0.04 

AISE 17 0.04 

AISE 18 0.04 

ERC 8d 0.1 

ERC 10b 0.1 

ERC 11b 0.1 
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Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

COLIPA 17 5.3 

COLIPA 18 5.3 

COLIPA 19 5.3 

AISE 16 2 

AISE 17 4 

AISE 18 4 

ERC 8d* 15 

ERC 10b * 10 

ERC 11b * 10 

* somatório da tonelagem para uso 

profissional e para uso pelos 

consumidores 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3]  

SpERC A2 

COLIPA 17 0.00075 

COLIPA 18 0.00075 

COLIPA 19 0.00075 

AISE 16 0.00075 

AISE 17 0.00075 

AISE 18 0.00075 

ERC 8d* 0.002 

ERC 10b * 0.002 

ERC 11b * 0.002 

 

 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

COLIPA 17 0.0109 

COLIPA 18 0.0109 

COLIPA 19 0.0109 

AISE 16 0.0041 

AISE 17 0.0082 

AISE 18 0.0082 

ERC 8d 0.0822 

ERC 10b 0.0548 

ERC 11b 0.0548 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

COLIPA 17 0.003975 
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COLIPA 18 0.003975 

COLIPA 19 0.003975 

AISE 16 0.0015 

AISE 17 0.003 

AISE 18 0.003 

ERC 8d 0.03 

ERC 10b 0.02 

ERC 11b 0.02 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

SpERC OOC4 

COLIPA 17 0 

COLIPA 18 1 

COLIPA 19 0 

AISE 16 0 

AISE 17 0 

AISE 18 1 

ERC 8d 1 

ERC 10b 1 

ERC 11b 

  

1 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

COLIPA 17 1 

COLIPA 18 0 

COLIPA 19 1 

AISE 16 1 

AISE 17 1 
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AISE 18 0 

ERC 8d 1 

ERC 10b 1 

ERC 11b 1 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

SpERC OOC6 

COLIPA 17 0 

COLIPA 18 0 

COLIPA 19 0 

AISE 16 0 

AISE 17 0 

AISE 18 0 

ERC 8d 0.2 

ERC 10b 1 

ERC 11b 

  

0 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhumas  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

COLIPA 17 0.90 

COLIPA 18 1435 
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COLIPA 19 0.87 

AISE 16 0.37 

AISE 17 0.69 

AISE 18 0.84 

ERC 8d 2.20 

ERC 10b 2.20 

ERC 11b 2.20 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23]. 

Secção 4.2. Ambiente 

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 
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1.9.2 Es5ma5va de exposição: Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

1.9.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

- 1 – Uso em processos

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-03 2,50E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); Processo

semiautomá.co. 

Uso prof. de produtos 

para lavandaria [AISE 

P108]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); Processo

semiautomá.co. 

Uso prof. de produtos 

para lavandaria [AISE 

P108]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 1,00E-01 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); 

Processo manual. 

Uso prof. de produtos 

para lavandaria [AISE 

P109]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Ajudante de lavandaria 

(gaseificante); 

Processo manual. 

Uso prof. de produtos 

para lavandaria [AISE 

P109]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Detergente para 

lavandaria; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P102]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Detergente para 

lavandaria; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P102]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Detergente para 

lavandaria; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Detergente para 

lavandaria; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P105]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P105]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P106]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P106]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Ajudante de lavandaria

(não gaseificante); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P111]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Ajudante de lavandaria

(não gaseificante); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P111]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Ajudante de lavandaria 

(não gaseificante); 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P112]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Ajudante de lavandaria 

(não gaseificante); 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

[AISE P112]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem de 

louça. 

Produto de lavagem de 

louça; Processo semi-

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produto de lavagem de 

louças [AISE P203]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de manutenção.

Produtos de 

tratamento de couro; 

Processo automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de mautenção –

tratamento de couro 

[AISE P605]. (Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com exposição

controlada ocasional) 

2 - Uso em processos

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 1,40E-01 9,99E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de manutenção.

Produtos de 

tratamento de couro; 

Processo automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de mautenção –

tratamento de couro 

[AISE P605]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem de 

louça. 

Produto de lavagem de 

louça; Processo 

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem de 

louça [AISE P202]. (Uso 

em processos fechados, 

conLnuos, com exposição

controlada ocasional) 

2 - Uso em processos

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 1,40E-01 9,99E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem de 

louça. 

Produto de lavagem de 

louça; Processo 

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem de 

louça [AISE P202]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem de 

louça. 

Ajudante de 

enxaguamento; 

Processo automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem de 

louça [AISE P204]. (Uso 

em processos fechados, 

conLnuos, com exposição

controlada ocasional) 

2 - Uso em processos

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 1,40E-01 9,99E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem de 

louça. 

Ajudante de 

enxaguamento; 

Processo automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem de 

louça [AISE P204]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas) 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de 

veículos [AISE P701]. (Uso

em processos em batch e 

outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição) 

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de 

veículos [AISE P701]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de remoção de

ceras; Processo semi-

automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de 

veículos [AISE P704]. (Uso

em processos em batch e 

outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição) 

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de remoção de

ceras; Processo semi-

automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de 

veículos [AISE P704]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1101]. (Uso em 

processos em batch e 

outros (síntese) onde 

ocorra probabilidade de 

exposição) 

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

1,20E+00 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1101]; 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 2,80E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1101]; 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de alta 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em 

fachadas / superDcies 

[AISE P901]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Página 170 de 458



Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de alta 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em 

fachadas / superDcies 

[AISE P901].  

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,20E+00 7,81E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de manutenção.

Desentupidor de 

drenos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de manutenção 

– 

Desentupidor de drenos 

[AISE P606]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de manutenção.

Produto de limpeza de 

drenos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de manutenção 

- Produto de limpeza de 

drenos; Processo manual 

[AISE P607]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem de 

louça. 

Produto de lavagem de 

louça; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de aplicação 

geral; Processo manual.

Produto de limpeza de 

instalações sanitárias; 

Processo manual. 

Produto de limpeza de 

vidros; Processo 

manual. Desinfectante 

de superDcies; Processo

manual. Agente de 

limpeza de metais; 

Processo manual. 

Limpeza a húmido; 

Processo manual. 

Produto de limpeza de 

pavimentos 

Uso ins.tu.onal de 

produto de lavagem de 

louças [AISE P201]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem de 

louça. Uso profissional de

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. Uso 

profissional de produtos 

de limpeza. Uso 

profissional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos. Uso 

profissional de 

disposi.vos médicos. 

Produto de lavagem de 

louça; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de aplicação 

geral; Processo manual.

Produto de limpeza de 

instalações sanitárias; 

Processo manual. 

Produto de limpeza de 

vidros; Processo 

manual. Desinfectante 

de superDcies; Processo

manual. Agente de 

limpeza de metais; 

Processo manual. 

Limpeza a húmido; 

Processo manual. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo 

manual. Produtos de 

limpeza de barcos; 

Processo manual. 

Cuidados de animais 

domés.cos; Processo 

manual. Disposi.vos 

médicos; Processo 

manual. 

Uso ins.tu.onal de 

produto de lavagem de 

louças [AISE P201]. Uso 

ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de 

superDcies [AISE P301], 

[P305], 

[AISE P312], [AISE P314], 

[AISE P316] (ex. forno 

grelhador, Limpeza a 

húmido) [AISE P317]. Uso 

ins.tucional de produtos 

de tratamento de 

pavimentos [AISE P403], 

[P404], [AISE P409]. Uso 

ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados de 

animais domés.cos [AISE 

P808]. Uso ins.tucional 

em alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados de 

animais domés.cos [AISE 

P808]. Uso ins.tucional 

de disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. ( Aplicação 

ao rolo ou à trincha) 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA 7,00E-01 4,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem de 

louça. Uso profissional de

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. Uso 

profissional de produtos 

de limpeza. Uso 

profissional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos. Uso 

profissional de 

disposi.vos médicos. 

Produto de lavagem de 

louça; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de aplicação 

geral; Processo manual.

Produto de limpeza de 

instalações sanitárias; 

Processo manual. 

Produto de limpeza de 

vidros; Processo 

manual. Desinfectante 

de superDcies; Processo

manual. Agente de 

limpeza de metais; 

Processo manual. 

Limpeza a húmido; 

Processo manual. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo 

manual. Produtos de 

limpeza de barcos; 

Processo manual. 

Cuidados de animais 

domés.cos; Processo 

manual. Disposi.vos 

médicos; Processo 

manual. 

Uso ins.tu.onal de 

produto de lavagem de 

louças [AISE P201]. Uso 

ins.tucional de produtos 

gerais de limpeza de 

superDcies [AISE P301], 

[P305], 

[AISE P312], [AISE P314], 

[AISE P316] (ex. forno 

grelhador, Limpeza a 

húmido) [AISE P317]. Uso 

ins.tucional de produtos 

de tratamento de 

pavimentos [AISE P403], 

[P404], [AISE P409]. Uso 

ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados de 

animais domés.cos [AISE 

P808]. Uso ins.tucional 

em alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados de 

animais domés.cos [AISE 

P808]. Uso ins.tucional 

de disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. ( Aplicação 

ao rolo ou à trincha) 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 4,00E-02 

Página 174 de 458



Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral.  

Produto de limpeza de 

aplicação geral; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P301]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral.  

Produto de limpeza de 

aplicação geral; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P301]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produtos de limpeza de

cozinhas; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P303]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Uso profissional de 

produtos de manutenção.

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza de

cozinhas; Processo 

manual. Produtos para 

tratamento de 

mobiliário; Processo 

manual. Produtos de 

tratamento de couro; 

Processo manual. 

Produtos de limpeza de

barcos; Processo 

manual. 

Produtos de limpeza de 

cozinhas [AISE P303]. 

Produtos para 

tratamento de mobiliário 

[AISE P601], Produtos de 

tratamento de couro 

[AISE P603], Produtos de 

limpeza de barcos [AISE 

P705].  

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA 4,20E-01 4,00E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Uso profissional de 

produtos de manutenção.

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza de

cozinhas; Processo 

manual. Produtos para 

tratamento de 

mobiliário; Processo 

manual. Produtos de 

tratamento de couro; 

Processo manual. 

Produtos de limpeza de

barcos; Processo 

manual. 

Produtos de limpeza de 

cozinhas [AISE P303]. 

Produtos para 

tratamento de mobiliário 

[AISE P601], Produtos de 

tratamento de couro 

[AISE P603], Produtos de 

limpeza de barcos [AISE 

P705].  

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 4,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

instalações sanitárias; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P305]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 2,80E-01 9,99E-04 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

instalações sanitárias; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P305]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

vidros; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P312]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 2,80E-01 9,99E-04 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

vidros; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P312]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P314]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Agente de limpeza de 

metais; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P316]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Agente de limpeza de 

metais; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P316]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo 

semi-automá.co 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P401]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo 

semi-automá.co 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P401]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo 

semi-automá.co. 

Produto de limpeza de 

carpetes; Processo 

semi-automá.co. 

Agente de polimento / 

impregnação; Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P401], [AISE P404], 

[P405], [AISE 406], [AISE 

P410], [AISE 407]. 

(Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA 7,00E-01 4,00E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo 

semi-automá.co. 

Produto de limpeza de 

carpetes; Processo 

semi-automá.co. 

Agente de polimento / 

impregnação; Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P401], [AISE P404], 

[P405], [AISE 406], [AISE 

P410], [AISE 407]. 

(Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 4,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P403], [P404]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Decapante para 

pavimentos; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P405]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

carpetes; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P409]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

carpetes; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P409]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

carpetes; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P410]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

carpetes; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos [AISE 

P410]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,30E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza.  

Produtos de limpeza de

barcos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de 

veículos – Produtos de 

limpeza de barcos [AISE 

P705]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados de 

animais domés.cos [AISE 

P808]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados de 

animais domés.cos [AISE 

P808]. (Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,00E-01 9,99E-04 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 1,40E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

(ex. forno grelhador, 

Limpeza a húmido) [AISE 

P310]. (Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA 4,00E-01 2,00E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

(ex. forno grelhador, 

Limpeza a húmido) [AISE 

P310]. (Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA 1,40E-01 4,00E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

(ex. forno grelhador, 

Limpeza a húmido) [AISE 

P310]. (Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 4,00E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Removedor de 

manchas; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

fornos/grelhadores; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

– 

(Removedor de manchas)

[AISE P113]. Uso prof. de 

produtos de limpeza 

geral para superDcies 

(Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores) [AISE

P311]. (Nebulização não 

industrial) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA 7,00E-01 7,81E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para lavandaria.

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Removedor de 

manchas; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

fornos/grelhadores; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para lavandaria 

– 

(Removedor de manchas)

[AISE P113]. Uso prof. de 

produtos de limpeza 

geral para superDcies 

(Produto de limpeza de 

fornos/grelhadores) [AISE

P311]. (Nebulização não 

industrial) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

2,50E+00 7,81E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral 

Produto de limpeza de 

aplicação geral; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual 

Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P302]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Página 189 de 458



Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Produto de limpeza de 

aplicação geral; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Produtos de limpeza 

de cozinhas; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Produto de limpeza de 

instalações sanitárias; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Agente de 

descalcificação; 

Processo de 

nebulização e 

enxaguamento manual.

Produto de limpeza de 

vidros; Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. Desinfectante 

de superDcies; Processo

de nebulização e 

enxaguamento manual.

Disposi.vos médicos; 

Processo de 

nebulização. 

Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P302], 

[AISE P304], [AISE P306], 

[AISE P308], [AISE P313], 

[AISE P315]. Uso prof de 

disposi.vos médicos – 

fase de u.lização [AISE 

P1104]. (Nebulização não 

industrial) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA 3,50E-01 7,81E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Produto de limpeza de 

aplicação geral; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Produtos de limpeza 

de cozinhas; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Produto de limpeza de 

instalações sanitárias; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Agente de 

descalcificação; 

Processo de 

nebulização e 

enxaguamento manual.

Produto de limpeza de 

vidros; Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. Desinfectante 

de superDcies; Processo

de nebulização e 

enxaguamento manual.

Disposi.vos médicos; 

Processo de 

nebulização. 

Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P302], 

[AISE P304], [AISE P306], 

[AISE P308], [AISE P313], 

[AISE P315]. Uso prof de 

disposi.vos médicos – 

fase de u.lização [AISE 

P1104]. (Nebulização não 

industrial) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

2,20E+00 7,81E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produtos de limpeza 

de cozinhas; 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P304]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

instalações sanitárias; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P306]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Agente de 

descalcificação; 

Processo de 

nebulização e 

enxaguamento manual.

Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P308]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Uso profissional de 

produtos de manutenção.

Produtos de limpeza de

superDcies de uso geral.

Produtos de 

manutenção. Agente de

descalcificação: 

Processo manual. 

Manutenção de aço 

inoxidável: 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Agente de 

descalcificação [AISE 

P307]. Produtos para 

tratamento de mobiliário 

[AISE P602], Produtos de 

tratamento de couro 

[AISE P604], Manutenção 

de aço inoxidável [AISE 

P609]. (Nebulização) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA 7,00E-01 7,81E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Uso profissional de 

produtos de manutenção.

Produtos de limpeza de

superDcies de uso geral.

Produtos de 

manutenção. Agente de

descalcificação: 

Processo manual. 

Manutenção de aço 

inoxidável: 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Agente de 

descalcificação [AISE 

P307]. Produtos para 

tratamento de mobiliário 

[AISE P602], Produtos de 

tratamento de couro 

[AISE P604], Manutenção 

de aço inoxidável [AISE 

P609]. (Nebulização) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

2,50E+00 7,81E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Produto de limpeza de 

vidros; Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P313]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza de 

superDcies de uso geral. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

de nebulização e 

enxaguamento manual.

Uso prof. de produtos de 

limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P315]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos (Produto 

de limpeza de 

pavimentos) [AISE P402]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 2,80E-01 9,99E-04 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o cuidado 

de pavimentos. 

Produto de limpeza de 

pavimentos; 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de tratamento 

de pavimentos (Produto 

de limpeza de 

pavimentos) [AISE P402]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo de

nebulização e 

enxaguamento. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de 

veículos [AISE P702]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

1,30E-01 9,99E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de lavagem 

automóvel; 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de 

veículos [AISE P703]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. Uso 

profissional de produtos 

para o cuidado de 

pavimentos. 

Produto de lavagem 

automóvel; 

Nebulização e limpeza 

Processo manual. 

Agente de polimento / 

impregnação; 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Produto de lavagem 

automóvel [AISE P702], 

[AISE P703]. Produtos de 

limpeza de barcos [AISE 

P706]. Produto de 

limpeza de pavimentos 

[AISE P402], Produtos 

para cuidado do 

pavimento (Agente de 

polimento / impregnação)

[AISE P408], Produto de 

limpeza de carpetes [AISE

P411] (Nebulização não 

industrial.) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

2,20E+00 7,81E-02 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza de

barcos; 

Nebulização  e  limpeza

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza de 

veículos [AISE P706]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; 

Processo de 

nebulização. 

Uso prof de disposi.vos 

médicos – fase de 

u.lização [AISE P1104]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em 

fachadas / superDcies 

[AISE P902]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em 

fachadas / superDcies 

[AISE P902]. (Nebulização 

não industrial) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,20E+00 7,81E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza de

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza em 

fachadas / superDcies 

[AISE P902]. (Nebulização 

não industrial) 

11 - Nebulização não

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

4,40E+00 7,81E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos médicos. 

Disposi.vos médicos; 

Processo de imersão. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1102]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza 

profissionais. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza [AISE

P1300]. (Mistura manual 

com contacto próximo 

(apenas EPI disponível)) 

19 - Mistura manual 

com contacto 

próximo (apenas EPI 

disponível) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

5,50E-01 1,03E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Página 199 de 458



Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo (PROC) 

Método usado para a

avaliação da 

exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Mistura em reservatórios 

em pequena e larga 

escala usando 

misturadores ou sistemas

automá.cos de mistura. 

Operações de mistura 

(sistemas fechados) 

[CS29].  

(Mistura ou combinação 

em processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

6,70E-01 9,99E-02 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Tarefas laboratoriais, 

controlo de qualidade. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala) 

15 - Uso de reagentes

de laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

ECETOC - TRA 7,00E-01 2,50E-03 

Uso de produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Pesagem  e  Mistura

manual  de  pequenos

volumes. 

Operações de mistura 

(sistemas abertos) 

[CS30].  

(Mistura manual com 

contacto próximo (apenas

EPI disponível)) 

19 - Mistura manual 

com contacto 

próximo (apenas EPI 

disponível) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por 

inalação 

2,20E+00 1,03E-01 

 

Ver Appendix 1.a.9 e Appendix 2.a.9 

 

1.9.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional) são apresentados no

Appendix 5a e 5b  
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1.10 Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

1.10.1 Cenário de Exposição: Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Formulação de Reves.mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector  do  Uso:  SU  3  Usos  industriais.  SU  10  Formulação  [mistura]  de  preparações  e/ou  reembalamento

(excluindo ligas). 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC2 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: CEPE 1, CEPE 2, CEPE 4, CEPE5, CEPE6, CEPE8, CEPE9, 

CEPE10 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Reves.mentos e .ntas – produção de solventes de base orgânica, base aquosa e produtos sem solventes 

(líquidos). 

Inclui transferências, amostragem, armazenamento, embalamento de pequena e larga escala, mistura e 

composição, manutenção, limpeza de equipamentos, eliminação de resíduos e ac.vidades laboratoriais 

associadas. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4].  

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 16 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107]. (Processo a elevadas 

temperaturas.) 

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84].  

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107].  

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84].  

Formulação em processos conLnuos 

fechados, com recolha de amostras. 

Processo conLnuo [CS54] 

Com recolha de amostra [CS56].  

Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

(sistemas fechados) [CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 
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Formulação em processo fechado em 

batch, com recolha de amostras. 

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Processo 

a temperaturas inferiores a 70°C.) 

Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Formulação em processo em batch, com 

recolha de amostras. Processo em batch 

[CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Processo 

a temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Mistura de ingredientes em processos em 

batch, com recolha de amostras. 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Processo 

a temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Transferências de/para reservatórios. 

Transferências de material [CS3].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Transferências de/para reservatórios. 

Transferências de material [CS3].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

 Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Transferências de/para reservatórios. 

Transferências de material [CS3].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Assegurar que a transferência de material 

ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de 

forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Transferências de/para reservatórios. 

Transferências de material [CS3].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e outras aberturas [E82].  

 Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material 

e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].

Gestão de resíduos (STP): recolha de 

condensados e outros sólidos ou líquidos 

(ou lamas) para tratamento em 

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

instalações externas e eliminação ou 

manutenção. Gestão de resíduos [CS28].  

Gestão de resíduos (STP): 

adsorção/dessorção or condensação; 

tratamento anaeróbico de águas residuais ou

lamas; Oxidação de Compostos Orgânicos 

Voláteis. Gestão de resíduos [CS28].  

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  
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Gestão de resíduos (STP):tratamento 

aeróbico (lamas ac.vadas, taxa de 

arejamento elevada). Gestão de resíduos 

[CS28].  

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Transferências para recipientes pequenos. 

Enchimento de pequenas embalagens 

[CS7]. (Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

 Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Tarefas laboratoriais. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 780 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 

SpERC A2 

CEPE 1 100 

CEPE 2 100 

CEPE 4 100 

CEPE 5 100 

CEPE 6 90 

CEPE 8 100 

CEPE 9 100 

CEPE 10 90 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

CEPE 1 1 

CEPE 2 1 

CEPE 4 1 

CEPE 5 1 

CEPE 6 1 

CEPE 8 1 

CEPE 9 1 

CEPE 10 1 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 
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CEPE 1 444 

CEPE 2 444 

CEPE 4 444 

CEPE 5 444 

CEPE 6 400 

CEPE 8 444 

CEPE 9 444 

CEPE 10 400 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

CEPE 1 100 

CEPE 2 100 

CEPE 4 100 

CEPE 5 100 

CEPE 6 90 

CEPE 8 100 

CEPE 9 100 

CEPE 10 90 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) 225 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco)

[OOC4] 

SpERC OOC4 

CEPE 1 0.006 

CEPE 2 0.006 

CEPE 4 0.004 
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CEPE 5 0.004 

CEPE 6 9.7E-05 

CEPE 8 0.006 

CEPE 9 0.006 

CEPE 10 9.7E-05 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

CEPE 1 0 

CEPE 2 0 

CEPE 4 0 

CEPE 5 0 

CEPE 6 0.005 

CEPE 8 0 

CEPE 9 0 

CEPE 10 0.005 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

SpERC OOC6 

CEPE 1 0 

CEPE 2 0 

CEPE 4 0 

CEPE 5 0 

CEPE 6 0 

CEPE 8 0 

CEPE 9 0 

CEPE 10 0 

  

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

Para todas as categorias spERCs, as medidas de gestão de risco consideradas para implementação é o isolamento / 

confinamento.  

 

 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 
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Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

 

SpERC STP4 

CEPE 1 98 

CEPE 2 95 

CEPE 4 98 

CEPE 5 95 

CEPE 6 99 

CEPE 8 98 

CEPE 9 95 

CEPE 10 99 

 

 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

CEPE 1 44317 

CEPE 2 44317 

CEPE 4 44317 

CEPE 5 44317 

CEPE 6 441 

CEPE 8 44317 

CEPE 9 44317 

CEPE 10 441 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, version 2 em modo avançado com ERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco. 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 
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Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 
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1.10.2 Es5ma5va de exposição: Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

1.10.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOCTRA e mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação  em  processos

conLnuos fechados, com recolha

de amostras 

Processo conLnuo 

[CS54] 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,40E+00 9,99E-03 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo fechado 

em batch, com recolha de 

amostras 

Operações de mistura 

(sistemas fechados) 

[CS29].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch (síntese 

ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,40E+00 2,50E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOCTRA e mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo em 

batch, com recolha de amostras 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade 

de exposição  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 5,00E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de ingredientes em 

processos em batch, com recolha 

de amostras 

Operações de mistura 

(sistemas abertos) [CS30].

5 - Mistura ou composição 

em processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E+00 5,00E-03 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,20E+00 9,99E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,30E+00 9,99E-03 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,20E+00 9,99E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm 

a par5r de resultados ECETOCTRA e 

mg/m3 a par5r de ARTresultados-

modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

reservatórios 

Transferências de material

[CS3].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,30E+00 5,00E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e manutenção de

equipamentos [CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 9,00E-01 9,99E-03 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): recolha 

de condensados e outros sólidos 

ou líquidos (ou lamas) para 

tratamento em instalações 

externas e eliminação ou 

manutenção 

Gestão de resíduos [CS28]. 8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

adsorção/dessorção or 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas residuais ou 

lamas; Oxidação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

Gestão de resíduos [CS28]. 3 - Uso em processos 

fechados em batch (síntese 

ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,90E+00 2,50E-03 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOCTRA e mg/m3 a par5r de 

ARTresultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 
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Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos 

(STP):tratamento aeróbico (lamas 

ac.vadas, taxa de arejamento 

elevada) 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade 

de exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,90E+00 5,00E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências para recipientes 

pequenos 

Enchimento de pequenas 

embalagens 

[CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,00E+00 5,00E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais  Ac.vidades laboratoriais 

[CS36].  

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em laboratórios 

de pequena escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E+00 2,50E-03 

 

Ver Appendix 1.a.10 e Appendix 2.a.10 

 

1.10.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais ob.das para formulação de reves.mentos e .ntas (excepto pós) (aplicação industrial)  são

apresentados no Appendix 5a e 5b 
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1.11 Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

1.11.1 Cenário de Exposição: Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de Reves.mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Usos industriais. 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PRC8b, PROC10, PROC13, 

PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC4 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: CEPE 15, CEPE 16a, ESVOC 5 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Aplicação  industrial  de  reves.mentos  e  .ntas.  Inclui  transferências,  amostragem,  armazenamento,

embalamento em pequena e larga escala, limpeza de equipamentos, manutenção, gestão de resíduos e

ac.vidades laboratoriais associadas. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. Líquido, pressão de vapor > 10 kPa [OC5] ou CS a temperaturas 

superiores a 100°C. 

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17]. 

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 54 

Entrega do produto - granel. Código CEPE: 

AI0001. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26]. Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção

/ ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação 

[E76].  

Entrega do produto - embalado. Código 

CEPE: AI0002. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Armazenamento. Código CEPE: AI0003. Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Armazenamento. Código CEPE: AI0004. Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Preparação do material para aplicação - 

confinado. Código CEPE: AI0101. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Manusear a substância dentro de um sistema 

fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Preparação do material para aplicação - 

conLnuo, fechado. Código CEPE: AI0103. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  
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Preparação do material para aplicação - 

batch. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Preparação do material para aplicação - 

batch. Código CEPE: AI0105. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Preparação do material para aplicação - 

batch. Código CEPE: AI0107. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação

[E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Preparação do material para aplicação - 

transferência de um reservatório para 

outro. Código CEPE: AI0108. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82].  

Carregamento do equipamento de 

aplicação - confinado. Código CEPE: 

AI0201. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Manusear a substância dentro de um sistema 

fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Carregamento do equipamento de 

aplicação - conLnuo, fechado. Código 

CEPE: AI0203. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  

Carregamento do equipamento de 

aplicação - batch. Código CEPE: AI0205. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82].  

Carregamento do equipamento de 

aplicação - batch. Código CEPE: AI0207. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação

[E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Carregamento do equipamento de 

aplicação - tranferência de um 

reservatório para outro. Código CEPE: 

AI0208. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82].  

Aplicação em linha por rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo ou impressão- larga 

escala (equipamento aberto). Código 

CEPE: AI0301. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Aplicação em linha por rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo ou impressão- larga 

escala (equipamento confinado). Código 

CEPE: AI0302. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Aplicação em linha por rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo ou impressão- 

Limitar o teor da substância no produto para 10% . Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

pequena escala (equipamento aberto). 

Código CEPE: AI0303. 

Aplicação em linha por nebulizador 

automá.co/robo.zado de reves.mentos 

ou impressões (equipamento confinado). 

Código CEPE: AI0304. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de 

origem. 
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Aplicação em linha por nebulizador 

automá.co/robo.zado de reves.mentos 

ou impressões (equipamento confinado). 

Código CEPE: AI0304. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por nebulizador 

automá.co/robo.zado de reves.mentos 

ou impressões (equipamento confinado). 

Código CEPE: AI0304. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado 

ou selado ao reservatório de origem. 

Aplicação em linha por nebulizador 

automá.co/robo.zado de reves.mentos 

ou impressões (equipamento confinado). 

(Aerosol). Código CEPE: AI0304. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado 

ou selado ao reservatório de origem. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento e 

providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60].  

Aplicação em linha por nebulizador 

automá.co/robo.zado de reves.mentos 

ou impressões (equipamento confinado). 

(Aerosol). Código CEPE: AI0304. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por nebulizador 

automá.co/robo.zado de reves.mentos 

ou impressões (equipamento confinado). 

(Aerosol). Código CEPE: AI0304. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado 

ou selado ao reservatório de origem. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento e 

providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60].  

Aplicação em linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). (Aerosol). 

Código CEPE: AI0306. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). (Aerosol). 

Código CEPE: AI0306. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). (Aerosol). 

Código CEPE: AI0306. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). Código 

CEPE: AI0306. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). Código 

CEPE: AI0306. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). Código 

CEPE: AI0306. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação fora de linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). (Aerosol). 

Código CEPE: AI0307. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  
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Aplicação fora de linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). (Aerosol). 

Código CEPE: AI0307. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação fora de linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). (Aerosol). 

Código CEPE: AI0307. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação fora de linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). Código 

CEPE: AI0307. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação fora de linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). Código 

CEPE: AI0307. 

Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação fora de linha por nebulização 

manual (equipamento aberto). Código 

CEPE: AI0307. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por imersão. Código 

CEPE: AI0309. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

(Aerosol). Código CEPE: AI0312. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

(Aerosol). Código CEPE: AI0312. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

(Aerosol). Código CEPE: AI0312. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

Código CEPE: AI0312. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

Código CEPE: AI0312. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

Código CEPE: AI0312. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento 

e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60].  

Formação de filmes por secagem ao ar. 

Código CEPE: AI0501. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Formação de filmes via cura por radiação

UV/EB. Código CEPE: AI0506. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  

Limpeza local (confinada) de equipamentos

de aplicação.Código CEPE: 

AI0601, AI0607, AI0613. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  
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Limpeza fora de linha (confinada) de 

equipamentos de aplicação.Código CEPE: 

AI0602, AI0608, AI0614. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Limpeza local (aberto) de 

equipamentos.Código CEPE: AI0603, 

AI0609, AI0615. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Limpeza local (aberto) de equipamentos. 

Código CEPE: AI0604, AI0610. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  

Limpeza fora de linha (aberto) de 

equipamentos.Código CEPE: AI0605, 

AI0611, AI0616. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Limpeza fora de linha (aberto) de 

equipamentos.Código CEPE: AI0606, 

AI0612, AI0617. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Uso laboratorial - CQ laboratorial. Código 

CEPE: AI0901. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Uso em “ho]e” ou sob extracção / ven.lação [E83].  

Gestão de resíduos _ Armazenamento de 

resíduos antes da sua remoção para locais 

externos de gestão de resíduos. Código 

CEPE: AI1001. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para 

armazenamento em reservatórios, fora de 

linha. Código CEPE: AI1002. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Formação de filmes por secagem forçada 

(50-100°C) Código CEPE: AI0502 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado 

ou selado ao reservatório de origem. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Formação de filmes por secagem forçada 

(>100°C) Código CEPE: AI0503; AI0504 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado 

ou selado ao reservatório de origem. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 300 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

CEPE 15 100 

CEPE 16a 100 

ESVOC 5 100 
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Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

CEPE 15 1 

CEPE 16a 1 

ESVOC 5 

  

1 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

CEPE 15 455 

CEPE 16a 455 

ESVOC 5 

  

333 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

CEPE 15 100 

CEPE 16a 100 

ESVOC 5 100 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) SpERC A5 

CEPE 15 220 

CEPE 16a 220 

ESVOC 5 300 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

SpERC OOC4 

CEPE 15 0.8 

CEPE 16a 0.98 

ESVOC 5 0.098 
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Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 
SpERC OOC5 

CEPE 15 2E-02 

CEPE 16a 2E-02 

ESVOC 5 7E-04 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

SpERC OOC6 

CEPE 15 0 

CEPE 16a 0 

ESVOC 5 0 

  

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

TCR 12: Para a nebulização de reves.mentos de voláteis (CEPE 15 e CEPE 16a), adicionalmente às medidas de gestão de 

risco (RMM) usualmente implementadas (incineração para fornos), tratar localmente as águas residuais (antes da 

recepção das descargas de água) para providenciar a eficiência requerida de remoção de(%): 90%  

SpERC  Ar 
90% de eficiência nas águas 

residuais solo 

CEPE 15 0.8 2E-03 0 

CEPE 16a 0.98 2E-03 0 

 

 

 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 excepto para  

 

SpERC STP4 

CEPE 15 99 

CEPE 16a 95 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

CEPE 15 1073 
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CEPE 16a 1066 

ESVOC 5 3107 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco 

(RMMs). 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para 

níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 
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1.11.2 Es5ma5va de exposição: Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

 

1.11.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Entrega do produto - 

granel 

- Código CEPE: AI0001 8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Entrega do produto - 

embalado 

- Código CEPE: AI0002 3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E-01 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Armazenamento - Código CEPE: AI0003 3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 1,50E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Armazenamento - Código CEPE: AI0004 3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E-02 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do material 

para aplicação - 

confinado 

- Código CEPE: AI0101 1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 6,00E-03 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do material 

para aplicação - 

conLnuo, fechado 

- Código CEPE: AI0103 2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 6,00E-01 6,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do material 

para aplicação - batch 

- - 4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,30E-02 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do material 

para aplicação - batch 

- Código CEPE: AI0105 5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E-02 3,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do material 

para aplicação - batch 

- Código CEPE: AI0107 5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,00E-03 6,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do material 

para  aplicação  -

transferência  de  um

reservatório para outro 

- Código CEPE: AI0108 8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 9,00E-01 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - confinado 

- Código CEPE: AI0201 1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 6,00E-03 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - conLnuo, 

fechado 

- Código CEPE: AI0203 2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 6,00E-01 6,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - batch 

- Código CEPE: AI0205 8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 9,00E-01 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - batch 

- Código CEPE: AI0207 8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,50E+00 6,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento de 

equipamento de 

aplicação - transferência

de um reservatório para 

outro 

- Código CEPE: AI0208 8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 9,00E-01 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo 

ou impressão- larga 

escala (equipamento 

aberto)  

- Código CEPE: AI0301 10 - Aplicação ao rolo ou

à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo 

ou impressão- larga 

escala (equipamento 

confinado)  

- Código CEPE: AI0302 10 - Aplicação ao rolo ou

à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo 

ou impressão- pequena 

escala (equipamento 

aberto)  

- Código CEPE: AI0303 10 - Aplicação ao rolo ou

à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

8,30E-01 6,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

- Código CEPE: AI0304 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

8,20E-01 1,87E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

- Código CEPE: AI0304 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 7,50E-01 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

- Código CEPE: AI0304 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

8,20E-01 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

(Aerosol). Código CEPE: AI0304 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

8,20E-01 9,41E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

(Aerosol). Código CEPE: AI0304 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 3,00E-01 (mg/m3) 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

(Aerosol). Código CEPE: AI0304 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

8,20E-01 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: AI0306 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: AI0306 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 3,00E-01 (mg/m3) 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: AI0306 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: AI0306 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: AI0306 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA 7,50E-01 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: AI0306 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: AI0307 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+01 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: AI0307 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA 3,00E-01 (mg/m3) 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: AI0307 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+01 9,41E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: AI0307 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: AI0307 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA 7,50E-01 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: AI0307 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

imersão 

- Código CEPE: AI0309 13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(Aerosol). Código CEPE: AI0312 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+01 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(Aerosol). Código CEPE: AI0312 7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA 3,00E-01 (mg/m3) 9,41E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(Aerosol). Código CEPE: AI0312 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: AI0312 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: AI0312 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA 7,50E-01 (mg/m3) 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: AI0312 7 -Nebulização 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formação de filmes por

secagem ao ar 

- Código CEPE: AI0501 4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,30E-02 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formação de filmes via 

cura por radiação 

UV/EB 

- Código CEPE: AI0506 2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 6,00E-01 6,00E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza local 

(confinada) de 

equipamentos de 

aplicação 

- Código CEPE: AI0601, 

AI0607, AI0613 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 1,50E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza fora de linha 

(confinada) de 

equipamentos de 

aplicação 

- Código CEPE: AI0602, 

AI0608, AI0614 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 1,50E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza local (aberto) 

de equipamentos 

- Código CEPE: AI0603, 

AI0609, AI0615 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 3,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza local (aberto) 

de equipamentos 

- Código CEPE: AI0604, 

AI0610 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 1,20E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza fora de linha 

(aberto) de 

equipamentos 

- Código CEPE: AI0605, 

AI0611, AI0616 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 3,00E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza fora de linha 

(aberto) de 

equipamentos 

- Código CEPE: AI0606, 

AI0612, AI0617 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso laboratorial - CQ 

laboratorial 

- Código CEPE: AI0901 15 - Uso de reagentes 

de laboratório em 

laboratórios de pequena

escala 

ECETOC - TRA 6,00E-01 1,50E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos _ 

Armazenamento de 

resíduos antes da sua 

remoção para locais 

externos de gestão de 

resíduos 

- Código CEPE: AI1001 3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

9,00E-02 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de processo 

para armazenamento 

em reservatórios, fora 

de linha 

- Código CEPE: AI1002 8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 9,00E-02 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formação de filmes por 

secagem forçada 

(50100°C) 

- Código CEPE: AI0502 2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,10E-01 6,00E-03 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas : Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 

a par5r de ART-resultados-modelo, sólido 

ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formação de filmes por

secagem forçada 

(>100°C) 

- Código CEPE: AI0503; 

AI0504 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,10E-01 6,00E-03 

 

Ver Appendix 1.a.11 e Appendix 2.a.11 

 

1.11.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para o uso de Terebin.na em reves.mentos e .ntas (aplicação industrial) são

apresentados no Appendix 5a e 5b 
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1.12 Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional) 

1.12.1 Cenário de Exposição: Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de Reves.mentos e Tintas (Aplicação Profissional) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 22 Domínio público (administração, educação, entertenimento, serviços, artesãos). 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, 

PROC19, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC8a, ERC8d 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: CEPE 16b, ESVOC 6 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Aplicação profissional de .ntas de reves.mento e .ntas. Inclui transferências, amostragem, armazenamento,

embalamento em pequena e  larga escala,  manutenção,  limpeza de equipamentos,  gestão de resíduos  e

ac.vidades laboratoriais associadas. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. Líquido, pressão de vapor > 10 kPa [OC5] ou CS a temperaturas 

superiores a 100°C. 

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17]. 

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 48 

Entrega do produto - granel. Código CEPE: 

AP0101. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação

[E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Entrega do produto - embalado. Código 

CEPE: AP0102. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Armazenamento. Código CEPE: AP0103. Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Armazenamento. Código CEPE: AP0104. Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11].  

Preparação do material para aplicação - 

confinado. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Manusear a substância dentro de um sistema 

fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Preparação do material para aplicação - 

conLnuo, fechado. Código CEPE: AP0201. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  
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Preparação do material para aplicação - 

batch. Código CEPE: AP0202. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Preparação do material para aplicação - 

batch. Código CEPE: AP0203. 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]Limitar o teor da substância no produto para 10%. 

Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Preparação do material para aplicação - 

transferência de um reservatório para 

outro. Código CEPE: AP0204. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Preparação do material para aplicação - 

transferência de um reservatório para 

outro. Código CEPE: AP0205. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / 

ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação 

[E76].  

Carregamento  do  equipamento  de

aplicação - confinado. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Manusear a substância dentro de um sistema 

fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Carregamento do equipamento de 

aplicação - conLnuo, fechado. Código 

CEPE: AP0302. 

Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Assegurar que a transferência de 

material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são 

ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Limitar o teor da substância no produto para 

10%. 

Carregamento do equipamento de 

aplicação - batch. Código CEPE: AP0303. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com 

extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / 

ven.lação [E76]. Limitar o teor da substância no produto para 10%. 

Carregamento do equipamento de 

aplicação - batch. Código CEPE: AP0304. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com 

dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Carregamento do equipamento de 

aplicação - tranferência de um 

reservatório para outro. Código CEPE: 

AP0305. 

Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Limitar o teor 

da substância no produto para 10%. 

Carregamento do equipamento de 

aplicação - tranferência de um 

reservatório para outro. Código CEPE: 

AP0401. 

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]Assegurar que a transferência de material ocorre 

devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. Assegurar que as amostras são ob.das de forma 

confinada ou com extracção / ven.lação [E76]. Limitar o teor da substância no produto para 10%. 

Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. (Aerosol). Código CEPE: 

AP0402. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo 

EN374) em combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26].  

Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. (Aerosol). Código CEPE: 

AP0402. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com 

filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo EN374) em 

combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  
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Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. (Aerosol). Código CEPE: 

AP0402. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo EN374)

em combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. Código CEPE: AP0402. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo EN374)

em combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. Código CEPE: AP0402. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com 

filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo EN374) em 

combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. Código CEPE: AP0402. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo EN374)

em combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. 

Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. (Aerosol). Código CEPE: 

AP0403. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção 

ocular apropriada [PPE26]. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou equipamento e providenciar 

extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo 

A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. (Aerosol). Código CEPE: 

AP0403. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação por nebulização manual - 

reves.mentos. (Aerosol). Código CEPE: 

AP0403. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Minimizar a exposição envolvendo a 

operação ou equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória 

de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação manual por distribuição por 

trincha ou rolo. Código CEPE: AP0404. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Luvas de resistência química (Luvas com dados de 

permeação indicando que o material de construção oferece boa protecção para a substância) com formação 

básica ao trabalhador em combinação com acções de formação específicas (ex. procedimentos para remoção e 

eliminação das luvas) para tarefas onde se possa esperar que ocorra exposição via cutânea. Usar protecção 

ocular apropriada [PPE26].  

Aplicação manual por distribuição por 

trincha ou rolo. Código CEPE: AP0405. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aplicação em linha por rolo, distribuidor, 

fluxo - .ntas de impressão. Código CEPE: 

AP0406. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Aplicação manual - .ntas, pastéis. Código 

CEPE: AP0407. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%..Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo 

EN374) em combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

(aerosol). Código CEPE: AP0501. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

(aerosol). Código CEPE: AP0501. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com

filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

(aerosol). Código CEPE: AP0501. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Página 234 de 458



Applicação por dispensadores de aerosol. 

Código CEPE: AP0501. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

Código CEPE: AP0501. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com

filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Applicação por dispensadores de aerosol. 

Código CEPE: AP0501. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Minimizar a exposição envolvendo a operação ou 

equipamento e providenciar extracção/ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Formação de filmes por secagem ao ar. 

Código CEPE: AP0502. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Formação de filmes por secagem ao ar. 

Código CEPE: AP0503. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Formação de filmes via cura por radiação

UV/EB. Código CEPE: AP0701. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Limpeza de equipamentos de aplicação - 

aberto - local. Código CEPE: AP0702. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Limpeza de equipamentos de aplicação - 

aberto - local. Código CEPE: AP0703. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Limpeza de equipamentos de aplicação - 

aberto - fora de linha. Código CEPE: 

AP0704. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Limpeza de equipamentos de aplicação - 

aberto - fora de linha. Código CEPE: 

AP0705. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Uso laboratorial - CQ laboratorial. Código 

CEPE: AP1101. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado 

ou selado ao reservatório de origem. Uso em “ho]e” ou sob extracção / ven.lação [E83].  

Gestão de resíduos _ Armazenamento de 

resíduos antes da sua remoção para locais 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

externos de gestão de resíduos. Código 

CEPE: AP1201. 

Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para 

armazenamento em reservatórios, fora de 

linha. Código CEPE: AP1202. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para 

armazenamento em reservatórios, fora de 

linha. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  
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Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para 

armazenamento em reservatórios, fora de 

linha. Código CEPE: AP1203. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com 

formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Aplicação em linha por imersão. Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. 

Assegurar que a transferência de material ocorre devidamente confinado ou com extracção / ven.lação [E66]. 

Assegurar que as amostras são ob.das de forma confinada ou com extracção / ven.lação [E76].  

Formação de filmes por secagem forçada 

(50-100°C) Código CEPE: AP0504, AP0505 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou

selado ao reservatório de origem. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Formação de filmes por aquecimento em 

forno (> 100°C) Código CEPE: AP0506, 

AP0507 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de 

emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é 

aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou

selado ao reservatório de origem. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 110 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

CEPE 16b 1 

ESVOC 6 10 

 

 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

CEPE 16b 0.002 

ESVOC 6 0.0005 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

CEPE 16b 0.0055 

ESVOC 6 0.0137 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

CEPE 16b 0.002 

ESVOC 6 0.005 
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Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3]  18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

SpERC OOC4 

CEPE 16b 0.98 

ESVOC 6 0.98 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

CEPE 16b 0.02 

ESVOC 6 0.01 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

SpERC OOC6 

CEPE 16b 0 

ESVOC 6 0.01 

  

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

CEPE 16b : purificação via húmida ou filtração. ESVOC 6 : nenhumas  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18  

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

SpERC STP10 

CEPE 16b 95 

ESVOC 6 96.18 
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Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

CEPE 16b 0.54 

ESVOC 6 1.35 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para 

níveis equivalentes [G23].  

 

Secção 4.2. Ambiente 

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 
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1.12.2 Es5ma5va de exposição: Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional) 

1.12.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Entrega do produto 

- granel 

- Código CEPE: 

AP0101 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Entrega do produto 

- embalado 

- Código CEPE: 

AP0102 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E-01 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Armazenamento - Código CEPE: 

AP0103 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 1,50E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Armazenamento - Código CEPE: 

AP0104 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E-02 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - confinado 

- - 1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 6,00E-03 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - conLnuo, 

fechado 

- Código CEPE: 

AP0201 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,30E-02 1,50E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AP0202 

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E-02 3,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AP0203 

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E-02 6,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - 

transferência de um 

reservatório para 

outro 

- Código CEPE: 

AP0204 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E-02 6,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - 

transferência de um 

reservatório para 

outro 

- Código CEPE: 

AP0205 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E-02 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - confinado 

- - 1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 6,00E-03 1,50E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - conLnuo, 

fechado 

- Código CEPE: 

AP0302 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 6,00E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AP0303 

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 3,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AP0304 

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento de 

equipamento de 

aplicação - 

transferência de um 

reservatório para 

outro 

- Código CEPE: 

AP0305 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 6,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento de 

equipamento de 

aplicação - 

transferência de um 

reservatório para 

outro 

- Código CEPE: 

AP0401 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 6,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0402 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,60E+01 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0402 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,60E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0402 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,60E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

- Código CEPE: 

AP0402 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,60E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

- Código CEPE: 

AP0402 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,60E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

- Código CEPE: 

AP0402 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,60E+00 9,41E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0403 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0403 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização manual 

- reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0403 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação  manual

por  distribuição  por

trincha ou rolo 

- Código CEPE: 

AP0404 

10 - Aplicação ao rolo ou 

à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E-01 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação  manual

por  distribuição  por

trincha ou rolo 

- Código CEPE: 

AP0405 

10 - Aplicação ao rolo ou 

à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação em linha 

por rolo, 

distribuidor, fluxo - 

.ntas de impressão 

- Código CEPE: 

AP0406 

10 - Aplicação ao rolo ou 

à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 6,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação manual - 

.ntas, pastéis 

- Código CEPE: 

AP0407 

19 - Mistura manual com 

contacto próximo (apenas

EPI disponível) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,20E+00 1,24E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(aerosol) Código CEPE: 

AP0501 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(aerosol) Código CEPE: 

AP0501 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(aerosol) Código CEPE: 

AP0501 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AP0501 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AP0501 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AP0501 

11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de filmes 

por secagem ao ar 

- Código CEPE: 

AP0502 

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E-01 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de filmes 

por secagem ao ar 

- Código CEPE: 

AP0503 

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E-01 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de filmes 

via cura por radiação 

UV/EB 

- Código CEPE: 

AP0701 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E-01 6,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza de 

equipamentos de 

aplicação - aberto - 

local 

- Código CEPE: 

AP0702 

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 3,00E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza de 

equipamentos de 

aplicação - aberto - 

local 

- Código CEPE: 

AP0703 

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza de 

equipamentos de 

aplicação - aberto - 

fora de linha 

- Código CEPE: 

AP0704 

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 3,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza de 

equipamentos de 

aplicação - aberto - 

fora de linha 

- Código CEPE: 

AP0705 

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso laboratorial - 

CQ laboratorial 

- Código CEPE: 

AP1101 

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E+00 1,50E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de resíduos _ 

Armazenamento de 

resíduos antes da sua

remoção para locais 

externos de gestão 

de resíduos 

- Código CEPE: 

AP1201 

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

9,00E-02 1,50E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios, fora de

linha 

- Código CEPE: 

AP1202 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

9,00E-02 6,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios, fora de

linha 

- - 8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,00E-01 3,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios, fora de

linha 

- Código CEPE: 

AP1203 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

9,00E-02 6,00E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação  em  linha

por imersão 

- - 13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,80E+00 3,00E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de filmes 

por secagem forçada 

(50-100°C) 

- Código CEPE: 

AP0504, AP0505 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,10E-01 6,00E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de filmes 

por aquecimento em 

forno (> 100°C) 

- Código CEPE: 

AP0506, AP0507 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,10E-01 6,00E-03 

 

Ver Appendix 1.a.12 e Appendix 2.a.12 

 

1.12.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais ob.das para formulação de reves.mentos e .ntas (excepto pós) (aplicação profissional) são

apresentados no Appendix 5a e 5b. 
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1.13 Ac5vidades auxiliares na aplicação de Reves5mentos (decapantes
químicos) (Aplicação Industrial) 

1.13.1 Cenário de Exposição: Ac5vidades auxiliares na aplicação de Reves5mentos 
(decapantes químicos) (Aplicação Industrial) 

Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Ac.vidades auxiliares na aplicação de Reves.mentos (decapantes químicos) (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Usos industriais. 

 Categorias de Processo:PROC8a, PROC8b, PROC21, PROC24 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC4 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: CEPE 15, CEPE 16a, ESVOC 5 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Aplicação industrial de decapantes químicos. Inclui transferências, armazenamento, limpeza de equipamentos, 

manutenção e gestão de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4].  

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17]. 

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 6 

Preparação do substracto: aplicação de 

decapantes químicos. (forma sólida: alta 

pulverulência). Código CEPE: AA0011. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  

Preparação do substracto: remoção de 

reves.mentos. (forma sólida: alta 

pulverulência). 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Preparação do substracto: 

desengordoramento do substracto e 

reves.mento intermédio. (forma sólida: 

alta pulverulência). Código CEPE: AA0014. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  

Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para armazenamento

em reservatórios. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para armazenamento

em reservatórios. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  
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Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para armazenamento

em reservatórios. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. (not less than 3 to 5 air changes per hour) [E11]. Evitar 

desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas resistentes a 

químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece

uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26] 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 300 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

CEPE 15 100 

CEPE 16b 100 

ESVOC 5 100 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

CEPE 15 1 

CEPE 16b 1 

ESVOC 5 1 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

CEPE 15 455 

CEPE 16b 455 

ESVOC 5 333.3 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

CEPE 15 100 

CEPE 16b 100 

ESVOC 5 100 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) SpERC A5 

CEPE 15 220 
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CEPE 16b 220 

ESVOC 5 300 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

SpERC OOC4 

CEPE 15 0.8 

CEPE 16b 0.98 

ESVOC 5 0.098 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

CEPE 15 0.02 

CEPE 16b 0.02 

ESVOC 5 

  

0.0007 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

SpERC OOC6 

CEPE 15 0 

CEPE 16b 0 

ESVOC 5 0 

  

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

TCR 12: Para a nebulização de reves.mentos de voláteis (CEPE 15 e CEPE 16a), adicionalmente às medidas de gestão de risco

(RMM) usualmente implementadas (incineração para fornos), Tratar localmente as águas residuais (antes da  recepção das 

descargas de água) para providenciar a eficiência requerida de remoção de(%): 90%  

SpERC  Air 
90% de eficiência nas águas 

residuais soil 

CEPE 15 0.8 2E-03 0 

CEPE 16a 0.98 2E-03 0 
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Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 except for  

 

SpERC STP4 

CEPE 15 99 

CEPE 16a 95 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

CEPE 15 1073 

CEPE 16b 1066 

ESVOC 5 3107 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, versão 2 em modo avançado com ERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco. 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 
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As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 

Página 254 de 458



1.13.2 Es5ma5va de exposição: Ac5vidades auxiliares na aplicação de Reves5mentos (decapantes químicos) (Aplicação Industrial) 

1.13.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Ac5vidades auxiliares na aplicação de Reves5mentos (decapantes químicos - Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais 
Ac5vidades auxiliares na aplicação de Reves5mentos (decapantes químicos - Aplicação 

Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido 

Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação Título  frase de suporte  

Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Ac.vidades auxiliares 

na aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes químicos - 

Aplicação Industrial) Industrial - SU3 

Preparação do 

substrato: aplicação 

de decapantes 

químicos 
(forma sólida: alta 

pulverulência) Código CEPE:AA0011 

21 - Manipulação de baixa

energia de substâncias 

ligadas a materiais e/ou 

ar.gos 
ECETOC -TRA 6,00E-01 1,24E-02 

Ac.vidades auxiliares 

na aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes químicos - 

Aplicação Industrial) 
Industrial - SU3 

Preparação  do

substracto:  remoção

de reves.mentos 

(forma sólida: alta 

pulverulência) - 

24c - Transformação 

(mecânica) a elevada 

energia de substâncias 

incorporadas em 

materiais e/ou ar.gos - pt 

> mp - Alta fugacidade  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 2,20E+00 1,24E-02 

Ac.vidades auxiliares 

na aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes químicos - 

Aplicação Industrial) 
Industrial - SU3 

Preparação de 

substratos: 

desengorduramento 

do substracto e 

reves.mento 

intermédio 
(forma sólida: alta 

pulverulência) Código CEPE:AA0014 

21 - Manipulação de baixa

energia de substâncias 

ligadas a materiais e/ou 

ar.gos  ECETOC -TRA 6,00E-01 1,24E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais 
Ac5vidades auxiliares na aplicação de Reves5mentos (decapantes químicos - Aplicação 

Industrial): Exposição do trabalhador 
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Título resumido 

Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação Título  frase de suporte  

Outras especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Ac.vidades auxiliares 

na aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes químicos - 

Aplicação Industrial) 
Industrial - SU3 

Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de processo 

para armazenamento 

em reservatórios 
- - 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande dimensão em 

instalações nãodedicadas 

ECETOC -TRA 3,00E-01 6,00E-03 

Ac.vidades auxiliares 

na aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes químicos - 

Aplicação Industrial) 
Industrial - SU3 

Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de processo 

para armazenamento 

em reservatórios 
- - 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas ECETOC -TRA 9,00E-02 3,00E-02 

Ac.vidades auxiliares 

na aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes químicos - 

Aplicação Industrial) 
Industrial - SU3 

Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de processo 

para armazenamento 

em reservatórios 
- - 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande dimensão em 

instalações nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 9,00E-02 6,00E-02 

Ver Appendix 1.a.13 e Appendix 2.a.13 

1.13.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para uso em ac.vidades auxiliares na aplicação de reves.mentos (aplicação

industrial) são apresentados no Appendix 5a e 5b 
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1.14 Ac5vidades auxiliares na aplicação de Resves5mentos (decapantes
químicos) (Aplicação profissional) 

1.14.1 Cenário de Exposição: Ac5vidades auxiliares na aplicação de Resves5mentos 
(decapantes químicos) (Aplicação profissional) 

Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Ac.vidades auxiliares na aplicação de Resves.mentos (decapantes químicos) (Aplicação profissional) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 22 Domínio público (administração, educação, entertenimento, serviços, artesãos). 

 Categorias de Processo:PROC8a, PROC8b, PROC21, PROC24 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC8a, ERC8d 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: ESVOC 6 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Aplicação professional de decapantes químicos. Inclui transferências, armazenamento, limpeza de 

equipamentos, manutenção e gestão de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4].  

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 7 

Preparação do substracto: aplicação de 

decapantes químicos. (forma sólida: alta 

pulverulência). Código CEPE:AA0011. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Preparação do substrato: remoção manual 

de reves.mentos. (forma sólida: alta 

pulverulência). Código CEPE:AA0013. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  

Preparação do substrato: remoção manual 

de reves.mentos. (forma sólida: alta 

pulverulência). 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

Preparação do substracto: 

desengordoramento do substracto e 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra 

emissão [E54].  

reves.mento intermédio. (forma sólida: 

alta pulverulência). Código CEPE:AA0014. 

Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para armazenamento

em reservatórios. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  
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Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para armazenamento

em reservatórios. 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos - transferência de 

resíduos de processo para 

armazenamento em reservatórios. Código 

CEPE: AP1203. 

Limitar o teor da substância no produto para 10%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não 

menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com 

formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado o ECETOC TRA, version 2 em modo avançado com ERC APPROACH e tabelas A&B para a implementação de medidas de gestão de risco. 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. A eficiência requerida de remoção para as águas residuais pode ser ob.da 

usando tecnologias locais / externas, individualmente ou combinadas. A eficiência requerida de remoção para a atmosfera pode ser ob.da usando tecnologias 

existente no local, individualmente ou combinadas. Se o dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção 

medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para o local.  

Caracterís.cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 100 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 10 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 0.0005 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 0.0137 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 0.005 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 
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Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco)

[OOC4] 

0.98 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

1.00E-02 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

1.00E-02 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhumas  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18  

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18  

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 1.40 

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 
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1.14.2 Es5ma5va de exposição: Ac5vidades auxiliares na aplicação de Resves5mentos (decapantes químicos) (Aplicação 
profissional) 

1.14.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Ac5vidades auxiliares na aplicação de Resves5mentos (decapantes químicos) (Aplicação profissional) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais 
Ac5vidades auxiliares na aplicação de Resves5mentos (decapantes químicos) (Aplicação profissional): 

Exposição do trabalhador 

Título resumido 

Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação Título  

frase de 

suporte  

Outras 

especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Methode used for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a par5r de

resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de ART-

resultados-modelo, sólido ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Ac.vidades auxiliares na

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes químicos) 

(Aplicação profissional) 
Profissional - 

SU22 

Preparação do 

substrato: 

aplicação de 

decapantes 

químicos 

(forma sólida: 

alta 

pulverulência) 

Código 

CEPE:AA0011 

21 - Manipulação de baixa 

energia de substâncias 

ligadas a materiais e/ou 

ar.gos 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 
6,60E-01 1,24E-02 

Ac.vidades auxiliares na

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes químicos) 

(Aplicação profissional) 
Profissional - 

SU22 

Preparação do 

substrato: 

remoção 

manual de 

reves.mentos 

(forma sólida: 

alta 

pulverulência) 

Código 

CEPE:AA0013 

24c - Transformação 

(mecânica) a elevada energia

de substâncias incorporadas 

em materiais e/ou ar.gos - 

pt > mp - Alta 

fugacidade  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 2,20E+00 2,47E-02 

Ac.vidades auxiliares na

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes químicos) 

(Aplicação profissional) 
Profissional - 

SU22 

Preparação do 

substrato: 

remoção 

manual de 

reves.mentos 

(forma sólida: 

alta 

pulverulência) - 

24c - Transformação 

(mecânica) a elevada energia

de substâncias incorporadas 

em materiais e/ou ar.gos - 

pt > mp - Alta 

fugacidade  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 2,20E+00 1,24E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais 
Ac5vidades auxiliares na aplicação de Resves5mentos (decapantes químicos) (Aplicação profissional): 

Exposição do trabalhador 

Título resumido 

Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação Título  

frase de 

suporte  

Outras 

especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Methode used for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a par5r de

resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de ART-

resultados-modelo, sólido ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Ac.vidades auxiliares na

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes químicos) 

(Aplicação profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação de 

substratos: 

desengordura 

mento do 

substracto e 

reves.mento 

intermédio 

(forma sólida: 

alta 

pulverulência) 

Código 

CEPE:AA0014 

21 - Manipulação de baixa 

energia de substâncias 

ligadas a materiais e/ou 

ar.gos  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 6,60E-01 1,24E-02 

Ac.vidades auxiliares na

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes químicos) 

(Aplicação profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de 

resíduos - 

transferência 

de resíduos de 

processo para 

armazenament 

o em 

reservatórios - - 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de 

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 9,00E-02 6,00E-03 

Ac.vidades auxiliares na

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes químicos) 

(Aplicação profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de 

resíduos - 

transferência 

de resíduos de 

processo para 

armazenament 

o em 

reservatórios - - 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas ECETOC - TRA 3,00E-01 3,00E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais 
Ac5vidades auxiliares na aplicação de Resves5mentos (decapantes químicos) (Aplicação profissional): 

Exposição do trabalhador 

Título resumido 

Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação Título  

frase de 

suporte  

Outras 

especificações 

do CS  

Categoria de Processo 

(PROC) 

Methode used for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a par5r de

resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de ART-

resultados-modelo, sólido ou aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Ac.vidades auxiliares na

aplicação de 

Resves.mentos 

Profissional - 

SU22 

Gestão de 

resíduos - 

transferência - 

Código CEPE: 

AP1203 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 9,00E-02 6,00E-02 
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(decapantes químicos) 

(Aplicação profissional) 

de resíduos de 

processo para 

armazenament 

o em 

reservatórios 

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas exposição por inalação 

 

Ver Appendix 1.a.14 e Appendix 2.a.14 

 

1.14.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para uso em ac.vidades auxiliares na aplicação de reves.mentos (aplicação

profissional) são apresentados no Appendix 5a e 5b  
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1.15 Formulação de solventes e produtos à base de solventes 
(Aplicação Industrial) 

1.15.1 Cenário de Exposição : Formulação de solventes e produtos à base de solventes
(Aplicação Industrial) 

Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Formulação de solventes e produtos à base de solventes (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector  do  Uso:  SU  3  Usos  industriais.  SU  10  Formulação  [mistura]  de  preparações  e/ou  reembalamento

(excluindo ligas). 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC2 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: ESVOC 5 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Formulação de solvents e produtos à base de solventes (lubrificantes, agroquímicos, soldadura e produtos da 

soldagem, agentes de flotação). Inclui armazenamento, transferências, mistura, embalamento em larga e 

peqyuena escala, amostragem, manutenção, ac.vidades laboratoriais associadas e gestão de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. Líquido, pressão de vapor > 10 kPa [OC5] ou CS a temperaturas 

superiores a 100°C. 

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17]. 

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 20 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107].  

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84].  

Formulação em processos conLnuos

fechados, com recolha de amostras.

Processo conLnuo [CS54] Com 

recolha de amostra [CS56].  

(sistemas fechados) [CS107].  

Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinamento Dsico ou isolamento da fonte de emissão; o ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído; o confinamento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de material é isolada,

estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com 

superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Página 263 de 458



Formulação em processo fechado em 

batch, com recolha de amostras. 

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56].  

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Formulação em processo em batch 

fechados a temperaturas elevadas, com 

recolha de amnostras. Operações de 

mistura (sistemas fechados) [CS29].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Processo

a temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Formulação em processo em batch, com 

recolha de amostras. Processo em batch 

[CS55].  

Com recolha de amostra [CS56].  

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de material é isolada, estando o 

reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas 

ou reservatórios abertos). 

Formulação em processo em batch, com 

recolha de amostras (aerosol). Processo 

em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56].  

Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Formulação em processo em batch, com 

recolha de amostras. Processo em batch 

[CS55].  

Com recolha de amostra [CS56].  

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de material é isolada, estando o 

reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas 

ou reservatórios abertos). 

Mistura de ingredientes em processos em 

batch, com recolha de amostras. 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56].  

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Mistura de ingredientes em processos em 

batch, com recolha de amostras (aerosol). 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56].  

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Mistura de ingredientes em processos em 

batch, com recolha de amostras. 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56].  

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Transferências de/para revervatórios 

grandes. Transferências a granel [CS14].  

Instalações não-dedicadas [CS82].  

 Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar 

executar a operação por mais de 1 hora [OC11]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor 

{PPE29].  
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Transferências de/para revervatórios 

grandes. Transferências a granel [CS14].  

Instalações não-dedicadas [CS82].  

 Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar 

executar a operação por mais de 1 hora [OC11]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Transferências de/para revervatórios 

grandes. Transferências a granel [CS14].  

Instalações dedicadas [CS81].  

 Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar 

executar a operação por mais de 1 hora [OC11]. Evitar desenvolver ac.vidades que envolvam exposição 

superior a 1 hora [OC27].  

 Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Drenar o sistema previamente antes da abertura ou manutenção do equipamento [E65]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material 

e outras aberturas [E82]. Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver 

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção 

ocular apropriada [PPE26].  

 Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Drenar o sistema previamente antes da abertura ou manutenção do equipamento [E65]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material 

e outras aberturas [E82]. Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver 

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos. Gestão de resíduos 

[CS28].  

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Transferências para recipientes pequenos. 

Enchimento de pequenas embalagens 

[CS7].  

 Encher os recipientes em postos de enchimento dedicados que possuam ven.lação/extracção local [E51]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Aglomeração a frio, compressão, extrusão. 

Produção de preparações ou ar.gos por 

aglomeração a frio, compressão, extrusão 

or pele.zação [CS100].  

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de 

acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Aglomeração a frio, compressão, extrusão. 

Produção de preparações ou ar.gos por 

aglomeração a frio, compressão, extrusão 

or pele.zação [CS100]. (forma sólida - alta 

pulverulência). 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de 

acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Tarefas laboratoriais. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

 Uso em “ho]e” ou sob extracção / ven.lação [E83].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 200 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 200 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 1 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 667 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 200 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 
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Dias de emissão (dias/ano) 300 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco)

[OOC4] 

0.01 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

0.0002 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

0.0001 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhumas  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 10966 

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  
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Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 
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1.15.2 Es5ma5va de exposição: Formulação de solventes e produtos à base de solventes (Aplicação Industrial) 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Formulação de solventes e produtos à base de solventes (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formula5on of solvents e solvent based products: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Methode used for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas fechados,

sem probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processos 

conLnuos fechados, com 

recolha de amostras 

Processo conLnuo 

[CS54] 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,10E+00 9,99E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

fechado em batch, com 

recolha de amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,60E-01 2,50E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

em batch fechados a 

temperaturas elevadas, 

com recolha de amnostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,20E+00 2,50E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

em batch, com recolha de 

amostras 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,90E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formula5on of solvents e solvent based products: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Methode used for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

em batch, com recolha de 

amostras (aerosol). 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 2,50E+00 (mg/m3) 5,00E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

em batch, com recolha de 

amostras 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,90E-01 5,00E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de ingredientes em 

processos em batch, com 

recolha de amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

6,90E-01 5,00E-03 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de ingredientes em 

processos em batch, com 

recolha de amostras 

(aerosol). 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA 2,50E+00 (mg/m3) 5,00E-03 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de ingredientes em 

processos em batch, com 

recolha de amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

6,90E-01 5,00E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formula5on of solvents e solvent based products: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Methode used for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

revervatórios grandes 

Transferências a 

granel [CS14].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 1,00E-01 9,99E-03 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

revervatórios grandes 

Transferências a 

granel [CS14].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,40E+00 9,99E-03 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

revervatórios grandes 

Transferências a 

granel [CS14].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,00E-01 5,00E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 4,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formula5on of solvents e solvent based products: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Methode used for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 9,99E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências para 

recipientes pequenos 

Enchimento de 

pequenas embalagens

[CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento dedicada) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,10E+00 5,00E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aglomeração a frio, 

compressão, extrusão 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão 

ou pele.zação 

[CS100] 

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão ou 

pele.zação 

ECETOC - TRA 5,00E-01 2,50E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formula5on of solvents e solvent based products: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Methode used for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 
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Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aglomeração a frio, 

compressão, extrusão 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão

or pele.zação 

[CS100]. (forma 

sólida - alta 

pulverulência) 

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio, 

compressão, extrusão ou 

pele.zação 

ECETOC - TRA 1,00E+00 (mg/m3) 2,50E-02 

Formulação de solventes 

e produtos à base de 

solventes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais  Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,60E+00 2,50E-03 

 

1.15.2.1 Saúde humana 

 

Ver Appendix 1.a.16 e Appendix 2.a.16 

 

1.15.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para uso em formulação de solventes e produtos à basse de solventes (aplicação

industrial) são apresentados no Appendix 5a e 5b 
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1.16 Uso de solventes (Aplicação Industrial) 

1.16.1 Cenário de Exposição: Uso de solventes (Aplicação Industrial) 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de solventes (Aplicação Industrial) 

EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Usos industriais. 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PRC8b, PROC10, PROC13, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC4, ERC7 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: ESVOC 5, ESVOC 8, ESVOC 11, ESVOC 13, ESVOC 18, 

ESVOC 23, ESVOC 24, ESVOC 42, ESVOC 43, ESVOC 44, ESVOC 49, ESVOC 28, ESVOC 31 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Uso industrial de solventes (processo químico or agente de extracção). Inclui reciclagem / recuperação, 

transferências, armazenamento, limpeza de equipamentos, manutenção, amostragem, ac.vidades laboratoriais

associadas e gestão de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. Líquido, pressão de vapor > 10 kPa [OC5] ou CS a temperaturas 

superiores a 100°C. 

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17]. 

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 17 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107]. (Processo a elevadas 

temperaturas) 

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84].  

Uso em processo conLnuo fechado. 

Processo conLnuo [CS54] 

(sistemas fechados) [CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Uso em processo fechado em batch. 

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Uso em batch. Processo em batch [CS55]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Uso em processo em batcho em batch 

[CS55]. (aerosol). (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  
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Uso em batch. Processo em batch [CS55]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Misturas em processos em batch. 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; Segregação parcial com ven.lação e filtração do ar 

recirculado. Confinamento parcial dos trabalhadores com ven.lação 

Misturas em processos em batch 

(aerosol). Operações de mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54].  

Misturas em processos em batch. 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; Segregação parcial com ven.lação e filtração do ar 

recirculado. Confinamento parcial dos trabalhadores com ven.lação 

Nebulização de solventes em contexto 

industrial (aerosol). Nebulização [CS10]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

 Minimizar a exposição pelo confinamento parcial da operação ou equipamento e providenciar extracção / 

ven.lação em aberturas [E60]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material 

de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Nebulização de solventes em contexto 

industrial. Nebulização [CS10]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Minimizar a exposição pelo confinamento parcial da operação ou equipamento e providenciar extracção / 

ven.lação em aberturas [E60]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material 

de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; Usar protecção respiratória de 

acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Transferências de solventes de/para 

reservatórios. Transferências de material 

[CS3].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a 

fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade; o material de transferência está confinado, com reservatório receptor 

acoplado ou selado ao reservatório de origem (para transferências de produtos líquidos). Confinamento Dsico 

ou isolamento da fonte de emissão; o ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente ven.lado ou extraído; o

confinamento não é aberto durante a ac.vidade (Manuseamento de objectos contaminados). Usar protecção 

respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Manutenção e limpeza de equipamentos. 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material 

e outras aberturas [E82]. Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver 

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos. Gestão de resíduos 

[CS28].  

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69].

Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Aplicação ao rolo ou à trincha em 

instalações industriais. Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo [CS98]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e outras aberturas [E82]. 

Segregação parcial com ven.lação e filtração do ar recirculado. Usar protecção respiratória de acordo com a 

EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento. Banho, imersão e vazamento 

[CS4]. (Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Segregação parcial com ven.lação e 

filtração do ar recirculado. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do 

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Confinamento parcial dos trabalhadores com ven.lação 

Tarefas laboratoriais. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Uso em “ho]e” ou sob extracção / ven.lação [E83].  
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Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 2208.7 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

ESVOC 5 200 

ESVOC 8 200 

ESVOC 11 8 

ESVOC 13 200 

ESVOC 18 200 

ESVOC 23 200 

ESVOC 24 200 

ESVOC 42 200 

ESVOC 43 200 

ESVOC 44 200 

ESVOC 49 0.7 

ESVOC 28 200 

ESVOC 31 200 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

ESVOC 5 1 

ESVOC 8 0.5 

ESVOC 11 1 

ESVOC 13 0.5 

ESVOC 18 0.5 

ESVOC 23 1 

ESVOC 24 1 

ESVOC 42 1 

ESVOC 43 1 

ESVOC 44 1 

ESVOC 49 0.09 

ESVOC 28 1 

ESVOC 31 0.005 
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Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

ESVOC 5 666.7 

ESVOC 8 5000 

ESVOC 11 266.67 

ESVOC 13 5000 

ESVOC 18 5000 

ESVOC 23 666.7 

ESVOC 24 2000 

ESVOC 42 666.7 

ESVOC 43 666.7 

ESVOC 44 666.7 

ESVOC 49 4 

ESVOC 28 666.7 

ESVOC 31 50 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

ESVOC 5 200 

ESVOC 8 100 

ESVOC 11 8 

ESVOC 13 100 

ESVOC 18 100 

ESVOC 23 200 

ESVOC 24 200 

ESVOC 42 200 

ESVOC 43 200 

ESVOC 44 200 

ESVOC 49 0.1 

ESVOC 28 200 

ESVOC 31 1 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) SpERC A5 

ESVOC 5 300 

ESVOC 8 20 

ESVOC 11 30 
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ESVOC 13 20 

ESVOC 18 20 

ESVOC 23 300 

ESVOC 24 100 

ESVOC 42 300 

ESVOC 43 300 

ESVOC 44 300 

ESVOC 49 20 

ESVOC 28 300 

ESVOC 31 20 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

SpERC OOC4 

ESVOC 5 0.098 

ESVOC 8 0.3 

ESVOC 11 0.005 

ESVOC 13 0.0015 

ESVOC 18 0.006 

ESVOC 23 1 

ESVOC 24 0.2 

ESVOC 42 0.01 

ESVOC 43 0.002 

ESVOC 44 0.05 

ESVOC 49 0.05 

ESVOC 28 0.00025 

ESVOC 31 0.005 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

ESVOC 5 0.0007 

ESVOC 8 0.000003 

ESVOC 11 0.07 

ESVOC 13 0.00003 
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ESVOC 18 0.00003 

ESVOC 23 0.00003 

ESVOC 24 0.000003 

ESVOC 42 0.0003 

ESVOC 43 0.0003 

ESVOC 44 0 

ESVOC 49 0.05 

ESVOC 28 0.00001 

ESVOC 31 0.000003 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

SpERC OOC6 

ESVOC 5 0 

ESVOC 8 0 

ESVOC 11 0 

ESVOC 13 0.001 

ESVOC 18 0 

ESVOC 23 0 

ESVOC 24 0 

ESVOC 42 0.0001 

ESVOC 43 0.0001 

ESVOC 44 0.00001 

ESVOC 49 0.05 

ESVOC 28 0 

ESVOC 31 0.001 

  

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

TCR 12: Para alguns usos específicos (ESVOC 11), Tratar localmente as águas residuais (antes da recepção das descargas 

de água) para providenciar a eficiência requerida de remoção de(%): 90%  

SpERC  Ar 
90% de eficiência nas águas 

residuais solo 

ESVOC 11 0.005 0.007 0 

 

 

 

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 
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Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18  

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

ESVOC 5 3108 

ESVOC 8 376588 

ESVOC 11 315 

ESVOC 13 73432 

ESVOC 18 73364 

ESVOC 23 17856 

ESVOC 24 176551 

ESVOC 42 7323 

ESVOC 43 7341 

ESVOC 44 66475 

ESVOC 49 44 

ESVOC 28 58110 

ESVOC 31 37659 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  
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Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 
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1.16.2 Es5ma5va de exposição: Uso de solventes (Aplicação Industrial) 

1.16.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Uso de solventes (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas fechados,

sem probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 (mg/m3) 2,50E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em processo conLnuo 

fechado 

Processo conLnuo 

[CS54] 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,70E+00 9,99E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Uso  em  processo  fechado

em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch (síntese 

ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,20E+00 2,50E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em batch Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade 

de exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,50E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em batch (aerosol). Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade 

de exposição 

ECETOC - TRA 2,50E+00 (mg/m3) 5,00E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em batch Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade 

de exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,50E-01 5,00E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Misturas em processos em 

batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou composição 

em processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 5,00E-03 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Misturas em processos em 

batch (aerosol). 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou composição 

em processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA 2,50E+00 (mg/m3) 5,00E-03 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Misturas em processos em 

batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou composição 

em processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,40E+00 5,00E-03 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Nebulização de solventes 

em contexto industrial 

(aerosol) 

Nebulização [CS10].  7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA 5,00E+00 (mg/m3) 3,13E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Nebulização de solventes 

em contexto industrial 

Nebulização [CS10].  7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 3,13E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências  de

solventes  de/para

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,80E+00 5,00E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,00E-02 9,99E-03 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação ao rolo ou à 

trincha em instalações 

industriais 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao rolo ou à 

trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,60E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - 

(ppm a par5r de resultados 

ECETOC-TRA e mg/m3 a par5r de 

ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local prevista 

(mg/cm2) - modificada 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Tratamento de ar.gos por 

banho e vazamento 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,90E-01 5,00E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais  Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em laboratórios 

de pequena escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,60E+00 2,50E-03 

 

Ver Appendix 1.a.16 e Appendix 2.a.16 

 

1.16.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para uso de solventes (aplicação industrial) são apresentados no Appendix 5a e

5b 
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1.17 Uso de solventes (Aplicação Profissional) 

1.17.1 Cenário de Exposição: Uso de solventes (Aplicação Profissional) 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de solventes (Aplicação Profissional) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 22 Domínio público (administração, educação, entertenimento, serviços, artesãos). 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC 8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, 

PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: ESVOC 39, ESVOC 45, ESVOC 6, ESVOC 9, ESVOC 15, 

ESVOC 20, ESVOC 21, ESVOC 25, ESVOC 26, ESVOC 14, ESVOC 19, ESVOC 29, ESVOC 32, ESVOC 50 ESVOC 51 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Uso industrial de solventes (processo químico ou agente de extracção). Inclui reciclagem / recuperação, 

transferências, armazenamento, limpeza de equipmentos, manutenção, amostragem, ac.vidades laboratoriais 

associadas e gestão de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. Líquido, pressão de vapor > 10 kPa [OC5] ou CS a temperaturas 

superiores a 100°C. 

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17]. 

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 38 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84].  

Uso em processo conLnuo fechado. 

Processo conLnuo [CS54] 

(sistemas fechados) [CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Uso em processo fechado em batch. 

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de 

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 
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Uso em processo em batch. Processo em 

batch [CS55]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de material é isolada, estando o 

reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas 

ou reservatórios abertos). 

Uso em processo em batch (aerosol). 

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de material é isolada, estando o 

reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas 

ou reservatórios abertos). 

Uso em processo em batch. Processo em 

batch [CS55]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de material é isolada, estando o 

reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas 

ou reservatórios abertos). 

Misturas em processos em batch. 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; Segregação parcial com ven.lação e filtração do ar 

recirculado. Confinamento parcial dos trabalhadores com ven.lação 

Misturas em processos em batch 

(aerosol). Operações de mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório

receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem.  

Misturas em processos em batch. 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Confinar fisicamente ou isolar em 

compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o 

compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; Segregação parcial com ven.lação e filtração do ar 

recirculado. Confinamento parcial dos trabalhadores com ven.lação 

Transferências de solventes ou produtos à 

base de solventes de/para reservatórios. 

Transferências de material [CS3].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

 Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e outras aberturas [E82]. Luvas 

de resistência química (Luvas com dados de permeação indicando que o material de construção oferece boa 

protecção para a substância) com formação básica ao trabalhador em combinação com acções de formação 

específicas (ex. procedimentos para remoção e eliminação das luvas) para tarefas onde se possa esperar que 

ocorra exposição via cutânea. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 

renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a 

permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção 

ocular apropriada [PPE26].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 1%. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 

renovações de ar por hora) [E11]. Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com dados 

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  
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Transferências de solventes ou produtos à 

base de solventes de/para reservatórios. 

Transferências de material [CS3].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. 

Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a 

fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade; o material de transferência está confinado, com reservatório receptor 

acoplado ou selado ao reservatório de origem (para transferências de produtos líquidos). Confinamento Dsico 

ou isolamento da fonte de emissão; o ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente ven.lado ou extraído; o

confinamento não é aberto durante a ac.vidade (Manuseamento de objectos contaminados). Usar protecção 

respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Manutenção e limpeza de equipamentos. 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material 

e outras aberturas [E82]. Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver 

ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos. Gestão de resíduos 

[CS28].  

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar executar a operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo 

exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Aplicação ao rolo ou à trincha de solventes 

ou produtos à base de solventes. 

Aplicação por rolo, distribuidor, fluxo 

[CS98]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Usar luvas com dados disponíveis 

sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar 

protecção ocular apropriada [PPE26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 

ou melhor [PPE29].  

Nebulização de solventes ou produtos à 

base de solventes (aerosol). Nebulização 

[CS10]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

 Minimizar a exposição pelo confinamento parcial da operação ou equipamento e providenciar extracção / 

ven.lação em aberturas [E60]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material 

de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinar 

fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; Usar protecção respiratória de 

acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Nebulização de solventes ou produtos à 

base de solventes. (aerosol). Nebulização 

[CS10]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor {PPE29].  

Nebulização de solventes ou produtos à 

base de solventes. (aerosol). Nebulização 

[CS10]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Limitar o teor da substância no produto para

5 %. 

Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento. Banho, imersão e vazamento 

[CS4]. (Processo a temperaturas inferiores 

a 70°C.) 

 Minimizar a exposição pelo  confinamento parcial  da operação ou equipamento e providenciar  extracção /

ven.lação em aberturas [E60].  

Tarefas laboratoriais. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Uso em “ho]e” ou sob extracção / ven.lação [E83].  

Transferências de/para reservatórios. 

Transferências de material [CS3].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

40°C.) 

 Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Luvas de resistência química (Luvas com dados de 

permeação indicando que o material de construção oferece boa protecção para a substância) com formação 

básica ao trabalhador em combinação com acções de formação específicas (ex. procedimentos para remoção e 

eliminação das luvas) para tarefas onde se possa esperar que ocorra exposição via cutânea. Usar protecção 

ocular apropriada [PPE26].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

40°C.) 

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Evitar executar a 

operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15

minutos [OC26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor {PPE29]. 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  
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Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

40°C.) 

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Evitar executar a 

operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15

minutos [OC26]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção 

oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Transferências de adesivos de/para 

recipientes. Transferências de material 

[CS3].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) 

 Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com 

dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Confinamento Dsico ou isolamento da fonte de emissão. O ar dentro do divisão confinado não é 

ac.vamente ven.dado ou extraído. O divisão confinado não é aberto durante a ac.vidade (para ac.vidades 

com superDcies líquidas ao aberto ou reservatórios abertos). 

Manutenção e limpeza de equipamentos. 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 40°C.) 

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Evitar executar a 

operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15

minutos [OC26].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 40°C.) 

Drenar ou remover a substância do equipamento antes da sua abertura ou manutenção [E81]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5%. Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Evitar executar a 

operação por mais de 15 minutes [OC10]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15

minutos [OC26].  

Aplicação ao rolo ou à trincha de solventes 

ou produtos à base de solventes. 

Aplicação por rolo, distribuidor, fluxo 

[CS98]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

 Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo 

EN374) em combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  

Nebulização de solventes ou produtos à 

base de solventes (aerosol). Nebulização 

[CS10]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 40°C.) 

Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com 

dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Segregação parcial com ven.lação e filtração do ar recirculado. Usar protecção respiratória de acordo 

com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Limitar o teor da substância no produto para 10 %. 

Nebulização de solventes ou produtos à 

base de solventes (aerosol). Nebulização 

[CS10]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 40°C.) 

Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, 

com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis 

sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância) 

juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]Limitar o teor da

substância no produto para 10 %. 

Nebulização de solventes ou produtos à 

base de solventes (aerosol). Nebulização 

[CS10]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 40°C.) 

Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Wear chemically resistant gloves (tested to type 

EN374) in combina.on with intensive management supervision controls [PPE18]. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26]. Limitar o teor da substância no produto para 10 %. 

Tratamento de ar.gos por banho e 

vazamento. Banho, imersão e vazamento 

[CS4]. (Processo a temperaturas inferiores 

a 70°C.) 

 Assegurar que a operação é efectuada no exterior [E69]. Luvas de resistência química (Luvas com dados de 

permeação indicando que o material de construção oferece boa protecção para a substância) com formação 

básica ao trabalhador em combinação com acções de formação específicas (ex. procedimentos para remoção e 

eliminação das luvas) para tarefas onde se possa esperar que ocorra exposição via cutânea. Usar protecção 

ocular apropriada [PPE26]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do

compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a 

ac.vidade;  Segregação parcial  com ven.lação e filtração do ar recirculado.  Confinamento parcial  dos

trabalhadores com ven.lação 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 3000 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 
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Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

ESVOC 39 20 

ESVOC 45 20 

ESVOC 6 20 

ESVOC 9 20 

ESVOC 15 20 

ESVOC 20 20 

ESVOC 21 20 

ESVOC 25 20 

ESVOC 26 20 

ESVOC 14 20 

ESVOC 19 20 

ESVOC 29 20 

ESVOC 32 20 

ESVOC 50 20 

ESVOC 51 20 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

ESVOC 39 0.0005 

ESVOC 45 0.0005 

ESVOC 6 0.0005 

ESVOC 9 0.0005 

ESVOC 15 0.0005 

ESVOC 20 0.0005 

ESVOC 21 0.0005 

ESVOC 25 0.0005 

ESVOC 26 0.002 

ESVOC 14 0.0005 

ESVOC 19 0.0005 

ESVOC 29 0.0005 

ESVOC 32 0.0005 

ESVOC 50 1 

ESVOC 51 0.0005 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

ESVOC 39 0.0274 
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ESVOC 45 0.0274 

ESVOC 6 0.0274 

ESVOC 9 0.0274 

ESVOC 15 0.0274 

ESVOC 20 0.0274 

ESVOC 21 0.0274 

ESVOC 25 0.0274 

ESVOC 26 0.1096 

ESVOC 14 0.0274 

ESVOC 19 0.0274 

ESVOC 29 0.0274 

ESVOC 32 0.0274 

ESVOC 50 66.67 

ESVOC 51 0.0274 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

ESVOC 39 0.01 

ESVOC 45 0.01 

ESVOC 6 0.01 

ESVOC 9 0.01 

ESVOC 15 0.01 

ESVOC 20 0.01 

ESVOC 21 0.01 

ESVOC 25 0.01 

ESVOC 26 0.04 

ESVOC 14 0.01 

ESVOC 19 0.01 

ESVOC 29 0.01 

ESVOC 32 0.01 

ESVOC 50 20 

ESVOC 51 0.01 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 dias except para ESVOC 50: 300 

dias 
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Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

SpERC OOC4 

ESVOC 39 0.5 

ESVOC 45 0.98 

ESVOC 6 0.98 

ESVOC 9 0.02 

ESVOC 15 0.15 

ESVOC 20 0.15 

ESVOC 21 1 

ESVOC 25 0.95 

ESVOC 26 0.9 

ESVOC 14 0.01 

ESVOC 19 0.05 

ESVOC 29 0.001 

ESVOC 32 0.05 

ESVOC 50 0.001 

ESVOC 51 0.005 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

ESVOC 39 0.5 

ESVOC 45 0.01 

ESVOC 6 0.01 

ESVOC 9 0 

ESVOC 15 0.05 

ESVOC 20 0.05 

ESVOC 21 0.025 

ESVOC 25 0.025 

ESVOC 26 0.01 
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ESVOC 14 0.01 

ESVOC 19 0.025 

ESVOC 29 0.00001 

ESVOC 32 0 

ESVOC 50 0 

ESVOC 51 0 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

SpERC OOC6 

ESVOC 39 0 

ESVOC 45 0.01 

ESVOC 6 0.01 

ESVOC 9 0 

ESVOC 15 0.05 

ESVOC 20 0.05 

ESVOC 21 0 

ESVOC 25 0.025 

ESVOC 26 0.09 

ESVOC 14 0.01 

ESVOC 19 0 

ESVOC 29 0.00001 

ESVOC 32 0.025 

ESVOC 50 0 

ESVOC 51 0 

  

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhumas  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 
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Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18  

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18  

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

ESVOC 39 2.11 

ESVOC 45 2.71 

ESVOC 6 2.71 

ESVOC 9 2.73 

ESVOC 15 2.65 

ESVOC 20 2.65 

ESVOC 21 2.73 

ESVOC 25 2.69 

ESVOC 26 10.66 

ESVOC 14 2.71 

ESVOC 19 2.69 

ESVOC 29 2.73 

ESVOC 32 2.69 

ESVOC 50 6638 

ESVOC 51 2.73 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

A ferramenta ECETOC TRA foi usada para es.mar as exposições do local de trabalho Tier 1 salvo se o modelo ART foi usado para es.maras exposições do local 

de trabalho Tier 2. Foi usado o modelo de exposição cutânea RISKOFDERM, Versão 2.0, para es.mar a exposição cutânea do local de trabalho Tier 2 (exposição 

local). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 
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As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  

 

Secção 4.2. Ambiente 

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 
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1.17.2 Es5ma5va de exposição: Uso de solventes (Aplicação Profissional) 

1.17.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Uso de solventes (Aplicação Profissional) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Profissional Applica5on: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Predicted inhalatory systemic Exposure - (ppm 

from ECETOC-TRA results e mg/m3 from 

ARTmodel results or for solid or aerosol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - modificada

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processo 

conLnuo fechado 

Processo conLnuo 

[CS54] 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,70E+00 9,99E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processo fechado

em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch (síntese 

ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,20E+00 2,50E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processo em 

batch 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade 

de exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,50E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Profissional Applica5on: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Predicted inhalatory systemic Exposure - (ppm 

from ECETOC-TRA results e mg/m3 from 

ARTmodel results or for solid or aerosol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - modificada

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processo em 

batch (aerosol). 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade 

de exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,50E-01 5,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processo em 

batch 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra probabilidade 

de exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,50E-01 5,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Misturas em processos 

em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou composição 

em processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 5,00E-03 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Misturas em processos 

em batch (aerosol). 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou composição 

em processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,40E+00 5,00E-03 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Misturas em processos 

em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou composição 

em processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 5,00E-03 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Transferências de 

solventes ou produtos à 

base de solventes 

de/para reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,10E+00 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Profissional Applica5on: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Predicted inhalatory systemic Exposure - (ppm 

from ECETOC-TRA results e mg/m3 from 

ARTmodel results or for solid or aerosol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - modificada

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA 7,00E-01 4,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,60E+00 4,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Transferências de 

solventes ou produtos à 

base de solventes 

de/para reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,80E+00 5,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 5,00E-01 9,99E-03 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Profissional Applica5on: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Predicted inhalatory systemic Exposure - (ppm 

from ECETOC-TRA results e mg/m3 from 

ARTmodel results or for solid or aerosol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - modificada

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação ao rolo ou à 

trincha de solventes ou 

produtos à base de 

solventes 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao rolo ou à 

trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,10E+00 2,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização de solventes 

ou produtos à base de 

solventes (aerosol). 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 3,13E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização de solventes 

ou produtos à base de 

solventes. (aerosol) 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA 4,00E+00 (mg/m3) 3,13E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização de solventes 

ou produtos à base de 

solventes. (aerosol) 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

5,00E+00 3,13E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Tratamento de ar.gos por

banho e vazamento 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,90E-01 5,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Tarefas laboratoriais  Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em laboratórios 

de pequena escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

4,60E+00 2,50E-03 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Profissional Applica5on: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Predicted inhalatory systemic Exposure - (ppm 

from ECETOC-TRA results e mg/m3 from 

ARTmodel results or for solid or aerosol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - modificada

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Transferências de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E+00 5,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA 1,40E-01 4,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores de

grande dimensão em 

instalações não-dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E+00 4,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Transferências de 

adesivos de/para 

recipientes 

Transferências de 

material [CS3].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E-01 5,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 1,00E-01 9,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de solventes (Profissional Applica5on: Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Predicted inhalatory systemic Exposure - (ppm 

from ECETOC-TRA results e mg/m3 from 

ARTmodel results or for solid or aerosol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - modificada
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Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / reservatórios 

de grande dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,30E+00 9,99E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação ao rolo ou à 

trincha de solventes ou 

produtos à base de 

solventes 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao rolo ou à 

trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,20E-01 4,00E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização de solventes 

ou produtos à base de 

solventes (aerosol). 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

RISKOFDERM  model

for Dermal exposure e

ART model for 

Inhalatory exposure 

2,70E+00 1,30E-01 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização de solventes 

ou produtos à base de 

solventes (aerosol). 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

RISKOFDERM  model

for Dermal exposure e

ART model for 

Inhalatory exposure 

2,70E+00 1,30E-01 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização de solventes 

ou produtos à base de 

solventes (aerosol). 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,00E+00 1,29E-02 

Uso de solventes

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de ar.gos 

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,90E-01 5,00E-02 

Ver Appendix 1.a.17 e Appendix 2.a.17 

 

1.17.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para uso de terebin.na como solvente (aplicação profissional) são apresentados

no Appendix 5a e 5b.
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1.18 Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial) 

1.18.1 Cenário de Exposição: Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector  do  Uso:  SU  3  Usos  industriais.  SU  10  Formulação  [mistura]  de  preparações  e/ou  reembalamento

(excluindo ligas). 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC2 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: FEICA 2, FEICA 3, FEICA 4 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Produção de adesivos e selantes. Inclui armazenamento, transferências, misturas, embalamento em pequena e 

larga escala, amostragem, ac.vidades laboratoriais associadas, limpeza de equipmentos / manutenção e gestão

de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. Líquido, pressão de vapor > 10 kPa [OC5] ou CS a temperaturas 

superiores a 100°C. 

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17]. 

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 12 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Manusear a substância dentro de um sistema fechado [E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema 

fechado [E84]. Providenciar um bom padrão de ven.lação geral (não menos de 3 a 5 renovações de ar por hora)

[E11] 

Formulação em processos conLnuos 

fechados, com recolha de amostras. 

Processo conLnuo [CS54]. (Processo a

temperaturas inferiores a 70°C.) Com 

recolha de amostra [CS56].  

(sistemas fechados) [CS107].  

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de 

acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]  

Formulação em processo fechado em 

batch, com recolha de amostras. 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de 

acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]  

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Processo 

a temperaturas inferiores a 70°C.) 
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Formulação em processo em batch, com 

recolha de amostras. Processo em batch 

[CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Processo 

a temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de 

acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]  

Mistura de ingredientes em processos em 

batch, com recolha de amostras. 

Operações de mistura (sistemas abertos) 

[CS30].  

Processo em batch [CS55].  

Com recolha de amostra [CS56]. (Processo 

a temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de 

acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]  

Transferências de/para revervatórios 

grandes. Transferências a granel [CS14].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

 Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e outras aberturas [E82]. Usar 

protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]  

 Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Drenar o sistema previamente antes da abertura ou manutenção do equipamento [E65]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5% Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e

outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos. Gestão de resíduos 

[CS28].  

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Transferências para recipientes pequenos. 

Enchimento de pequenas embalagens 

[CS7]. (Processo a temperaturas inferiores 

a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com 

filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]  

Produção de adesivos e selantes por 

aglomeração a frio, compressão, extrusão. 

Produção de preparações ou ar.gos por 

aglomeração a frio, compressão, extrusão 

or pele.zação [CS100]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor 

[PPE29]  

Produção de adesivos e selantes por 

aglomeração a frio, compressão, extrusão. 

Produção de preparações ou ar.gos por 

aglomeração a frio, compressão, extrusão 

or pele.zação [CS100]. (forma sólida - alta 

pulverulência). (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  

Tarefas laboratoriais. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.). 

 Uso em “ho]e” ou sob extracção / ven.lação [E83]. Confinamento Dsico ou isolamento da fonte de emissão, O

ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente ven.dado ou extraído, o área confinada não é aberta 

durante a ac.vidade, ; a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou 

selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Confinamento Dsico ou isolamento da fonte de emissão; o ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente 

ven.lado ou extraído; o confinamento não é aberto durante a ac.vidade (for transfert of liquid products). 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 600 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Página 302 de 458



Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

FEICA 2 200 

FEICA 3 200 

FEICA 4 200 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

FEICA 2 1 

FEICA 3 1 

FEICA 4 1 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

FEICA 2 909 

FEICA 3 1364909 

FEICA 4 1364909 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

FEICA 2 200 

FEICA 3 200 

FEICA 4 200 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) 220 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso interior. [OOC2] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

SpERC OOC4 

FEICA 2 0.006 

FEICA 3 0.006 

FEICA 4 

  

0.004 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

0 
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Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

0 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhumas  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

SpERC STP4 

FEICA 2 98 

FEICA 3 95 

FEICA 4 95 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

FEICA 2 90647 

FEICA 3 90647 

FEICA 4 90647 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 
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Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 
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1.18.2 Es5ma5va de exposição: Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial) 

1.18.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas fechados,

sem probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,00E-02 2,50E-02 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processos 

conLnuos fechados, com 

recolha de amostras 

Processo conLnuo 

[CS54] 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional 

ECETOC - TRA 1,00E-01 9,99E-03 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

fechado em batch, com 

recolha de amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação)

ECETOC - TRA 2,50E-01 2,50E-03 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

em batch, com recolha de 

amostras 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

ECETOC - TRA 2,00E-01 5,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de ingredientes em 

processos em batch, com 

recolha de amostras 

Operações de mistura

(sistemas abertos) 

[CS30].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA 5,00E-01 5,00E-03 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

revervatórios grandes 

Transferências a 

granel [CS14].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 1,50E-01 5,00E-02 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,00E-02 9,99E-03 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande

dimensão em 

instalações dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Método usado para a 

avaliação da exposição 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 
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Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências para 

recipientes pequenos 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes pequenos 

(linha de enchimento 

dedicada) 

ECETOC - TRA 3,00E-01 3,00E-02 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção de adesivos e 

selantes por aglomeração a 

frio, compressão, extrusão 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão

ou pele.zação 

[CS100] 

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio,

compressão, extrusão 

ou pele.zação 

ECETOC - TRA 3,00E-01 1,50E-02 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção de adesivos e 

selantes por aglomeração a 

frio, compressão, extrusão 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, extrusão

or pele.zação 

[CS100]. (forma 

sólida - alta 

pulverulência) 

14 - Produção de 

preparações ou ar.gos 

por aglomeração a frio,

compressão, extrusão 

ou pele.zação 

ECETOC - TRA 9,51E-02 1,50E-02 

Formulação de adesivos e

selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais  Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de reagentes 

de laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,50E+00 2,50E-03 

Ver Appendix 1.a.18 e Appendix 2.a.18 

 

1.18.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para uso na formulação de adesivos e selantes (aplicação industrial) são

apresentados no Appendix 5a e 5b 
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1.19 Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial) 

1.19.1 Cenário de Exposição: Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 3 Usos industriais. 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC5 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente: FEICA 6, FEICA 7, FEICA 8, FEICA 9 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Aplicação industrial de adesivos e selantes. Inclui transferências, amostragem, armazenamento, embalamento 

em pequena e larga escala, limpeza de equipamentos, manutenção, gestão de resíduos e ac.vidades 

laboratoriais associadas. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. Líquido, pressão de vapor > 10 kPa [OC5] ou CS a temperaturas 

superiores a 100°C. 

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17].

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 13 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados) [CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Manusear a substância dentro de um sistema fechado

[E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Uso em processo conLnuo fechado. 

Processo conLnuo [CS54] 

(sistemas fechados) [CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54].  

Uso em processo fechado em batch. 

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor 

[PPE29]  

Uso em batch. Processo em batch [CS55]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor 

[PPE29]  
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Mistura de adesivos ou selantes em 

processos em batch. Operações de 

mistura (sistemas abertos) [CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor 

[PPE29]  

Nebulização de adesivos ou selantes em 

instalações industriais. Nebulização 

[CS10]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição pelo confinamento parcial da 

operação ou equipamento e providenciar extracção / ven.lação em aberturas [E60]. Usar protecção 

respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]  

Nebulização de adesivos ou selantes em 

instalações industriais. Nebulização 

[CS10]. (aerosol). (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Minimizar a exposição pelo confinamento parcial da 

operação ou equipamento e providenciar extracção / ven.lação em aberturas [E60].  

Transferências de adesivos ou selantes 

de/para reservatórios. Transferências de 

material [CS3].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com 

filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29]  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 70°C.) 

Drenar o sistema previamente antes da abertura ou manutenção do equipamento [E65]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5% Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de transferência do material e

outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Gestão de resíduos. Gestão de resíduos 

[CS28].  

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Aplicação ao rolo ou à trincha em 

instalações industriais. Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo [CS98]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor 

[PPE29]  

Imersão e vazamento de adesivos ou 

selantes em ar.gos. Banho, imersão e 

vazamento [CS4]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar ven.lação/extracção nos pontos onde 

ocorra emissão [E54]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor 

[PPE29]  

Tarefas laboratoriais. Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Uso em “ho]e” ou sob extracção / ven.lação [E83]. 

Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa 

protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 800 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

FEICA 6 200 

FEICA 7 200 

FEICA 8 200 

FEICA 9 200 

  

Página 310 de 458



  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

FEICA 6 0.11 

FEICA 7 0.88 

FEICA 8 0.66 

FEICA 9 1 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

FEICA 6 100 

FEICA 7 800 

FEICA 8 600 

FEICA 9 909 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

FEICA 6 22 

FEICA 7 176 

FEICA 8 132 

FEICA 9 200 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Libertação conLnua. [FD2] 

Dias de emissão (dias/ano) 220 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3]  18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do 

risco) [OOC4] 

SpERC OOC4 

FEICA 6 0.009 
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Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 
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Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 

Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

A orientação é baseada em assumidas condições operacionais que podem não ser aplicáveis em todos os locais, logo, pode ser necessário o dimensionamento 

de forma a definir medidas de gestão de risco apropriadas para um local específico. [DSU1] Detalhes adicionais sobre tecnologias de dimensionamento e 

controlo estão disponíveis em folha informa.va rela.va às categorias SpERC (h]p://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] Se o 

dimensionamento revelar uma condição de uso não Seguro (i.e., RCRs > 1), é requerida a adopção medidas de gestão de risco adicionais ou uma avaliação de 

segurança química específica para o local. [DSU8] 
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1.19.2 Es5ma5va de exposição: Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial) 

1.19.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas fechados,

sem probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 6,00E-03 1,50E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em processo conLnuo 

fechado 

Processo conLnuo 

[CS54] 

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA 6,00E-01 6,00E-03 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso  em  processo  fechado

em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA 1,50E-01 1,50E-03 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em batch Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 1,20E-01 3,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de adesivos ou 

selantes em processos em 

batch 

Operações de mistura 

(sistemas abertos) 

[CS30].  

5 - Mistura ou composição 

em processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

ECETOC - TRA 3,00E-01 3,00E-03 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Nebulização de adesivos ou 

selantes em instalações 

industriais 

Nebulização [CS10].  7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA 7,50E-01 9,41E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Nebulização de adesivos ou 

selantes em instalações 

industriais 

Nebulização [CS10]. 

(aerosol) 

7 -Nebulização industrial ECETOC - TRA 4,76E-01 (mg/m3) 9,41E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de adesivos 

ou selantes de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 9,00E-02 3,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,00E-02 9,99E-03 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial): Exposição do trabalhador 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação ao rolo ou à 

trincha em instalações 

industriais 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao rolo ou 

à trincha  

ECETOC - TRA 3,00E-01 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Imersão e vazamento de 

adesivos ou selantes em 

ar.gos 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA 3,00E-01 3,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais  Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala 

ECETOC - TRA 6,00E-01 3,00E-04 

 

Ver Appendix 1.a.19 e Appendix 2.a.19 

 

1.19.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para o uso de terebin.na como adesivo e selante (aplicação industrial) são

apresentados no Appendix 5a e 5b  
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1.20 Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional) 

1.20.1 Cenário de Exposição: Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional) 

 EC: 932-349-8 

Descrição do Uso Sector do Uso: SU 22 Domínio público (administração, educação, entertenimento, serviços, artesãos). 

 Categorias de Processo:PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a,PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, 

PROC15 

 Categorias de libertação para o ambiente:ERC8c, ERC8f Categorias

Específicas de Libertação para o Ambiente:  

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas  Aplicação profissional de adesivos e selantes. Inclui transferências, amostragem, ac.vidades laboratoriais 

associadas, armazenamento, embalamento de pequena e larga escala, manutenção, limpezza de equipamentos

e gestão de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Caracterís5cas do produto 

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor 0.5 - 10 kPa [OC4]. Líquido, pressão de vapor > 10 kPa [OC5] ou CS a temperaturas 

superiores a 100°C. 

Teor da substância no produto Inclui percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que indicado de outra forma) [G13].  

Quan.dades usadas Sem limite 

Frequência e duração do uso Inclui exposição diária até 8 horas (a menos que indicado de outra forma) [G2].  

Outras condições operacionais que 

afectem a Exposição do trabalhador 

Assume-se que as ac.vidades decorrem à temperatura ambiente (a menos que indicado de outra forma) [G17]. 

Assume-se que estão implementados os princípios da boa higiene no trabalho [G1].  

Cenários Individuais Medidas de Gestão de Riscos 

Número de cenários individuais : 26 

Uso em sistemas fechados, sem 

probabilidade de exposição. (sistemas 

fechados)[CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Manusear a substância dentro de um sistema fechado

[E47]. Armazenar a substância dentro de um sistema fechado [E84].  

Uso em processo conLnuo fechado. 

Processo conLnuo [CS54] 

(sistemas fechados) [CS107]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Uso em “ho]e” ou sob extracção / ven.lação [E83]. 

Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de 

material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Confinamento Dsico ou isolamento da fonte de 

emissão; o ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente ven.lado ou extraído; o confinamento não é 

aberto durante a ac.vidade (for transfert of liquid products). 

Uso em processo fechado em batch. 

Operações de mistura (sistemas fechados) 

[CS29].  

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a 

fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor 

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios 

abertos). Confinamento Dsico ou isolamento da fonte de emissão; o ar dentro do divisão confinado não é 

ac.vamente ven.lado ou extraído; o confinamento não é aberto durante a ac.vidade (for transfert of liquid 

products). 
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Uso em batch. Processo em batch [CS55]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar um bom padrão de ven.lação geral (não

menos de 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento 

não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência 

de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). Confinamento Dsico ou isolamento da fonte de 

emissão; o ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente ven.lado ou extraído; o confinamento não é 

aberto durante a ac.vidade (for transfert of liquid products). 

Mistura de adesivos ou selantes em 

processos em batch. Operações de 

mistura (sistemas abertos) [CS30].  

Processo em batch [CS55]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar um bom padrão de ven.lação geral (não

menos de 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26] 

Transferências de adesivos ou selantes 

de/para reservatórios. Transferências de 

material [CS3].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar um bom padrão de ven.lação geral (não

menos de 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados 

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento 

não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; ; a transferência 

de material é isolada, estando o reservatório receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para 

ac.vidades com superDcies abertas ou reservatórios abertos). 

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

40°C.) 

Drenar o sistema previamente antes da abertura ou manutenção do equipamento [E65]. Limitar o teor da 

substância no produto para 5% Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral (não menor que 3 a 5 

renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 

minutos [OC26]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção 

oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Transferências de adesivos ou selantes 

de/para reservatórios. Transferências de 

material [CS3].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e 

verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular 

apropriada [PPE26].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar extracção/ven.lação para os pontos de 

transferência do material e outras aberturas [E82]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material 

de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Processo a temperaturas 

inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições 

superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material 

de construção oferece uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Gestão de resíduos. Gestão de resíduos 

[CS28].  

Limitar o teor da substância no produto para 1% [OC16]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26].  

Aplicação ao rolo ou à trincha de adesivos 

ou selantes. Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo [CS98]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Luvas de resistência química (Luvas com dados de 

permeação indicando que o material de construção oferece boa protecção para a substância) com formação 

básica ao trabalhador em combinação com acções de formação específicas (ex. procedimentos para remoção e 

eliminação das luvas) para tarefas onde se possa esperar que ocorra exposição via cutânea. Usar protecção 

ocular apropriada [PPE26].  

Nebulização de adesivos e selantes . 

Nebulização [CS10]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo 

EN374) em combinação com controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29].  
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Nebulização de adesivos e selantes . 

Nebulização [CS10]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar um bom padrão de ven.lação geral (não

menos de 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11] Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro

Tipo A/P2 ou melhor [PPE29] Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo EN374) em combinação com

controlos intensivos de supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Imersão e vazamento de adesivos ou 

selantes em ar.gos. Banho, imersão e 

vazamento [CS4]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados

disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada 

[PPE26]Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento 

não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento não é aberto durante a ac.vidade; 

Tarefas laboratoriais . Ac.vidades 

laboratoriais [CS36]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Providenciar bons princípios de boa ven.lação geral 

(não menor que 3 a 5 renovações de ar por hora) [E11]. Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a 

fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade; A transferência de material é isolada, estando o reservatório receptor 

encaixado ou selado ao reservatório de origem. 

Transferências de adesivos ou selantes 

de/para reservatórios. Transferências de 

material [CS3].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]Confinamento Dsico ou isolamento da fonte de 

emissão. O ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente ven.dado ou extraído;o área confinada não é 

aberta durante a ac.vidade;the material transfer is enclosed with the receiving vessel being docked or sealed to

the source vessel(for ac.vi.es with open liquid surfaces or open reservoirs). 

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas 

resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar 

protecção ocular apropriada [PPE26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 

ou melhor [PPE29]  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Instalações não-dedicadas [CS82]. 

(Processo a temperaturas inferiores a 

40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas 

resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de 

construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos trabalhadores. Usar 

protecção ocular apropriada [PPE26] 

Transferências de adesivos ou selantes 

de/para reservatórios. Transferências de 

material [CS3].  

Instalações dedicadas [CS81]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece 

uma boa protecção à substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Confinamento Dsico ou isolamento 

da fonte de emissão; O ar dentro do divisão confinado não é ac.vamente ven.dado ou extraído, o área 

confinada não é aberta durante a ac.vidade, ; a transferência de material é isolada, estando o reservatório 

receptor encaixado ou selado ao reservatório de origem (para ac.vidades com superDcies abertas ou 

reservatórios abertos). 

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39].  

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com 

dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com

filtro Tipo A/P2 ou melhor {PPE29]  

Limpeza e manutenção de equipamentos 

[CS39]. (Processo a temperaturas inferiores

a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Evitar desenvolver ac.vidades envolvendo exposições superiores a 15 minutos [OC26]. Usar luvas com 

dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o material de construção oferece uma boa protecção à 

substância. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  

Aplicação ao rolo ou à trincha de adesivos 

ou selantes. Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo [CS98]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Luvas de resistência química (Luvas com dados de permeação indicando que o material de construção 

oferece boa protecção para a substância) com formação básica ao trabalhador em combinação com acções de 

formação específicas (ex. procedimentos de remoção e eliminação de luvas) para tarefas onde se possa esperar 

que ocorra exposição via cutânea. Usar protecção ocular apropriada [PPE26].  
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Nebulização de adesivos e selantes. 

Nebulização [CS10]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar luvas resistentes aa químicos (testadas segundo EN374) em combinação com controlos intensivos de

supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Nebulização descendente. 

Nebulização de adesivos e selantes. 

Nebulização [CS10]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 40°C.) (aerosol) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar protecção respiratória de acordo com a EN140, com filtro Tipo A/P2 ou melhor [PPE29] Usar luvas 

resistentes aa químicos (testadas segundo EN374) em combinação com controlos intensivos de 

supervisão[PPE18]. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]. Limitar a substância no produto para 0,1 %. 

Imersão e vazamento de adesivos ou 

selantes em ar.gos. Banho, imersão e 

vazamento [CS4]. (Processo a 

temperaturas inferiores a 70°C.) 

Limitar o teor da substância no produto para 25% [OC18]. Assegurar que a operação é efectuada no exterior 

[E69]. Usar luvas resistentes a químicos (Usar luvas com dados disponíveis sobre a permeação e verifique se  o 

material de construção oferece uma boa protecção à substância) juntamente com formação básica dos 

trabalhadores. Usar protecção ocular apropriada [PPE26]Confinar fisicamente ou isolar em compar.mento a 

fonte de emissão, o ar dentro do compar.mento não é ac.vamente ven.lado ou extraído, o compar.mento 

não é aberto durante a ac.vidade; 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 1200 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

FEICA 10 20 

FEICA 11 20 

FEICA 12 20 

FEICA 13 20 

FEICA 14 20 

FEICA 15 20 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

FEICA 10 0.002 

FEICA 11 0.002 

FEICA 12 0.002 

FEICA 13 0.002 

FEICA 14 0.002 

FEICA 15 0.002 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

FEICA 10 0.1096 

FEICA 11 0.1096 

FEICA 12 0.1096 

FEICA 13 0.1096 
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FEICA 14 0.1096 

FEICA 15 0.1096 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

FEICA 10 0.04 

FEICA 11 0.04 

FEICA 12 0.04 

FEICA 13 0.04 

FEICA 14 0.04 

FEICA 15 0.04 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco)

[OOC4] 

SpERC OOC4 

FEICA 10 0 

FEICA 11 0 

FEICA 12 0.98 

FEICA 13 0.985 

FEICA 14 0 

FEICA 15 

  

0.98 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

FEICA 10 0.015 

FEICA 11 0.009 

FEICA 12 0.01 

FEICA 13 0 

FEICA 14 0.015 
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FEICA 15 0.01 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

0 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhuma  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18  

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

FEICA 10 10.55 

FEICA 11 10.70 

FEICA 12 10.67 

FEICA 13 10.92 

FEICA 14 10.55 

FEICA 15 10.67 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

Secção 3.1. Saúde 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2. 

Usado o modelo Advanced Reach Tool (ART). 

Usado o modelo ECETOC TRA, versão 2 e Advanced Reach Tool (ART). 
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Secção 3.2. Ambiente 

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

Secção 4.1. Saúde 

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, 

para níveis equivalentes [G23].  

Secção 4.2. Ambiente 

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 
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1.20.2 Es5ma5va de exposição: Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional) 

1.20.2.1 Saúde humana 

 

Es5ma5va de exposição - Trabalhador – Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional) 
Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA 6,00E-03 1,50E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processo 

conLnuo fechado 

Processo conLnuo 

[CS54]. (sistemas 

fechados) [CS107].  

2 - Uso em processos 

fechados, conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,10E-01 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processo fechado

em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo em batch 

[CS55].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou formulação) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,10E-01 1,50E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em batch Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos em 

batch e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,10E-01 3,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Mistura de adesivos ou 

selantes em processos 

em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

composição em processos

em batch (mul.-estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,60E-01 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Transferências de 

adesivos ou selantes 

de/para reservatórios 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações 

nãodedicadas [CS82] 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,20E+00 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39]. Instalações 

não-dedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E+00 4,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Transferências de 

adesivos ou selantes 

de/para reservatórios 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações dedicadas

[CS81].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,20E+00 6,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,00E-01 6,00E-03 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E+00 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação ao rolo ou à 

trincha de adesivos ou 

selantes 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao rolo ou 

à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,20E+00 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 3,50E-01 5,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização  de  adesivos

e selantes  

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,60E+00 9,41E-02 

Página 326 de 458



Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização de adesivos e

selantes  

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,70E+00 9,41E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Imersão e vazamento de 

adesivos ou selantes em 

ar.gos 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

7,30E-01 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Tarefas laboratoriais  Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de pequena 

escala 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E+00 1,50E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Transferências de 

adesivos ou selantes 

de/para reservatórios 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações 

nãodedicadas [CS82]. 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,20E+00 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39]. Instalações 

não-dedicadas 

[CS82] 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA 4,20E-01 6,00E-02 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39]. Instalações 

não-dedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / contentores 

de grande 

dimensão em instalações 

nãodedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E+00 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Transferências de 

adesivos ou selantes 

de/para reservatórios 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações dedicadas

[CS81].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,20E+00 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA 2,10E-01 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Manutenção e limpeza de

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de grande 

dimensão em instalações 

dedicadas 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

1,00E+00 6,00E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional): Exposição do trabalhador 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de Processo 

(PROC) 

Method use for 

exposure assessment 

Exposição por inalação prevista - (ppm a 

par5r de resultados ECETOC-TRA e mg/m3 a 

par5r de ART-resultados-modelo, sólido ou 

aerossol) 

Exposição dérmica local 

prevista (mg/cm2) - 

modificada 
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Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação ao rolo ou à 

trincha de adesivos ou 

selantes 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao rolo ou 

à trincha  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

9,10E-01 6,00E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização  de  adesivos

e selantes  

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

3,20E-01 9,41E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Nebulização  de  adesivos

e selantes  

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não 

industrial 

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

2,10E+00 9,41E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Imersão e vazamento de 

adesivos ou selantes em 

ar.gos 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de ar.gos

por banho e vazamento  

ECETOC - TRA para 

exposição dérmica e 

modelo ART para 

exposição por inalação 

6,50E-01 6,00E-02 

 

Ver Appendix 1.a.20 e Appendix 2.a.20 

 

1.20.2.2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para o uso de Terebin.na como adesivo e selante (aplicação profissional) são

apresentados no Appendix 5a e 5b  
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1.21 Uso de produtos perfumados (Consumidor) 

1.21. 1 Cenário de Exposição: Uso de produtos perfumados (Consumidor) 
Secção 1 Cenário de Exposição Título 

Título Uso de produtos perfumados (Consumidor) 

EC: 932-349-8 

Sector do Uso (SU code) SU 21 Sector domés.co (= público geral = consumidores) 

Descrição do Uso (PC codes) PC1, PC3, PC8 (apenas excipiente), PC9a, PC9b, PC9c, PC13, PC18, PC28, PC31, PC34, PC35, PC39, AC31, AC34, AC35, AC0 

AC0: 

Outros ar.gos perfumados--Incenso 

Outros ar.gos perfumados –Ar.gos plás.cos (excluindo brinquedos) 

Outros ar.gos perfumados –Areia higiénica para gatos 

Outros ar.gos perfumados –Ar.gos inse.cidas (bobina para mosquitos, papel, eléctrico, etc. ) excluindo aerosóis 

Outros ar.gos perfumados --Conjuntos de limpeza a seco 

 

PC 28: Perfumes, fragrâncias 

PC 39: Cosmé.cos, produtos para cuidados pessoais 

Os cosmé�cos estão excluídos do Regulamento Reach com excepção da parte Ambiental; logo a avaliação da exposição e a 

caracterização de riscos para a saúde humana (PC28 e PC39) não foram desenvolvidos. 

Processos, tarefas, 

ac.vidades abrangidas 

A principal categoria dos produtos perfumados são os produtos domés.cos tal como detergentes/agentes de limpeza, 

amaciadores de roupa, ambientadores (produtos funcionais), polimentos e misturas de ceras, sdesivos e selantes, 

combusLveis, ar.gos perfumados, .ntas e toners, produtos biocidas (apenas excipientes) e produtos de limpeza do ar. Estes 

produtos são misturas de vários ingredientes (substâncias) 

Categoria de libertação para

o ambiente 

ERC8a, ERC8d, ERC10b, ERC11b 

Categorias Específicas de 

Libertação para o Ambiente 

 COLIPA 17, COLIPA 18, COLIPA 19, AISE 16, AISE 17, AISE 18 

Secção 2 Condições opera5onal e Medidas de Gestão de Riscos 

Secção 2. 1 Controlo da exposição do consumidor 

Caracterís5cas do produto   

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor > 10 Pa [OC15].  

Pressão de Vapor 5.19E+02 Pa 

Teor da substância no 

produto 

OC: 

Inclui o uso directo e indirecto de produtos perfumados.  

Salvo indicação em contrário, está incluído um valor para a exposição a compostos perfumados (misturas) de forma agregada, 

(cutânea, oral e por inalação) para todos os produtos, excluindo aplicações cosmé.cas, de não mais de 0.15mg/kg peso 

corporal/dia 

Salvo indicação em contrário, estão incluídas concentrações até 20% de uma substância em produtos perfumados.  

 

RMM: Não estão iden.ficadas medidas de gestão de risco (RMM) específicas para além das iden.ficadas 

Quan.dades usadas 

Inclui, como pior cenário, a exposição global a uma quan.dade de fragância de forma a que possa englobar os intervalos dos 

possíveis cenários de exposição. 

Frequência e duração do 

uso / exposição 

Salvo indicação em contrário, inclui uma frequência de uso até 365 dias por ano.  

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 
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Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 950 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] SpERC A1 

COLIPA 17 0.053 

COLIPA 18 0.053 

COLIPA 19 0.053 

AISE 16 0.04 

AISE 17 0.04 

AISE 18 0.04 

ERC 8d 0.1 

ERC 10b 0.1 

ERC 11b 0.1 

  

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

COLIPA 17 5.3 

COLIPA 18 5.3 

COLIPA 19 5.3 

AISE 16 4 

AISE 17 4 

AISE 18 4 

ERC 8d* 15 

ERC 10b * 10 

ERC 11b * 10 

* somatório da tonelagem

para uso profissional e 

para uso pelos 

consumidores 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 7.50E-04 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

COLIPA 17 0.0109 

COLIPA 18 0.0109 

COLIPA 19 0.0109 

AISE 16 0.0082 

AISE 17 0.0082 

AISE 18 0.0082 
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ERC 8d 0.0822 

ERC 10b 0.0548 

ERC 11b 0.0548 

  

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 

COLIPA 17 0.003975 

COLIPA 18 0.003975 

COLIPA 19 0.003975 

AISE 16 0.003 

AISE 17 0.003 

AISE 18 0.003 

ERC 8d 0.03 

ERC 10b 0.02 

ERC 11b 0.02 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do 

risco) [OOC4] 

SpERC OOC4 

COLIPA 17 0 

COLIPA 18 1 

COLIPA 19 0 

AISE 16 0 

AISE 17 0 

AISE 18 1 

ERC 8d 1 

ERC 10b 1 

ERC 11b 1 
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Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão 

do risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

COLIPA 17 1 

COLIPA 18 0 

COLIPA 19 1 

AISE 16 1 

AISE 17 1 

AISE 18 0 

ERC 8d 1 

ERC 10b 1 

ERC 11b 1 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

SpERC OOC6 

COLIPA 17 0 

COLIPA 18 0 

COLIPA 19 0 

AISE 16 0 

AISE 17 0 

AISE 18 0 

ERC 8d 0.2 

ERC 10b 1 

ERC 11b 0 

  

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhuma  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

COLIPA 17 0.87 
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COLIPA 18 1.08 

COLIPA 19 0.87 

AISE 16 0.69 

AISE 17 0.69 

AISE 18 0.81 

ERC 8d 2.20 

ERC 10b 2.20 

ERC 11b 2.20 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

3.1. Saúde  

A ferramenta ECETOC TRA foi usada para es.mar as exposições do consumidor. 

3.2. Ambiente  

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

4.1. Saúde  

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para 

níveis equivalentes [G23]. 

4.2. Ambiente  

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 
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1.21. 2 Es5ma5va de exposição: Uso de produtos perfumados (Consumidor) 

1.21. 2. 1 Saúde humana 

 A es.ma.va de exposição é baseada na orientação da IFRA sobre a exposição do consumidor durante o uso de produtos com 

fragrâncias. A indústria de perfumaria estudou a avaliação de exposição sistémica para consumidores a par.r de substâncias 

perfumadas via cutânea, oral e por inalação, a fim de concluir a exposição sistémica total para os ingredientes perfumados 

usados em produtos para o consumidor. 

Existem vários .pos diferentes de produtos que podem ser considerados ao es.mar a exposição a fragrâncias para produtos

para o consumidor, conforme descrito nos PCs e ACs iden.ficados. No entanto, a maioria dos .pos de produto levam apenas a

níveis  de  exposição  muito  baixos  e  negligíveis,  devido  à  baixa  incorporação  e  aos  níveis  de  libertação  das  substâncias

perfumadas.  Os  principais  produtos  descritos  abaixo  cobrem  a  maioria  da  contribuição  para  a  exposição  diária  geral  às

fragrâncias e podem, portanto, ser considerados como abrangendo a ampla gama de possíveis cenários. 

Os  consumidores  podem ser  expostos  a  substâncias  perfumadas  diretamente  através  do uso de,  por  exemplo,  agentes  de

limpeza  e ambientadores  do ar,  mas também indiretamente  pelo contacto com resíduos  em superDcies.  A derivação total

agragada da exposição (cutânea, oral e por inalação) a compostos de fragrâncias (misturas) de todos os produtos, excluindo

aplicações cosmé.cas, não é superior a 0,15 mg / kg pc / dia. Este valor pode ser usado para derivar o pior cenário de exposição
para uma substância perfumada de 0,03 mg / kg / dia, assumindo 20% de incorporação da substância perfumada no composto

perfumado (mistura). Esta sobre-es.ma.va conservadora pode ser refinada, se necessário, usando os níveis reais de u.lização

de substâncias perfumadas encontradas em produtos. 

O valor de pior caso de 0,03 mg / kg / dia é usado para todas as vias de exposição humana para a avaliação de riscos do

consumidor relacionada ao uso de produtos perfumados. 

Ver Appendix 4 

 

1.21. 2. 2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para o uso de produtos

perfumados (Consumidor) são apresentados no Appendices 5a e 5b.

1.22 Uso de Reves5mentos e Tintas (Consumidor) 

1.22.1 Cenário de Exposição : Uso de Reves5mentos e Tintas (Consumidor) 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição 

Título Uso de Reves.mentos e Tintas (Consumidor) 

EC: 932-349-8 

Descrição do Uso  Sector do Uso : SU 21 Sector domés.co (= público geral = consumidores) 

  Categoria de produto : PC9a, PC9b, PC9c, PC18 

  Categoria de libertação para o ambiente : ERC8a, ERC8d 

Categorias Específicas de Libertação para o Ambiente : ESVOC 7 

Processos, tarefas, 

ac.vidades abrangidas 

Engloba as aplicações pelo consumidor de reves.mentos, .ntas,  incluindo transferências, preparações, formação de filmes, 

limpeza de equipamentos e gestão de resíduos. 

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Secção 2.1 Controlo da exposição do consumidor  

Caracterís5cas do produto   

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor > 10 Pa [OC15].  

Pressão de Vapor 5.19E+02 Pa 
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Teor da substância no 

produto 

Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 50% [ConsOC1].  

Quan.dades usadas Salvo indicação em contrário; engloba quan.dades de uso até 25000 g [ConsOC2]; engloba uma área de contacto cutâneo até 

857,5 cm2 [ConsOC5].  

Frequência e duração do uso 

/ exposição 

Salvo indicação em contrário, engloba uma frequência de uso até 1 vez por dia [ConsOC4]; engloba uma exposição até 4 horas 

por evento [ConsOC14].  

Outras condições 

operacionais que afectem a 

Exposição do consumidor 

Salvo indicação em contrário, é assumido o uso à temperatura ambiente [ConsOC15]; é assumido o uso num divisão de 20 m3 

[ConsOC11]; é assumido o uso com uma ven.lação Lpica [ConsOC8].  

Secção 2.1.1 Categorias de produto 

Número de usos para o 

consumidor : 

8 

PC9a: Reves.mentos, .ntas, 

diluentes, decapante de 

.nta- teores elevados de 

solvente 

e sólidos, .ntas de base 

aquosa 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,26 % [ConsOC1]; engloba o uso até 6 dias/ano [ConsOC3]; 

engloba o uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 428,75 cm2 [ConsOC5]; por cada 

evento de u.lização, engloba quan.dades de uso até 744 g [ConsOC2]; engloba o uso num divisão até 20 m3 [ConsOC11]; por 

cada evento de u.lização, engloba exposições até 2,20 hr/evento [ConsOC14].  

 

RMM: Sem iden.ficação de medidas de gestão de riscos (RMMs) específicas para além das indicadas 

PC9a: Reves.mentos, .ntas, 

diluentes, decapantes de 

.ntas--lata de nebulizador em

aerosol  

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 50 % [ConsOC1]; engloba o uso até 2 dias/ano [ConsOC3]; engloba o

uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; por cada evento de u.lização, engloba quan.dades de uso até 215g [ConsOC2]; Engloba o 

uso numa garagem para um automóvel (34 m3) segundo uma ven.lação Lpica [ConsOC10]; engloba o uso num divisão até 34 m3 

[ConsOC11]; por cada evento de u.lização, engloba exposições até 0,30 hr/evento [ConsOC14].  

 

RMM: Sem iden.ficação de medidas de gestão de riscos (RMMs) específicas para além das indicadas 

PC9a: Reves.mentos, .ntas, 

diluentes, decapantes de 

.ntas--Decapantes 

(decapante de: .nta, colas, 

papel de parede, selantes) 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,26 % [ConsOC1]; engloba uso até dias/ano [ConsOC3]; engloba o 

uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 857,50 cm2 [ConsOC5]; por cada evento de 

u.lização, engloba quan.dades de uso até 491 g [ConsOC2]; engloba o uso num divisão até 20 m3 [ConsOC11]; por cada evento 

de u.lização, engloba exposições até 2,00 hr/evento [ConsOC14].  

 

RMM: Sem iden.ficação de medidas de gestão de riscos (RMMs) específicas para além das indicadas 

PC9b: Materiais de 

enchimento, estuques, 

más.ques, argila para 

modelar--Cargas e más.ques  

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,26 % [ConsOC1]. engloba o uso até 12 dias/ano [ConsOC3]; 

engloba o uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 35,70 cm2 [ConsOC5]; por cada evento 

de u.lização, engloba quan.dades de uso até 85 g [ConsOC2]; engloba o uso num divisão até 20 m3 [ConsOC11]; por cada evento

de u.lização, engloba exposições até 4,00 hr/evento [ConsOC14].  

 

RMM: Sem iden.ficação de medidas de gestão de riscos (RMMs) específicas para além das indicadas 

PC9b: Materiais de 

enchimento, estuques, 

más.ques, argila para 

modelar--Estuques e agentes 

de regularização de 

pavimentos 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,13% [ConsOC1]; engloba o uso até 12 dias/ano [ConsOC3]; engloba

o uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 857,50 cm2 [ConsOC5]; por cada evento de 

u.lização, engloba quan.dades de uso até 13800 g [ConsOC2]; engloba o uso num divisão até 20 m3 [ConsOC11]; por cada evento

de u.lização, engloba exposições até 2,00 hr/evento [ConsOC14].  

 

RMM: Sem iden.ficação de medidas de gestão de riscos (RMMs) específicas para além das indicadas 

PC9b: Materiais de 

enchimento, estuques, 

más.ques, argila para 

modelar--Argila para modelar 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,26 % [ConsOC1]; engloba o uso até 365 dias/ano [ConsOC3]; 

engloba o uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 254,40 cm2 [ConsOC5]; por cada 

evento de u.lização, assume uma quan.dade ingerida de 1g [ConsOC13].  

 

RMM: Sem iden.ficação de medidas de gestão de riscos (RMMs) específicas para além das indicadas 

PC9c: Tintas para pintar com 

os dedos --Tintas para pintar 

com os dedos 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,21 % [ConsOC1]; engloba o uso até 365 dias/ano [ConsOC3]; 

engloba o uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 254,40 cm2 [ConsOC5]; por cada 

evento de u.lização, assume uma quan.dade ingerida de 1,35g [ConsOC13].  

 

RMM: Sem iden.ficação de medidas de gestão de riscos (RMMs) específicas para além das indicadas 
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PC18_n: Tintas e toners-- 

Tintas e toners. 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,26% [ConsOC1]; engloba o uso até 365 dias/ano [ConsOC3]; 

engloba o uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 71,40 cm2 [ConsOC5]; por cada evento 

de u.lização, engloba quan.dades de uso até 40 g [ConsOC2]; engloba o uso num divisão até 20 m3 [ConsOC11]; por cada evento

de u.lização, engloba exposições até 2,20 hr/evento [ConsOC14].  

 

RMM: Sem iden.ficação de medidas de gestão de riscos (RMMs) específicas para além das indicadas 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 100 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 10 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 0.0005 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 0.0137 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 0.005 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

0.985 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do 

risco) [OOC5] 

1.00E-02 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) [OOC6] 5.00E-03 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhuma  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 
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Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 1.35 

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

3.1. Saúde  

A ferramenta ECETOC TRA foi usada para es.mar as exposições do consumidor. 

3.2. Ambiente  

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH. 

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

4.1. Saúde  

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para 

níveis equivalentes [G23]. 

4.2. Ambiente  

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 

 

 

 

 

 

 

 

1.22.2 Es5ma5va de exposição: Uso de Reves5mentos e Tintas (Consumidor) 

1.22.2.1 Saúde humana 

 

Es.ma.va de exposição Consumidor - Uso de Reves.mentos e Tintas 

Cenário de Exposição (CS)

Genérico 

Uso relevante

para o produto

sen5nela 

Subcategoria

de produto

sen5nela 

Método usado

para a 

avaliação da

exposição 

Exposição

cutânea 

es5mada 

(mg/cm²) 

Exposição oral

es5mada 

(mg/kg/d) 

Exposição por

inalação 

es5mada 

(mg/m3) Título

resumido 

Área de 

Aplicação / 

UD 
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Uso de 

Reves.mentos

e Tintas 

(Consumidor) 

ConsumidorSU

21 

PC9a: 

Reves.mentos, 

.ntas, 

diluentes, 

decapantes de 

.ntas 

Teores

elevados de

solventes e 

sólidos, .ntas

de base

aquosa 

ECETOC - TRA 2,03E-02 n.a. 7,27E-02 

Uso de 

Reves.mentos

e Tintas 

(Consumidor) 

ConsumidorSU

21 

PC9a: 

Reves.mentos, 

.ntas, 

diluentes, 

decapantes de 

.ntas 

Lata de

nebulizador de

aerosol  

ECETOC - TRA n.a.  n.a. 1,59E-01 

Uso de 

Reves.mentos

e Tintas 

(Consumidor) 

ConsumidorSU

21 

PC9a: 

Reves.mentos, 

.ntas, 

diluentes, 

decapantes de 

.ntas 

Decapantes 

(decapante de:

.nta, colas, 

papel de

parede,

selantes) 

ECETOC - TRA 2,11E-02 n.a. 2,38E-02 

Uso de 

Reves.mentos

e Tintas 

(Consumidor) 

ConsumidorSU

21 

PC9b:

Materiais de

enchimento,

estuques, 

más.ques,

argila para

modelar 

Cargas e

más.ques  

ECETOC - TRA 2,11E-02 n.a. 6,71E-01 

Uso de 

Reves.mentos

e Tintas 

(Consumidor) 

ConsumidorSU

21 

PC9b:

Materiais de

enchimento,

estuques, 

más.ques,

argila para

modelar 

Estuques e

agentes de 

regularização

de pavimentos 

ECETOC - TRA 6,75E-03 n.a. 8,84E-01 

Uso de 

Reves.mentos

e Tintas 

(Consumidor) 

ConsumidorSU

21 

PC9b:

Materiais de

enchimento,

estuques, 

más.ques,

argila para

modelar 

Argila para

modelar 

ECETOC - TRA 1,10E-02 1,30E-01 n.a. 

Uso de 

Reves.mentos

e Tintas 

(Consumidor) 

ConsumidorSU

21 

PC9c: Tintas

para pintar

com os dedos  

Tintas para

pintar com os

dedos 

ECETOC - TRA 6,75E-02 1,27E-01 n.a. 

Uso de 

Reves.mentos

e Tintas 

(Consumidor) 

ConsumidorSU

21 

PC18_n: Tintas

e toners 

Tintas e

toners. 

ECETOC - TRA 1,86E-02 n.a. 2,24E-01 

 

Ver appendix 1.b.22, Appendix 2.b.22 e Appendix 4 

 

1.22.2.2 Ambiente 

 

Os  parâmetros  de  entrada  e  a  previsão  das  concentrações  locais  ambientais  (PEC)  ob.das  para  o  uso  de

Reves.mentos e Tintas (excepto pós) (Consumidor) são apresentados no Appendices 5a e 5b. 
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1. 23 Ac5vidades auxiliares para aplicação de Reves5mentos 
(decapantes químicos - Consumidor) 

1. 23. 1 Ac5vidades auxiliares para aplicação de Reves5mentos (decapantes químicos - 
Consumidor) 

Secção 1 Cenário de Exposição Título 

Título Ac.vidades auxiliares para aplicação de Reves.mentos (decapantes químicos - Consumidor). 

EC: 932-349-8 

Sector do Uso (SU code) SU 21 Sector domés.co (= público geral = consumidores) 

Descrição do Uso (PC codes) PC9a 

Processos, tarefas, 

ac.vidades abrangidas 

Engloba aplicações (consumidor) para decapantes de químicos, incluindo transferências, limpeza de equipamentos e gestão de

resíduos. 

Categoria de libertação para o

ambiente 

ERC8a, ERC8d 

Categorias Específicas de 

Libertação para o Ambiente 

ESVOC 7 

Secção 2 Condições opera5onal e Medidas de Gestão de Riscos 

Secção 2. 1 Controlo da exposição do consumidor 

Caracterís5cas do produto   

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor > 10 Pa [OC15].  

Pressão de Vapor 5.19E +02 Pa 

Teor da substância no 

produto 

Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 50% [ConsOC1] 

Quan.dades usadas Salvo indicação em contrário; engloba quan.dades de uso até 3750 g [ConsOC2]; engloba uma área de contacto cutâneo até 

857.5 cm2 [ConsOC5].  

Frequência e duração do 

uso / exposição 

Salvo indicação em contrário, engloba a frequência de uso até 1 vez por dia [ConsOC4]; engloba exposições até 2,2 houras por 

evento [ConsOC14].  

Outras condições 

operacionais que afectem a 

Exposição do consumidor 

Salvo indicação em contrário, assume-se o uso à temperatura ambiente [ConsOC15]; assume-se o uso em divisões de 20 m3 

[ConsOC11]; assume-se o uso com ven.lação Lpica [ConsOC8].  

Secção 2.1.1 Categorias de produto 

Número de usos avaliados 

para o consumidor: 

1 
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PC9a: Reves5mentos e 

5ntas, massa de enchimento,

más5que, diluente--Pior 

caso: Tintas para paredes à 

base de água e latex 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,26% [ConsOC1]; engloba o uso até 2 dias/ano[ConsOC3]; 

engloba o uso até 1 vez/dia de uso[ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 857,50 cm2 [ConsOC5]. por cada 

evento de u.lização, engloba quan.dades de uso até 3750g [ConsOC2]; engloba o uso num divisão até 20m3[ConsOC11]; por 

cada evento de u.lização, engloba exposições até 2,20hr/evento[ConsOC14].  

 

RMM: Sem medidas de gestão de risco (RMM) específicas para além das iden.ficadas. 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 100 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 10 

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 0.0005 

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] 0.0137 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] 0.005 

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC4] 

0.985 

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do 

risco) [OOC5] 

1.00E-02 

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) [OOC6] 5.00E-03 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhuma  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 1.35 
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Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

3.1. Saúde  

A ferramenta ECETOC TRA foi usada para es.mar as exposições do consumidor. 

3.2. Ambiente  

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

4.1. Saúde  

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para

níveis equivalentes [G23].  

4.2. Ambiente  

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 

 

  

1. 23. 2 Es5ma5va de exposição: Ac5vidades auxiliares para aplicação de Reves5mentos 
(decapantes químicos - Consumidor) 

1. 23. 2. 1 Saúde humana 

 

Es.ma.va de exposição Consumidor - Ac.vidades auxiliares para aplicação de Reves.mentos (decapantes químicos) 

Cenário de Exposição (CS)

Genérico 

Uso relevante

para o 

produto

sen5nela 

Subcategoria

de produto

sen5nela 

Método usado

para a 

avaliação da

exposição 

Exposição

cutânea 

es5mada 

(mg/cm²) 

Exposição oral

es5mada 

(mg/kg/d) 

Exposição por

inalação 

es5mada 

(mg/m3) Título

resumido 

Área de 

Aplicação / 

UD 

Ac.vidades

auxiliares para

aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes

químicos) 

ConsumidorSU

21 

PC9a: 

Reves.mentos

e .ntas, massa

de 

enchimento, 

más.que,

diluente 

Pior caso: 

Tintas para

paredes à base

de água e latex 

ECETOC - TRA 1,94E-02 n.a. 1,20E-01 

Ver appendix 1.b.23, Appendix 2.b.23 e appendix 4 

 

1. 23. 2. 2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para uso em ac.vidades

auxiliares em aplicações de reves.mentos (Consumidor) são apresentados no Appendices 5a e 5b. 
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1. 24 Uso de solventes (Consumidor) 

1. 24. 1 Cenário de Exposição: Uso de solventes (Consumidor) 
Secção 1 Cenário de Exposição Título 

Título Uso de solventes. 

Consumidor. EC: 932-349-8 

Sector do Uso (SU code) SU 21 Sector domés.co (= público geral = consumidores) 

Descrição do Uso (PC codes) PC15 

Processos, tarefas, 

ac.vidades abrangidas 

Consumidor Uso de solventes. Inclui transferências, limpezas de equipamentos e gestão de resíduos. 

Categoria de libertação para 

o ambiente 

ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b 

Categorias Específicas de 

Libertação para o Ambiente 

ESVOC7, ESVOC10, ESVOC17, ESVOC22, ESVOC37, ESVOC16, ESVOC30, ESVOC33, ESVOC52 

Secção 2 Condições opera5onal e Medidas de Gestão de Riscos 

Secção 2. 1 Controlo da exposição do consumidor 

Caracterís5cas do produto   

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor > 10 Pa [OC15].  

Pressão de Vapor 5.19E+02 Pa 

Teor da substância no 

produto 

Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 50% [ConsOC1].  

Quan.dades usadas Salvo indicação em contrário; engloba quan.dades de uso até 3750 g [ConsOC2]; engloba uma área de contacto cutâneo até 

857,5 cm2 [ConsOC5].  

Frequência e duração do uso

/ exposição 

Salvo indicação em contrário, engloba a frequência de uso até 1 vez por dia [ConsOC4]; engloba exposições até 2,2 houras por 

evento [ConsOC14].  

Outras condições 

operacionais que afectem a 

Exposição do consumidor 

Salvo indicação em contrário assume-se o uso à temperatura ambiente[ConsOC15]; assume-se o uso numa divisão de 20 m3 

[ConsOC11]; assume-se o uso com uma ven.lação Lpica [ConsOC8].  

Secção 2.1.1 Categorias de produto 

Número de usos avaliados 

para o consumidor: 

4 

PC15_n: Produtos para 

tratamento de superDcies 

não metálicas-- 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,26% [ConsOC1]; engloba o uso até 1 dia/ano[ConsOC3]; 

engloba o uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo até 857,50 cm2 [ConsOC5]; por cada 

evento de u.lização, engloba quan.dades de uso até 1000g [ConsOC2]; engloba o uso num divisão até 20m3[ConsOC11]; por 

cada evento de u.lização, engloba exposições até 2,20hr/evento[ConsOC14].  

 

RMM: Sem medidas de gestão de risco (RMM) específicas para além das iden.ficadas. 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Página 343 de 458



Uso em Toneladas, EU (tpa) 1800 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] 

SpERC A2 

ESVOC 7 20 

ESVOC 10 20 

ESVOC 17 20 

ESVOC 22 20 

ESVOC 37 20 

ESVOC 16 20 

ESVOC 30 20 

ESVOC 33 20 

ESVOC 52 20 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] 

SpERC A3 

ESVOC 7 0.0005 

ESVOC 10 0.0005 

ESVOC 17 0.0005 

ESVOC 22 0.0005 

ESVOC 37 0.0005 

ESVOC 16 0.0005 

ESVOC 30 0.0005 

ESVOC 33 0.0005 

ESVOC 52 0.0005 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

ESVOC 7 0.0274 

ESVOC 10 0.0274 

ESVOC 17 0.0274 

ESVOC 22 0.0274 

ESVOC 37 0.0274 

ESVOC 16 0.0274 

ESVOC 30 0.0274 

ESVOC 33 0.0274 

ESVOC 52 

  

0.0274 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 
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ESVOC 7 0.01 

ESVOC 10 0.01 

ESVOC 17 0.01 

ESVOC 22 0.01 

ESVOC 37 0.01 

ESVOC 16 0.01 

ESVOC 30 0.01 

ESVOC 33 0.01 

ESVOC 52 0.01 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do 

risco) [OOC4] 

SpERC OOC4 

ESVOC 7 0.985 

ESVOC 10 0.95 

ESVOC 17 0.15 

ESVOC 22 1 

ESVOC 37 0.95 

ESVOC 16 0.01 

ESVOC 30 0.0001 

ESVOC 33 0.05 
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ESVOC 52 0.005 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do

risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

ESVOC 7 0.01 

ESVOC 10 0.025 

ESVOC 17 0.05 

ESVOC 22 0 

ESVOC 37 0.025 

ESVOC 16 0.01 

ESVOC 30 0.00001 

ESVOC 33 0.025 

ESVOC 52 0 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 
SpERC OOC6 

ESVOC 7 0.005 

ESVOC 10 0.025 

ESVOC 17 0.05 

ESVOC 22 0 

ESVOC 37 0.025 

ESVOC 16 0.01 

ESVOC 30 0.00001 

ESVOC 33 0.025 

ESVOC 52 0 

  

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 

Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhumas  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 
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Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] SpERC STP10 

ESVOC 7 2.71 

ESVOC 10 2.69 

ESVOC 17 2.65 

ESVOC 22 2.73 

ESVOC 37 2.69 

ESVOC 16 2.71 

ESVOC 30 2.73 

ESVOC 33 2.69 

ESVOC 52 2.73 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

3.1. Saúde  

A ferramenta ECETOC TRA foi usada para es.mar as exposições do consumidor. 

3.2. Ambiente  

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

4.1. Saúde  

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para 

níveis equivalentes [G23].  

 

4.2. Ambiente  

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 

 

  

1.24.2 Es5ma5va de exposição: Uso de solventes (Consumidor) 

1. 24. 2. 1 Saúde humana 

Es.ma.va de exposição Consumidor - Uso de solventes 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Uso relevante

para o produto

sen5nela 

Subcategoria de

produto

sen5nela 

Método usado

para a avaliação

da exposição 

Exposição

cutânea 

es5mada 

(mg/cm²) 

Exposição oral

es5mada 

(mg/kg/d) 

Exposição por

inalação 

es5mada 

(mg/m3) Título resumido Área de

Aplicação / UD 
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Uso de

solventes 

ConsumidorSU2

1 

PC15_n: 

Produtos para

tratamento de 

superDcies não

metálicas 

- ECETOC - TRA 2,11E-02 n.a. 1,74E-02 

Ver appendix 1.b.24, appendix 2.b.24 e appendix 4 

 

1. 24. 2. 2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para o uso de Terebin.na

como solvente (Consumidor) são apresentados no Appendices 5a e 5b.

1. 25 Uso de Adesivos e Selantes (Consumidor) 

1. 25. 1 Cenário de Exposição: Uso de Adesivos e Selantes (Consumidor) 
Secção 1 Cenário de Exposição Título 

Título Uso de Adesivos e Selantes. 

Consumidor. EC: 932-349-8 

Sector do Uso (SU code) SU 21 Sector domés.co (= público geral = consumidores) 

Descrição do Uso (PC codes) PC1 

Processos, tarefas, ac.vidades abrangidas Engloba a aplicação pelo consumidor de adesivos e selantes, incluindo transferências, limpeza de 

equiapmentos e gestão de resíduos. Engloba a aplicação pelo consumidor de decapantes químicos, 

incluindo transferências, limpeza de equipamentos e gestão de resíduos. 

Categoria de libertação para o ambiente ERC8c, ERC8f 

Categorias Específicas de Libertação para o 

Ambiente 

FEICA 10, FEICA 11, FEICA 12, FEICA 13, FEICA 14, FEICA 15, 

Secção 2 Condições opera5onal e Medidas de Gestão de Riscos 

Secção 2. 1 Controlo da exposição do consumidor 

Caracterís5cas do produto   

Forma Dsica do produto Líquido, pressão de vapor > 10 Pa [OC15].  

Pressão de Vapor 5.19E +02 Pa 

Teor da substância no produto Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 50% [ConsOC1].  

Quan.dades usadas Salvo indicação em contrário; engloba quan.dades de uso até 15000 g [ConsOC2]; engloba uma área de 

contacto cutâneo até 428,8 cm2 [ConsOC5].  

Frequência e duração do uso / exposição Salvo indicação em contrário, engloba a frequência de uso até 1 vez por dia [ConsOC4]; engloba 

exposições até 6 houras por evento [ConsOC14].  

Outras  condições  operacionais  que  afectem  a

Exposição do consumidor 

Salvo indicação em contrário assume-se o uso à temperatura ambiente[ConsOC15]; assume-se o uso 

numa divisão de 20 m3 [ConsOC11]; assume-se o uso com uma ven.lação Lpica [ConsOC8].  

Secção 2.1.1 Categorias de produto 
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Número de usos avaliados para o consumidor: 4 

PC1: Adesivos, selantes--Pior caso: Colas- uso em 

bricolage (cola para carpete, cola para azulejo, cola 

para parquet de madeira) 

 

OC: Salvo indicação em contrário, engloba concentrações até 0,26% [ConsOC1]; engloba o uso até 1 

dia/ano [ConsOC3]; engloba o uso até 1 vez/dia de uso [ConsOC4]; engloba uma área de contacto cutâneo

até 428,80 cm2 [ConsOC5]; por cada evento de u.lização, engloba quan.dades de uso até 15000 g 

[ConsOC2]; engloba o uso num divisão até20m3 [ConsOC11]; por cada evento de u.lização, engloba 

exposições até 6,00hr/evento [ConsOC14].  

 

RMM: Sem medidas de gestão de risco (RMM) específicas para além das iden.ficadas. 

Secção 2. 2 Controlo da exposição ambiental 

Caracterís5cas do produto 

A substância é complexa, UVCB. [PrC3] Não-hidrofóbica. [PrC4b] Facilmente biodegradável. [PrC5a] 

Quan5dades usadas   

Uso em Toneladas, EU (tpa) 1200 

Fracção de toneladas, EU, usadas na região [A1] 0.1 

Toneladas de uso regional (toneladas/ano) [A2] SpERC A2 

FEICA 10 20 

FEICA 11 20 

FEICA 12 20 

FEICA 13 20 

FEICA 14 20 

FEICA 15 20 

  

Fracção de toneladas regionais usadas localmente [A3] SpERC A3 

FEICA 10 0.002 

FEICA 11 0.002 

FEICA 12 0.002 

FEICA 13 0.002 

FEICA 14 0.002 

FEICA 15 0.002 

  

Tonelagem diária máxima local (kg/dia) [A4] SpERC A4 

FEICA 10 0.1096 

FEICA 11 0.1096 

FEICA 12 0.1096 

FEICA 13 0.1096 

FEICA 14 0.1096 

FEICA 15 

  

0.1096 

Tonelagem anual local (toneladas/ano) [A5] SpERC A5 
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FEICA 10 0.04 

FEICA 11 0.04 

FEICA 12 0.04 

FEICA 13 0.04 

FEICA 14 0.04 

FEICA 15 0.04 

  

Frequência e duração do uso 

Tipo de emissão Uso disperso. [FD3] 

Dias de emissão (dias/ano) 365 

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco 

Factor de diluição de água doce local [EF1] 10 

Factor de diluição de águas marinhas [EF2] 100 

Fluxo de águas de superDcie recebidas (m3/d) [EF3] 18000  

Outras Condições Operacionais de uso que afetam a exposição ambiental 

Uso em ambientes internos/externos [OOC3] 

Fracção de libertação para a atmosfera proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do 

risco) [OOC4] 

SpERC OOC4 

FEICA 10 0 

FEICA 11 0 

FEICA 12 0.98 

FEICA 13 0.985 

FEICA 14 0 

FEICA 15 0.98 

  

Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão 

do risco) [OOC5] 

SpERC OOC5 

FEICA 10 0.015 

FEICA 11 0.009 

FEICA 12 0.01 

FEICA 13 0 

FEICA 14 0.015 

FEICA 15 0.01 

  

Fracção de libertação para o solo proveniente do processo (libertação inicial prévia às medidas de gestão do risco) 

[OOC6] 

0 

Condições técnicas e medidas ao nível do processo (fonte) para prevenir a libertação 
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Prá.cas comuns variam de acordo com o local, logo foram usadas es.ma.vas de libertação de processo conservadoras. [TCS1] 

Condições técnicas no local e medidas para reduzir ou limitar descargas, emissões para a atmosfera e libertações para o solo 

nenhumas  

Medidas organizacionais para prevenir / limitar a libertação a par5r do local 

Evitar descargas ambientais de acordo com os requisitos regulatórios. [OMS4] 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

  

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 96.18 

Eficiência total de remoção a par.r de águas residuais após a plicação das medidas de gestão de risco, local e externo 

(estação de tratamento domés.co) (%) [STP4] 

96.18 

Tonelagem máxima permi.da no local (MSafe) (kg/d): [STP10] 
SpERC STP10 

FEICA 10 10.55 

FEICA 11 10.70 

FEICA 12 10.67 

FEICA 13 10.92 

FEICA 14 10.55 

FEICA 15 10.67 

  

Fluxo assumido de estações de tratamento de esgotos domés.cos (m3/d) [STP5] 2000 

Condições e medidas relacionadas com as estações municipais de tratamento de águas residuais (STP) 

Remoção es.mada da substância de águas residuais via tratamento de esgoto domés.co (%) [STP3] 

Condições e medidas rela5vas à recuperação externa de resíduos 

A recuperação e reciclagem externa de resíduos deve cumprir com os regulamentos locais e / ou nacionais aplicáveis. [ERW1] 

Secção 3 – Es5ma5va da Exposição  

3.1. Saúde  

A ferramenta ECETOC TRA foi usada para es.mar as exposições do consumidor. 

3.2. Ambiente  

Usado ECETOC TRA, versão 2, em modo avançado com categorias spERC APPROACH.  

Secção 4 – Guia para verificação da conformidade com o Cenário de Exposição 

4.1. Saúde  

As exposições previstas não são expectáveis de exceder o DN(M)EL desde que implementadas as Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais 

delineadas na Secção 2 [G22].  

Desde que adoptadas outras Medidas de Gestão do Risco / Condições Operacionais, os u.lizadores devem assegurar que os riscos são geridos, no mínimo, para 

níveis equivalentes [G23].  

4.2. Ambiente  

Não aplicável para usos de u.lização dispersa generalizada. [DSU5] 
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1. 25. 2 Es5ma5va de exposição: Uso de Adesivos e Selantes (Consumidor) 

 

1. 25. 2. 1 Saúde humana 

Es.ma.va de exposição Consumidor - Uso de Adesivos e Selantes 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Uso relevante

para o produto

sen5nela 

Subcategoria de

produto

sen5nela 

Método usado

para a avaliação

da exposição 

Exposição

cutânea 

es5mada 

(mg/cm²) 

Exposição oral

es5mada 

(mg/kg/d) 

Exposição por

inalação 

es5mada 

(mg/m3) Título resumido Área de

Aplicação / UD 

Uso de Adesivos

e Selantes 

ConsumidorSU2

1 

PC1: Adesivos,

selantes 

Pior caso: Colas

para uso em 

bricolage (cola 

para carpete,

cola para 

azulejo, cola 

para parquet de

madeira) 

ECETOC - TRA 1,77E-02 n.a. 2,91E-01 

 

Ver appendix 1.b.25, appendix 2.b.25 e appendix 4 

 

1. 25. 2. 2 Ambiente 

 

Os parâmetros de entrada e a previsão das concentrações locais ambientais (PEC) ob.das para o uso de Terebin.na

em adesivos e selantes (Consumidor) são apresentados no Appendices 5a e 5b. 

1.26 Regional Ambiente Es.ma.va de exposição 
Ver Appendix 6 

  

2. CARACTERIZAÇÃO DO RISCO 

2.1 Produção da substância (Aplicação Industrial) 

2.1.1 Saúde humana – Trabalhadores  

 

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 
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Caracterização do risco – Trabalhador –Produção da substância (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Exposições gerais de 

processo (sem 

amostragem) 

Exposições gerais 

(sistemas fechados) 

[CS15]. (CS a 

temperaturas 

inferiores a 150°C) 

1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Dis.lação com recolha de 

amostras 

Processo conLnuo 

[CS54]. Com recolha

de amostra [CS56]. 

(CS a temperaturas 

inferiores a 60°C) 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

7,02E-01 6,21E-01 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Processo de produção geral

em batch / reactor com 

recolha de amostras 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha

de amostra [CS56]. 

(CS a temperaturas 

inferiores a 55°C) 

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

7,02E-01 1,55E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Processo de produção geral

em batch / reactor com 

recolha de amostras 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha

de amostra [CS56]. 

(CS a temperaturas 

inferiores a 80°C) 

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

5,35E-01 1,55E-01 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção geral em tanque 

para 

armazenamento/mistura 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha

de amostra [CS56]. 

(CS a temperaturas 

inferiores a 80°C) 

4 - Uso em 

processos em batch

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

8,19E-01 6,21E-01 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 (Des) Conectar mangueiras 

flexíveis (transferências) 

Transferências a 

granel [CS14].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

4,68E-01 6,21E-01 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem  de  cisternas

ou camiões-cisterna 

Amostragem  de

produto [CS137].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

1,17E-01 6,21E-01 

Página 353 de 458



Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento de 

tambores/recipientes 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Embalamento de 

semi-granel [CS128]

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

8,86E-01 6,21E-01 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza de equipamentos Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

6,63E-01 6,21E-01 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

recolha de condensados e 

outros sólidos ou líquidos 

(ou lamas) para 

tratamento em instalações 

externas e eliminação ou 

manutenção 

Gestão de resíduos 

[CS28]. Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

adsorção/dessorção or 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas 

residuais ou lamas; 

Oxidação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

7,02E-01 1,55E-02 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos 

(STP):tratamento aeróbico 

(lamas ac.vadas, taxa de 

arejamento elevada) 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

4 - Uso em 

processos em batch

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

7,02E-01 3,11E-01 

Produção da 

substância 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais de CQ Ac.vidades 

laboratoriais 

[CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

4,68E-01 1,55E-01 

 

Ver Appendix 3.a.1 

 

2.1.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 
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2.2 Substância usada como intermediário (transformada noutra 
substância) (Aplicação Industrial) 

2.2.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco –  Trabalhador – Substância usada como intermediário (transformada noutra substância)

(Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Exposições gerais de 

processo (sem 

amostragem) 

Exposições gerais 

(sistemas fechados) 

[CS15]. (A 

temperatura 

inferior a 150°C.)  

1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

9,47E-03 2,15E-02 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Dis.lação com recolha de 

amostras 

Processo conLnuo 

[CS54]. Com recolha

de amostra 

[CS56]. (A 

temperatura 

inferior a 60°C.)  

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

7,02E-01 8,61E-02 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Processo de produção geral

em batch / reactor com 

recolha de amostras 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha

de amostra 

[CS56]. (A 

temperatura 

inferior a 50°C.)  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

7,02E-01 2,15E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 
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Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Processo de produção geral

em batch / reactor com 

recolha de amostras 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha

de amostra 

[CS56]. (A 

temperatura 

inferior a 80°C.)  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

5,35E-01 2,15E-02 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção geral em tanque 

para 

armazenamento/mistura 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha

de amostra 

[CS56]. (A 

temperatura 

inferior a 80°C.)  

4 - Uso em 

processos em batch

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

8,19E-01 4,31E-01 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 (Des) Conectar mangueiras 

flexíveis (transferências) 

Transferências a 

granel [CS14].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

4,68E-01 6,21E-01 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem  de  cisternas

ou camiões-cisterna 

Amostragem  de

produto [CS137].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

1,17E-01 6,21E-01 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza de equipamentos Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

6,63E-01 6,21E-01 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

recolha de condensados e 

outros sólidos ou líquidos 

(ou lamas) para 

tratamento em instalações 

externas e eliminação ou 

manutenção 

Gestão de resíduos 

[CS28]. Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

adsorção/dessorção or 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas 

residuais ou lamas; 

Oxidação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

7,02E-01 1,55E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos 

(STP):tratamento aeróbico 

(lamas ac.vadas, taxa de 

arejamento elevada) 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

4 - Uso em 

processos em batch

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

7,02E-01 3,11E-01 
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Substância usada 

como intermediário

(transformada 

noutra substância) 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais de CQ Ac.vidades 

laboratoriais 

[CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

4,68E-01 1,55E-01 

 

Ver Appendix 3.a.2 

 

2.2.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

 

 

  

2.3 Formulação de misturas (Aplicação Industrial) 

2.3.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Formulação de misturas (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Exposições gerais de 

processo (sem 

amostragem) 

Exposições gerais 

(sistemas fechados) 

[CS15]. (CS a 

temperaturas 

inferiores a 50°C) 

1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 (Des) Conectar mangueiras

flexíveis (transferências) 

Transferências a 

granel [CS14].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

4,68E-01 6,21E-01 
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Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem  de  cisternas

ou camiões-cisterna 

Amostragem  de

produto [CS137].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

1,17E-01 6,21E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento de 

tambores/recipientes 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

8,86E-01 6,21E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Embalamento de 

semi-granel [CS128]  

grande dimensão

em  instalações

dedicadas 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza de equipamentos Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

6,63E-01 6,21E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

recolha de condensados e 

outros sólidos ou líquidos 

(ou lamas) para 

tratamento em instalações 

externas e eliminação ou 

manutenção 

Gestão de resíduos 

[CS28]. Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

adsorção/dessorção or 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas 

residuais ou lamas; 

Oxidação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

7,02E-01 1,55E-02 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos 

(STP):tratamento aeróbico 

(lamas ac.vadas, taxa de 

arejamento elevada) 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição  

7,02E-01 3,11E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais de CQ Ac.vidades 

laboratoriais 

[CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

4,68E-01 1,55E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Recepção de materiais / 

Descarga de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com recolha de

amostras. 

Armazenamento / Filling of 

containers 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

2,68E-01 6,21E-01 

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

Instalações 
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nãodedicadas 

[CS82].  

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura em processo 

fechado, conLnuo 

- 2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada ocasional

7,02E-01 6,21E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura em processo em 

batch, fechado 

- 3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

7,02E-01 1,55E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura (Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra probabilidade

de exposição) 

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

7,02E-01 6,21E-01 

Formulação de 

misturas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura (Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

1,84E-01 6,21E-01 

 

Ver Appendix 3.a.3 

 

2.3.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

 

  

2.4 Distribuição (Aplicação Industrial) 

2.4.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 
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Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Distribuição (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Exposições gerais de processo 

(sem amostragem) 

Exposições gerais 

(sistemas 

fechados) [CS15].  

1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

6,63E-03 1,55E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 (Des) Conectar mangueiras 

flexíveis (transferências) 

Transferências a 

granel [CS14].  

8b - Transferências

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

4,68E-01 6,21E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Ac.vidades laboratoriais Ac.vidades 

laboratoriais 

[CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

4,68E-01 1,55E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 
Carregamento e 

descarregamento de granel em 

sistema fechado (ex. 

carregamento/descarregamento 

pelo fundo de carros via 

estrada/carril; 

carregamento/descarregamento 

Transferências a 

granel [CS14]. , 

(sistemas 

fechados) [CS107] 

8b - Transferências

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

2,68E-01 6,21E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

de embarcação marinha / 

barco) 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento a granel, sistema 

aberto (ex. Carga superior do 

carro por estrada/carril) 

Transferências a 

granel [CS14]. , 

(open systems) 

[CS108] 

8b - Transferências

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

1,67E-01 6,21E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento de tambores e 

pequenas embalagens  

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6].  

9 -Transferências 

de químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de

enchimento 

dedicada) 

3,68E-01 6,21E-01 
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Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Clean down e Maintenance Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

3,51E-01 2,48E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Operações de mistura (sistemas 

abertos) 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em 

batch (mul. 

estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

3,68E-01 6,21E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de / Vazamento 

de reservatórios , Manual 

Manual [CS34]. , 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22].  

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

4,68E-01 6,21E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de 

tambores/batch 

Transferências de 

tambores/batch 

[CS8].  

8b - Transferências

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

3,34E-01 6,21E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem de cisternas ou 

camiões-cisterna 

Amostragem  de

produto [CS137].  

8b - Transferências

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

1,17E-01 6,21E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

grande dimensão

em  instalações

dedicadas 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

recolha de condensados e 

outros sólidos ou líquidos (ou 

lamas) para tratamento em 

instalações externas e 

eliminação ou manutenção 

Gestão de 

resíduos [CS28]. 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

adsorção/dessorção or 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas residuais 

ou lamas; Vola.le Organic 

Compounds oxida.on 

Gestão de 

resíduos [CS28].  

3 - Uso em 

processos 

fechados em batch 

(síntese ou 

formulação) 

7,02E-01 1,55E-02 

Distribuição 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos 

(STP):tratamento aeróbico 

(lamas ac.vadas, taxa de 

arejamento elevada) 

Gestão de 

resíduos [CS28].  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição  

7,02E-01 3,11E-01 

 

Página 361 de 458



Ver Appendix 3.a.4 

 

2.4.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.5 Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

2.5.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Composição de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição. 

(sistemas fechados) 

[CS107].  

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Recepção de 

materiais / Descarga 

de 

cisternas/recipientes,

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de 

amostra [CS56]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

3,01E-01 6,20E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Recepção de 

materiais / Descarga 

de 

cisternas/recipientes,

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de 

amostra [CS56]. 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

3,01E-01 6,20E-01 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais 

de CQ durante a 

recepção de 

materiais. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

5,68E-01 1,55E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais 

de CQ durante a 

recepção de 

materiais. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

4,68E-01 1,55E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Armazenamento / 

Enchimento de 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

1,40E-01 6,20E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amazenamento / 

Enchimento de 

tanques e 

reservatórios 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Transferências a 

granel [CS14]. 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

1,40E-01 6,20E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

Formulação, linhas de

doseamento 

automá.co, com 

recolha de amostras. 

Transferências de 

material [CS3]. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

7,02E-01 1,55E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

pesagem, 

transferência e 

enchimento manual 

de reservatórios de 

mistura. 

Preparação de 

equipamentos 

para / Enchimento 

de tambores ou 

recipientes [CS45]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

1,84E-01 6,20E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

Industrial - SU3 Mistura de 

ingredientes em 

recipientes pequenos 

e grandes usando 

sistemas fechados de 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

7,02E-01 1,55E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

(Aplicação 

Industrial) 

mistura,  com recolha

de amostras. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  
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Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de 

ingredientes em 

recipientes pequenos 

e grandes usando 

sistemas de mistura 

manuais ou 

automá.cos. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

1,84E-01 6,20E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem / CQ do 

produto. 

Amostragem  de

processo [CS2].  

Amostragem  de

produto [CS137].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento 

dedicada) 

5,68E-01 3,73E-02 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem / CQ do 

produto. 

Amostragem de 

processo [CS2]. 

Amostragem de 

produto [CS137].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento 

dedicada) 

1,39E-01 3,73E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Análises 

laboratoriais / CQ do 

produto. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

7,96E-01 9,32E-02 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

3,34E-01 7,45E-01 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6].  

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

8,53E-01 3,73E-02 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento dos 

recipientes finais. Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

3,34E-01 3,73E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local) 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

em instalações 

dedicadas 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Linha dedicada de 

enchimento para os 

recipientes finais. 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento 

dedicada) 

1,12E-01 3,73E-01 
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Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

- 8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,84E-01 6,20E-02 

Composição de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

- 8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,68E-01 6,20E-01 

 

 

Ver Appendix 3.a.5 

 

2.5.2 Ambiente 

Ver Appendix 5

2.6 Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

2.6.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Formulação de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição. 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

5,68E-03 7,99E-02 

Página 365 de 458



Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Recepção de 

materiais / Descarga 

de 

cisternas/recipientes,

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

5,68E-01 6,39E-03 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Recepção de 

materiais / Descarga 

de 

cisternas/recipientes,

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22].  

Com recolha de 

amostra [CS56]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

8,86E-01 6,39E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Recepção de 

materiais / Descarga 

de reservatórios, 

bombeamento, com 

recolha de amostras 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22]. Com recolha 

de amostra [CS56]. 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

8,86E-01 3,19E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais 

de CQ durante a 

recepção de 

materiais. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

7,96E-01 7,99E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Armazenamento / 

Enchimento de 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6].  

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

5,68E-01 6,39E-03 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Armazenamento / 

Enchimento de 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

3,34E-01 6,39E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amazenamento / 

Enchimento de 

tanques e 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Transferências a 

granel [CS14]. 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

3,34E-01 3,19E-01 
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Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Equipamento de 

processo de 

enchimento conLnuo 

(sistema fechado), 

com recolha de 

amostras. 

Processo conLnuo 

[CS54].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

Enchimento fabril 

inicial de um 

equipamento 

[CS75].  

(sistemas fechados) 

[CS107].  

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

2,39E-01 3,19E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Equipamento de 

processo de 

enchimento conLnuo 

(sistema fechado), 

com recolha de 

amostras. 

Processo conLnuo 

[CS54]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

Enchimento fabril 

inicial de um 

equipamento 

[CS75].  (sistemas

fechados) [CS107].  

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

5,18E-01 3,19E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

Formulação, linhas de

doseamento 

automá.co, com 

recolha de amostras. 

Transferências de 

material [CS3]. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

5,18E-01 7,99E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

pesagem, 

transferência e 

enchimento manual 

de reservatórios de 

mistura. 

Preparação de 

equipamentos 

para / Enchimento 

de tambores ou 

recipientes [CS45]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

5,52E-01 6,39E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura conLnua de 

ingredientes em 

sistemas fechados, 

com recolha de 

amostras. 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo conLnuo 

[CS54].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

(sistemas fechados) 

[CS107].  

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

3,41E-01 3,19E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura conLnua de 

ingredientes em 

sistemas fechados, 

com recolha de 

amostras. 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo conLnuo 

[CS54]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

(sistemas fechados) 

[CS107].  

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

5,18E-01 3,19E-01 
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Formulação de 

produtos 

perfumados 

Industrial - SU3 Mistura de 

ingredientes 

recipientes pequenos

e grandes usando 

sistemas fechados de 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo em batch 

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

5,18E-01 7,99E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

(Aplicação 

Industrial) 

mistura,  com recolha

de amostras. 

[CS55].  Com recolha

de amostra [CS56].  

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de 

ingredientes em 

recipientes pequenos

e grandes usando 

sistemas de mistura 

manuais ou 

automá.cos. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

5,52E-01 6,39E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6].  

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

4,74E-01 5,32E-03 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

8,36E-01 5,32E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6].  

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

8,53E-02 2,66E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

8,36E-01 2,66E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Linha dedicada de 

enchimento para os 

recipientes finais. 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento 

dedicada) 

4,74E-01 2,66E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

Industrial - SU3 Linha dedicada de 

enchimento para os 

recipientes finais. 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

1,12E-01 2,66E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

(Aplicação 

Industrial) 

enchimento 

dedicada) 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Amostragem / CQ dos

produtos formulados.

Amostragem  de

processo [CS2].  

Amostragem  de

produto [CS137].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento 

dedicada) 

6,63E-01 2,66E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Análises 

laboratoriais / CQ dos

produtos formulados.

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

1,33E-01 1,33E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção de barras, 

paus, pellets, 

tabletes, pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão or 

pele.zação [CS100].  

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

1,17E-01 1,33E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção de barras, 

paus, pellets, 

tabletes, pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão or 

pele.zação [CS100]. 

(solid – high 

dus.ness) 

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

4,74E-01 1,33E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção de barras, 

paus, pellets, 

tabletes, pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão or 

pele.zação [CS100].  

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

3,34E-01 1,33E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento. 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

4,74E-01 2,66E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento. 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

7,86E-01 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local) 
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Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto para cadeias

transportadoras; 

Processo automá.co

gota a gota e 

raspagem. 

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

3,32E-01 5,32E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

- 8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,84E-01 5,32E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

- 8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,68E-01 5,32E-01 

 

Ver Appendix 3.a.6 

 

2.6.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.7 Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

2.7.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Formulação de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)
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Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

5,68E-03 9,32E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Recepção de 

materiais / Descarga 

de 

cisternas/recipientes,

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

8,86E-01 7,45E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Recepção de 

materiais / Descarga 

de 

cisternas/recipientes,

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

5,68E-01 3,73E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Recepção de 

materiais / Descarga 

de 

cisternas/recipientes, 

bombagem, com 

recolha de amostras. 

Transferência 

de/para 

reservatórios 

[CS22]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

8,86E-01 3,73E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Tarefas laboratoriais 

de CQ durante a 

recepção de 

materiais. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

7,96E-01 9,32E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Armazenamento / 

Enchimento de 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

4,18E-01 7,45E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Amazenamento / 

Enchimento de 

tanques e 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6].  

Transferências a 

granel [CS14].  

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

5,68E-01 3,73E-02 
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Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Amazenamento / 

Enchimento de 

tanques e 

reservatórios. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Transferências a 

granel [CS14]. 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

4,18E-01 3,73E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Equipamento de 

processo de 

enchimento conLnuo 

(sistema fechado), 

com recolha de 

amostras. 

Processo conLnuo 

[CS54]. Com recolha 

de amostra [CS56]. 

Enchimento fabril 

inicial de um 

equipamento 

[CS75].  

(sistemas fechados) 

[CS107].  

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

5,18E-01 3,73E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

Formulação, linhas de

doseamento 

automá.co, com 

recolha de amostras. 

Transferências de 

material [CS3]. 

Processo em batch 

[CS55].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

5,18E-01 9,32E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

pesagem, 

transferência e 

enchimento manual 

de reservatórios de 

mistura. 

Preparação de 

equipamentos 

para / Enchimento 

de tambores ou 

recipientes [CS45]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

5,52E-01 7,45E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Mistura conLnua de 

ingredientes em 

sistemas fechados, 

com recolha de 

amostras. 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo conLnuo 

[CS54]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

(sistemas fechados) 

[CS107] 

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

5,18E-01 3,73E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Equipamento do 

processo de 

enchimento / 

Formulação, linhas de

doseamento 

automá.co, com 

recolha de amostras. 

Transferências de 

material [CS3]. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

5,18E-01 8,01E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Mistura de 

ingredientes em 

recipientes pequenos

e grandes usando 

sistemas de mistura 

manuais ou 

automá.cos. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

5,52E-01 7,45E-01 
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Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

8,36E-01 6,20E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6].  

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

4,74E-01 3,11E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Enchimento dos 

recipientes finais. 

Enchimento de 

tambores e 

pequenas 

embalagens [CS6]. 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

8,36E-01 3,11E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Linha dedicada de 

enchimento para os 

recipientes finais. 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento 

dedicada) 

8,36E-01 3,11E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Amostragem / CQ dos

produtos formulados.

Amostragem  de

processo [CS2].  

Amostragem  de

produto [CS137].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento 

dedicada) 

2,65E-01 3,11E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Amostragem / CQ dos

produtos formulados.

Amostragem de 

processo [CS2]. 

Amostragem de 

produto [CS137].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes 

pequenos (linha de 

enchimento 

dedicada) 

1,12E-01 3,11E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Análises 

laboratoriais / CQ dos

produtos formulados.

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

1,33E-01 1,55E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Produção de barras, 

paus, pellets, 

tabletes, pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão or 

pele.zação [CS100].  

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

5,85E-01 1,55E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Produção de barras, 

paus, pellets, 

tabletes, pós. 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão or 

pele.zação [CS100].  

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

3,34E-01 1,55E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais. 

Fluido usado no 

trabalho de metais 

(óleos de laminação, 

lubrificantes); 

Processo 

automá.co. 

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

7,86E-01 6,20E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Agente 

desincrustante; 

Processo de imersão.

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

3,79E-01 3,11E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Agente 

desincrustante; 

Processo de imersão.

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

7,86E-01 6,20E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento. 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

7,86E-01 6,20E-01 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

- 8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

5,68E-01 6,20E-02 

Formulação de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

- 8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,68E-01 6,20E-01 

 

Ver Appendix 3.a.7 

 

2.7.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 
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2.8 Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

2.8.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Uso de produtos perfumados (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza 

em equipamentos de

processamento de 

alimentos; Processo 

de limpeza no local 

(Cleaning In 

Place - 

CIP)24/09/2010 

Produtos 

an.espuma; 

Processo automá.co.

Uso ind. de 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex.  

produto de 

limpeza para o 

processamento de

alimentos, agente 

an.-espuma, etc. 

[AISE P801]. (Uso 

em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição) 

1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade 

de exposição 

9,47E-04 1,55E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza 

em equipamentos de

processamento de 

alimentos; Processo 

de limpeza no local 

(Cleaning In Place - 

CIP). 

Uso ind. de 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex.  

produto de 

limpeza para o 

processamento de

alimentos, agente 

an.-espuma, etc. 

[AISE P801]. 

(Transferências de 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 
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químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produtos 

an.espuma; 

Processo automá.co.

Uso ind. de 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex.  

produto de 

limpeza para o 

processamento de

alimentos, agente 

an.-espuma, etc. 

[AISE P805]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Detergente para 

lavandaria; Processo 

automá.co. 

Uso ind. de 

produtos para 

lavandaria – ex. 

Detergente para 

lavandaria, 

condicionador 

[AISE P101]. (Uso 

em processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional)  

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

6,63E-02 6,20E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Detergente para 

lavandaria; Processo 

automá.co. 

Uso ind. de 

produtos para 

lavandaria – ex. 

Detergente para 

lavandaria, 

condicionador 

[AISE P101]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

em instalações 

dedicadas) 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo 

automá.co. 

Uso ind. de 

produtos para 

lavandaria – ex. 

Detergente para 

lavandaria, 

condicionador 

[AISE 104.](Uso em

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional)  

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

6,63E-02 6,20E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo 

automá.co. 

Uso ind. de 

produtos para 

lavandaria – ex. 

Detergente para 

lavandaria, 

condicionador 

[AISE 104]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais. 

Produto de limpeza 

de metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.);

Processo 

automá.co. 

Uso industrial 

para produtos de 

tratamento de 

metais - produtos 

de limpeza de 

metais 

(desengordurante)

[AISE P1006]. (Uso 

em processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional)  

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

6,63E-01 6,20E-02 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais. 

Produto de limpeza 

de metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.);

Processo 

automá.co. 

Uso industrial 

para produtos de 

tratamento de 

metais - produtos 

de limpeza de 

metais 

(desengordurante)

[AISE P1006]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Página 377 de 458



Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Ajudante de 

lavandaria 

(gaseificante); 

Processo 

automá.co. 

Uso ind. de 

produtos para 

lavandaria – ex. 

Ajudante de 

lavandaria 

(gaseificante); 

Processo 

automá.co [AISE 

P107]. (Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional)  

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

6,63E-02 6,20E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Ajudante de 

lavandaria 

(gaseificante); 

Processo 

automá.co. 

Uso ind. de 

produtos para 

lavandaria – ex. 

Ajudante de 

lavandaria 

(gaseificante); 

Processo 

automá.co [AISE 

P107]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Ajudante de 

lavandaria (não 

gaseificante); 

Processo 

automá.co. 

Uso ind. de 

produtos para 

lavandaria – ex. 

Ajudante de 

lavandaria, 

Processo 

automá.co [AISE 

P110]. (Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional)  

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

6,63E-02 6,20E-02 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos para 

lavandaria.  

Ajudante de 

lavandaria (não 

gaseificante); 

Processo 

automá.co. 

Uso ind. de 

produtos para 

lavandaria – ex. 

Ajudante de 

lavandaria, 

Processo 

automá.co [AISE 

P110]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de limpeza 

de comboios; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P707]. (Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição  

2,01E-01 3,11E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de limpeza 

de comboios; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P707]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

6,63E-01 6,20E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

instalações 

nãodedicadas 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de limpeza 

de aeronaves; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P708]. (Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição  

2,01E-01 3,11E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de limpeza 

de aeronaves; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P708]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P709]. (Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição  

2,01E-01 3,11E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P709]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

6,63E-01 6,20E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

instalações não 

dedicadas) 

instalações 

nãodedicadas 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de remoção 

de ceras; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P712]. (Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição  

2,01E-01 3,11E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de remoção 

de ceras; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P712]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza 

em equipamentos de

processamento de 

alimentos; Processo 

de limpeza semi-

fechado. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos –ex. 

produto de 

limpeza de 

equipamentos de 

processamento de

alimentos [AISE 

P802]. (Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição  

5,68E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza 

em equipamentos de

processamento de 

alimentos; Processo 

de limpeza semi-

fechado. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos –ex. 

produto de 

limpeza de 

equipamentos de 

processamento de

alimentos [AISE 

P802]. (Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de

exposição  

2,01E-01 3,11E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de limpeza 

em equipamentos de

processamento de 

alimentos; Processo 

de limpeza semi-

fechado. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos –ex. 

produto de 

limpeza de 

equipamentos de 

processamento de

alimentos [AISE 

P802]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais. 

Produto de limpeza 

de metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso industrial 

para produtos de 

tratamento de 

metais - produto 

de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

Processo 

semiautomá.co) 

[AISE P1005]. (Uso 

em processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de

exposição  

5,68E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais. 

Produto de limpeza 

de metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso industrial 

para produtos de 

tratamento de 

metais - produto 

de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

Processo 

semiautomá.co) 

[AISE P1005]. (Uso 

em processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição)  

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de

exposição  

2,01E-01 3,11E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais. 

Produto de limpeza 

de metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso industrial 

para produtos de 

tratamento de 

metais - produto 

de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

Processo 

semiautomá.co) 

[AISE P1005]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

6,63E-01 3,11E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

manutenção da 

cadeia; Processo de 

nebulizador 

automá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

manutenção da 

cadeia (banho e 

nebulizador 

automá.co) [AISE 

P803]. 

(Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

3,68E-01 3,88E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

Industrial - SU3 
Uso em sistemas 

fechados, sem 

(sistemas fechados) 

[CS107].  

- 1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

9,47E-03 1,55E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

(Aplicação 

Industrial) 

probabilidade de 

exposição. 

probabilidade de

exposição 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

manutenção da 

cadeia; Processo de 

nebulizador 

automá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

manutenção da 

cadeia (banho e 

nebulizador 

automá.co) [AISE 

P803]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

3,32E-01 6,20E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de alta 

pressão. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza em 

fachadas / 

superDcies [AISE 

P906]. 

(Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

8,70E-01 3,88E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de alta 

pressão. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza em 

fachadas / 

superDcies [AISE 

P906]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos– 

cuidado de 

animais 

domés.cos, 

produto 

desinfectante 

[AISE P809]. 

(Transferências de

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos– 

cuidado de 

animais 

domés.cos, 

produto 

desinfectante 

[AISE P809]. 

(Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

4,74E-01 1,24E-02 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos– 

cuidado de 

animais 

domés.cos, 

produto 

desinfectante 

[AISE P809]. 

(Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

3,32E-01 2,48E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos– 

cuidado de 

animais 

domés.cos, 

produto 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

1,12E-01 2,48E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

desinfectante 

[AISE P809]. 

(Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

disinfecção; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos– 

cuidado de 

animais 

domés.cos, 

produto 

desinfectante 

[AISE P810]. 

(Transferências de

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

disinfecção; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos– 

cuidado de 

animais 

domés.cos, 

produto 

desinfectante 

[AISE P810]. 

(Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

2,84E-01 1,24E-02 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

disinfecção; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos– 

cuidado de 

animais 

domés.cos, 

produto 

desinfectante 

[AISE P810]. 

(Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

1,99E-01 2,48E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

disinfecção; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos– 

cuidado de 

animais 

domés.cos, 

produto 

desinfectante 

[AISE P810]. 

(Aplicação ao rolo 

ou à trincha) 

10 - Aplicação ao

rolo ou à trincha

1,12E-01 2,48E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produtos de limpeza 

de barcos; Processo 

manual. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos – e.g. 

Produtos de 

limpeza de barcos; 

Processo manual 

[AISE P713]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Industrial use of 

Metal Treatment. 

Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. Produto 

de limpeza de metais

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo manual. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos – e.g. 

Produtos de 

limpeza de barcos; 

Processo manual 

[AISE P713]. Uso 

industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais - produto 

de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

Processo manual) 

[AISE P1004]. 

(Aplicação ao rolo 

ou à trincha). 

10 - Aplicação ao

rolo ou à trincha

3,32E-01 2,48E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Industrial use of 

Metal Treatment. 

Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. Produto 

de limpeza de metais

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo manual. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos – e.g. 

Produtos de 

limpeza de barcos; 

Processo manual 

[AISE P713]. Uso 

industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais - produto 

de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

Processo manual) 

[AISE P1004]. 

(Aplicação ao rolo 

ou à trincha). 

10 - Aplicação ao

rolo ou à trincha

1,12E-01 2,48E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial para 

produtos de 

tratamento de 

metais. 

Produto de limpeza 

de metais 

(desengordurante, 

descalsificador, etc.); 

Processo manual. 

Uso industrial 

para produtos de 

tratamento de 

metais - produto 

de limpeza de 

metais 

(desengordurante, 

Processo manual) 

[AISE P1004]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção 

de espumas; 

Processo 

semiautomá.co com 

ven.lação. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 806]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

3,32E-01 6,20E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

instalações não 

dedicadas) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção 

de espumas; 

Processo 

semiautomá.co com

ven.lação. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 806]. 

(Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

2,37E-01 1,94E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção 

de espumas; 

Processo 

semiautomá.co com

ven.lação. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 806]. 

(Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

3,32E-01 3,88E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção 

de espumas; 

Processo 

semiautomá.co com

ven.lação. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 806]. 

(Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

3,51E-01 3,88E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção 

de espumas; 

Processo 

semiautomá.co sem 

ven.lação. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 807]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

3,32E-01 6,20E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção 

de espumas; 

Processo 

semiautomá.co sem 

ven.lação. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 807], [AISE 

811]. (Nebulizador

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

2,37E-01 1,94E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção 

de espumas; 

Processo 

semiautomá.co sem 

ven.lação. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 807], [AISE 

811]. (Nebulizador

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

3,32E-01 3,88E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de remoção 

de espumas; 

Processo 

semiautomá.co sem 

ven.lação. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 807], [AISE 

811]. (Nebulizador

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial 

3,68E-01 3,88E-01 
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Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto de 

disinfecção; 

Nebulização e 

gaseificação 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ind. em 

alimentos, 

bebidas e 

fármacos – ex. 

Produto de 

remoção de 

espumas, Produto 

de disinfecção 

[AISE 811]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

3,32E-01 6,20E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

de nebulização e 

enxaguamento. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P710]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

de nebulização e 

enxaguamento, e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P710 ]. 

(Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial  

3,68E-01 3,88E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produto de lavagem 

automóvel; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE P 

711]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 6,20E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produtos de limpeza 

de barcos; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE 

P714]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

1,33E-01 6,20E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

de veículos. 

Produtos de limpeza 

de barcos; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual, Processo de 

média pressão. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza de 

veículos [AISE P714

]. 

(Nebulizador 

industrial) 

7 -Nebulização 

industrial  

3,68E-01 3,88E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza em 

fachadas / 

superDcies [AISE 

P907]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

3,32E-01 6,20E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ind. de 

produtos de 

limpeza em 

fachadas / 

superDcies [AISE 

P907]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

7 -Nebulização 

industrial  

3,68E-01 8,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS  

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local) 
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Uso de produtos

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso industrial de 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Produto para cadeias 

transportadoras; 

Processo automá.co 

gota a gota e 

raspagem. 

Uso ind. de 

alimentos, bebidas

e fármacos – 

produtos para 

cadeias 

transportadoras 

(nebulizador 

automá.co). [AISE 

P804]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios 

grandes em 

instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência de

químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

3,32E-01 6,20E-01 

Uso de produtos

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura em 

reservatórios em 

pequena e larga 

escala usando 

misturadores ou 

sistemas automá.cos

de mistura. 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

(Mistura ou 

combinação em 

processos em 

batch (mul. 

estágio e/ou 

contacto 

significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em 

processos em 

batch (mul. 

estágio e/ou 

contacto 

significa.vo) 

1,12E-01 6,20E-01 

Uso de produtos

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais, 

controlo de 

qualidade. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes 

de laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala) 

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

6,63E-01 1,55E-02 

Uso de produtos

perfumados 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Pesagem e Mistura 

manual de pequenos 

volumes. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

( Mistura manual 

com contacto 

próximo (apenas 

EPI disponível)) 

19 - Mistura 

manual com 

contacto 

próximo (apenas

EPI disponível) 

3,68E-01 6,40E-01 

 

Ver Appendix 3.a.8 

 

2.8.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 
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2.9 Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

2.9.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Uso de produtos perfumados (Aplicação Profissional) 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

- 1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade 

de exposição 

9,47E-04 1,33E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Ajudante de 

lavandaria 

(gaseificante); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso prof. de produtos 

para lavandaria [AISE 

P108]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Ajudante de 

lavandaria 

(gaseificante); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso prof. de produtos 

para lavandaria [AISE 

P108]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

8,86E-02 5,32E-03 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 
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em instalações não 

dedicadas) 

instalações não-

dedicadas 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Ajudante de 

lavandaria 

(gaseificante); 

Processo manual. 

Uso prof. de produtos 

para lavandaria [AISE 

P109]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Ajudante de 

lavandaria 

(gaseificante); 

Processo manual. 

Uso prof. de produtos 

para lavandaria [AISE 

P109]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Detergente para 

lavandaria; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P102]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Detergente para 

lavandaria; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P102]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

8,86E-02 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Detergente para 

lavandaria; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Detergente para 

lavandaria; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P105]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P105]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

8,86E-02 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P106]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

3,79E-01 5,32E-03 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

em instalações não 

dedicadas) 

instalações não-

dedicadas 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Condicionador 

(amaciador/goma); 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P106]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Ajudante de 

lavandaria (não 

gaseificante); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P111]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Ajudante de 

lavandaria (não 

gaseificante); 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P111]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

8,86E-02 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Ajudante de 

lavandaria (não 

gaseificante); 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P112]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. 

Ajudante de 

lavandaria (não 

gaseificante); 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria [AISE 

P112]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem 

de louça. 

Produto de lavagem 

de louça; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produto de lavagem 

de louças [AISE P203]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de 

manutenção. 

Produtos de 

tratamento de 

couro; Processo 

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de 

mautenção – 

tratamento de couro 

[AISE P605]. (Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição controlada 

ocasional) 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

1,33E-01 5,32E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de 

manutenção. 

Produtos de 

tratamento de 

couro; Processo 

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de 

mautenção – 

tratamento de couro 

[AISE P605]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem 

de louça. 

Produto de lavagem 

de louça; Processo 

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem 

de louça [AISE P202]. 

(Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional) 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

1,33E-01 5,32E-02 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem 

de louça. 

Produto de lavagem 

de louça; Processo 

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem 

de louça [AISE P202]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios 

de grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 2,66E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem 

de louça. 

Ajudante de 

enxaguamento; 

Processo 

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem 

de louça [AISE P204]. 

(Uso em processos 

fechados, conLnuos, 

com exposição 

controlada ocasional) 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

1,33E-01 5,32E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem 

de louça. 

Ajudante de 

enxaguamento; 

Processo 

automá.co. 

Uso ins.tu.onal de 

produtos de lavagem 

de louça [AISE P204]. 

(Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações 

dedicadas) 

8b - 

Transferências 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

reservatórios 

de grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 2,66E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

de veículos [AISE 

P701]. (Uso em 

processos em batch e 

outros (síntese) onde 

ocorra probabilidade 

de exposição) 

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição  

2,01E-01 2,66E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

de veículos [AISE 

P701]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

8,86E-02 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de remoção 

de ceras; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

de veículos [AISE 

P704]. (Uso em 

processos em batch e 

outros (síntese) onde 

ocorra probabilidade 

de exposição) 

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição  

2,01E-01 2,66E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de remoção 

de ceras; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

de veículos [AISE 

P704]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

8,86E-02 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Disposi.vos 

médicos; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1101]. (Uso em 

processos em batch e 

outros (síntese) onde 

ocorra probabilidade 

de exposição) 

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade 

de exposição  

2,01E-01 2,66E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Disposi.vos 

médicos; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1101]; 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

2,65E-01 5,32E-03 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Disposi.vos 

médicos; Processo 

semi-automá.co. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1101]; 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

8,86E-02 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de alta 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

em fachadas / 

superDcies [AISE 

P901]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de alta 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

em fachadas / 

superDcies [AISE 

P901].  

11 - 

Nebulização 

não industrial 

8,70E-01 8,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de 

manutenção. 

Desentupidor de 

drenos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

manutenção – 

Desentupidor de 

drenos [AISE P606]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de 

manutenção. 

Produto de limpeza 

de drenos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

manutenção - Produto

de limpeza de drenos;

Processo manual 

[AISE P607]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 
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Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem 

de louça. 

Produto de lavagem 

de louça; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de aplicação 

geral; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

instalações 

sanitárias; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de vidros; 

Processo manual. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

manual. Agente de 

limpeza de metais; 

Processo manual. 

Limpeza a húmido; 

Processo manual. 

Produto de limpeza 

de pavimentos 

Uso ins.tu.onal de 

produto de lavagem 

de louças [AISE P201]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem

de louça. Uso 

profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso

geral. Uso 

profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. Uso 

profissional de 

produtos de limpeza.

Uso profissional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos. Uso 

profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Produto de lavagem 

de louça; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de aplicação 

geral; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

instalações 

sanitárias; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de vidros; 

Processo manual. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

manual. Agente de 

limpeza de metais; 

Processo manual. 

Limpeza a húmido; 

Processo manual. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Processo manual. 

Produtos de limpeza 

de barcos; Processo 

manual. Cuidados de 

animais domés.cos; 

Processo manual. 

Disposi.vos 

Uso ins.tu.onal de 

produto de lavagem 

de louças [AISE P201]. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE  P301],  [P305],

[AISE  P312],  [AISE

P314], [AISE P316](ex.

forno grelhador, 

Limpeza a húmido) 

[AISE P317]. Uso 

ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P403], [P404], [AISE 

P409]. Uso 

ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados 

de animais domés.cos

[AISE P808]. Uso 

ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados 

de animais domés.cos

[AISE 

P808]. Uso 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

6,63E-01 2,13E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 
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médicos; Processo 

manual. 

ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. ( 

Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de lavagem

de louça. Uso 

profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso

geral. Uso 

profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. Uso 

profissional de 

produtos de limpeza.

Uso profissional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos. Uso 

profissional de 

disposi.vos médicos.

Produto de lavagem 

de louça; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de aplicação 

geral; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

instalações 

sanitárias; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de vidros; 

Processo manual. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

manual. Agente de 

limpeza de metais; 

Processo manual. 

Limpeza a húmido; 

Processo manual. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Processo manual. 

Produtos de limpeza 

de barcos; Processo 

manual. Cuidados de 

animais domés.cos; 

Processo manual. 

Disposi.vos médicos;

Processo manual. 

Uso ins.tu.onal de 

produto de lavagem 

de louças [AISE P201]. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE  P301],  [P305],

[AISE  P312],  [AISE

P314], [AISE P316](ex.

forno grelhador, 

Limpeza a húmido) 

[AISE P317]. Uso 

ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P403], [P404], [AISE 

P409]. Uso 

ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados 

de animais domés.cos

[AISE P808]. Uso 

ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados 

de animais domés.cos

[AISE P808]. Uso 

ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. ( 

Aplicação ao rolo ou à 

trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

1,12E-01 2,13E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral.  

Produto de limpeza 

de aplicação geral; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P301]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

3,79E-01 5,32E-03 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

em instalações não 

dedicadas) 

instalações não-

dedicadas 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral.  

Produto de limpeza 

de aplicação geral; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P301]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produtos de limpeza 

de cozinhas; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P303]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. Uso 

profissional de 

produtos de 

manutenção. Uso 

profissional de 

produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza 

de cozinhas; 

Processo manual. 

Produtos para 

tratamento de 

mobiliário; Processo 

manual. Produtos de 

tratamento de 

couro; Processo 

manual. Produtos de 

limpeza de barcos; 

Processo manual. 

Produtos de limpeza 

de cozinhas [AISE 

P303]. Produtos para 

tratamento de 

mobiliário [AISE P601],

Produtos de 

tratamento de couro 

[AISE P603], Produtos 

de limpeza de barcos 

[AISE P705].  

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

3,98E-01 2,13E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. Uso 

profissional de 

produtos de 

manutenção. Uso 

profissional de 

produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza 

de cozinhas; 

Processo manual. 

Produtos para 

tratamento de 

mobiliário; Processo 

manual. Produtos de 

tratamento de 

couro; Processo 

manual. Produtos de 

Produtos de limpeza 

de cozinhas [AISE 

P303]. Produtos para 

tratamento de 

mobiliário [AISE P601],

Produtos de 

tratamento de couro 

[AISE P603], Produtos 

de limpeza de barcos 

[AISE P705].  

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

1,12E-01 2,13E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

limpeza de barcos; 

Processo manual. 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de instalações 

sanitárias; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P305]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

2,65E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de instalações 

sanitárias; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P305]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de vidros; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P312]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

2,65E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de vidros; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P312]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

1,12E-01 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

em instalações não 

dedicadas) 

instalações não-

dedicadas 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P314]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Agente de limpeza de

metais; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P316]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Agente de limpeza de

metais; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

[AISE P316]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Processo 

semiautomá.co 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P401]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Processo 

semiautomá.co 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P401]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

8,86E-02 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Produto de limpeza 

de carpetes; Processo

semi-automá.co. 

Agente de polimento 

/ impregnação; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P401], [AISE P404], 

[P405], [AISE 406], 

[AISE P410], [AISE 

407]. (Aplicação ao 

rolo ou à trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

6,63E-01 2,13E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Processo 

semiautomá.co. 

Produto de limpeza 

de carpetes; Processo

semi-automá.co. 

Agente de polimento 

/ impregnação; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P401], [AISE P404], 

[P405], [AISE 406], 

[AISE P410], [AISE 

407]. (Aplicação ao 

rolo ou à trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

1,12E-01 2,13E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P403], [P404]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

Profissional - 

SU22 Uso  profissional  de

produtos para o 

Decapante para 

pavimentos; 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

6,63E-01 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

(Aplicação 

Profissional) 

cuidado de 

pavimentos. 

Processo 

semiautomá.co. 

P405]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de carpetes; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P409]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de carpetes; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P409]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

8,86E-02 5,32E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de carpetes; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P410]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de carpetes; 

Processo 

semiautomá.co. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos [AISE 

P410]. 

(Transferências de

químicos  de/para

recipientes / 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

8,86E-02 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, local)

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

instalações não-

dedicadas 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza.  

Produtos de limpeza 

de barcos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

de veículos – 

Produtos de limpeza 

de barcos [AISE P705].

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados 

de animais domés.cos

[AISE P808]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

3,79E-01 5,32E-03 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos. 

Cuidados de animais 

domés.cos; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional em 

alimentos, bebidas e 

fármacos – cuidados 

de animais domés.cos

[AISE P808]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Disposi.vos 

médicos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

3,79E-01 5,32E-03 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Disposi.vos 

médicos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,33E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Disposi.vos 

médicos; Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1103]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de 

fornos/grelhadores; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

(ex. forno grelhador, 

Limpeza a húmido) 

[AISE P310]. 

(Aplicação ao rolo ou 

à trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

3,79E-01 1,06E-02 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de 

fornos/grelhadores; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

(ex. forno grelhador, 

Limpeza a húmido) 

[AISE P310]. 

(Aplicação ao rolo ou 

à trincha) 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

1,33E-01 2,13E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de 

fornos/grelhadores; 

Processo manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos gerais de 

limpeza de superDcies 

(ex. forno grelhador, 

Limpeza a húmido) 

[AISE P310]. 

10 - Aplicação 

ao rolo ou à 

trincha  

1,12E-01 2,13E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

(Aplicação ao rolo ou 

à trincha) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. Uso 

profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Removedor de 

manchas; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

fornos/grelhadores; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria – 

(Removedor de 

manchas) [AISE P113].

Uso prof. de produtos

de limpeza geral para 

superDcies (Produto 

de limpeza de 

fornos/grelhadores) 

[AISE P311]. 

(Nebulização não 

industrial) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

6,63E-01 8,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para 

lavandaria. Uso 

profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Removedor de 

manchas; Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

fornos/grelhadores; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos para 

lavandaria – 

(Removedor de 

manchas) [AISE P113].

Uso prof. de produtos

de limpeza geral para 

superDcies (Produto 

de limpeza de 

fornos/grelhadores) 

[AISE P311]. 

(Nebulização não 

industrial) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

4,18E-01 8,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral 

Produto de limpeza 

de aplicação geral; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual 

Uso prof. de produtos 

de limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P302]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 
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Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso

geral. Uso 

profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Produto de limpeza 

de aplicação geral; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. Produtos de 

limpeza de cozinhas; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

instalações 

sanitárias; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. Agente de 

descalcificação; 

Processo de 

nebulização e 

enxaguamento 

manual. Produto de 

limpeza de vidros; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

de nebulização e 

enxaguamento 

manual. Disposi.vos 

médicos; Processo de

nebulização. 

Uso prof. de produtos 

de limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P302], 

[AISE P304], [AISE 

P306], [AISE P308], 

[AISE P313], [AISE 

P315]. Uso prof de 

disposi.vos médicos –

fase de u.lização 

[AISE P1104]. 

(Nebulização não 

industrial) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

3,32E-01 8,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso

geral. Uso 

profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Produto de limpeza 

de aplicação geral; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. Produtos de 

limpeza de cozinhas; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. Produto de 

limpeza de 

instalações 

sanitárias; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. Agente de 

descalcificação; 

Processo de 

nebulização e 

enxaguamento 

manual. Produto de 

limpeza de vidros; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

de nebulização e 

enxaguamento 

manual. Disposi.vos 

médicos; Processo de

nebulização. 

Uso prof. de produtos 

de limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P302], 

[AISE P304], [AISE 

P306], [AISE P308], 

[AISE P313], [AISE 

P315]. Uso prof de 

disposi.vos médicos –

fase de u.lização 

[AISE P1104]. 

(Nebulização não 

industrial) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

3,68E-01 8,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produtos de limpeza 

de cozinhas; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso prof. de produtos 

de limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P304]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de instalações 

sanitárias; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso prof. de produtos 

de limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P306]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

6,63E-01 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

em instalações não 

dedicadas) 

instalações não-

dedicadas 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Agente de 

descalcificação; 

Processo de 

nebulização e 

enxaguamento 

manual. 

Uso prof. de produtos 

de limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P308]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. Uso 

profissional de 

produtos de 

manutenção. 

Produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. Produtos de 

manutenção. Agente 

de descalcificação: 

Processo manual. 

Manutenção de aço 

inoxidável: 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Agente de 

descalcificação [AISE 

P307]. Produtos para 

tratamento de 

mobiliário [AISE P602],

Produtos de 

tratamento de couro 

[AISE P604], 

Manutenção de aço 

inoxidável [AISE 

P609]. (Nebulização) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

6,63E-01 8,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. Uso 

profissional de 

produtos de 

manutenção. 

Produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. Produtos de 

manutenção. Agente 

de descalcificação: 

Processo manual. 

Manutenção de aço 

inoxidável: 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Agente de 

descalcificação [AISE 

P307]. Produtos para 

tratamento de 

mobiliário [AISE P602],

Produtos de 

tratamento de couro 

[AISE P604], 

Manutenção de aço 

inoxidável [AISE 

P609]. (Nebulização) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

4,18E-01 8,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Produto de limpeza 

de vidros; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso prof. de produtos 

de limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P313]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

de superDcies de uso 

geral. 

Desinfectante de 

superDcies; Processo 

de nebulização e 

enxaguamento 

manual. 

Uso prof. de produtos 

de limpeza geral para 

superDcies – fase de 

u.lização [AISE P315]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos (Produto 

de limpeza de 

pavimentos) [AISE 

P402]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

2,65E-01 5,32E-03 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto de limpeza 

de pavimentos; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de 

tratamento de 

pavimentos (Produto 

de limpeza de 

pavimentos) [AISE 

P402]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

2,65E-01 6,21E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de lavagem 

automóvel; Processo 

de nebulização e 

enxaguamento. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

de veículos [AISE 

P702]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

2,17E-02 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produto de lavagem 

automóvel; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

de veículos [AISE 

P703]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Uso profissional de 

produtos para o 

cuidado de 

pavimentos. 

Produto  de  lavagem

automóvel:

Nebulização  e

enxaguamento  e

Nebulização  e

limpeza  Processo

manual.  Agente  de

polimento  /

impregnação:

Nebulização  e

limpeza  Processo

manual.  Produto  de

limpeza  de

carpetes  :

Nebulização  e

escovagem  Processo

manual. 

Produto de lavagem 

automóvel [AISE 

P702], [AISE P703]. 

Produtos de limpeza 

de barcos [AISE 

P706]. Produto de 

limpeza de 

pavimentos [AISE 

P402], Produtos para 

cuidado do 

pavimento (Agente de

polimento / 

impregnação) [AISE 

P408], Produto de 

limpeza de carpetes 

[AISE P411] 

(Nebulização não 

industrial.) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

3,68E-01 8,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza 

de barcos; 

Nebulização e 

limpeza Processo 

manual. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

de veículos [AISE 

P706]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

1,12E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Disposi.vos 

médicos; Processo 

de nebulização. 

Uso prof de 

disposi.vos médicos –

fase de u.lização 

[AISE P1104]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

em fachadas / 

superDcies [AISE 

P902]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

em fachadas / 

superDcies [AISE 

P902]. (Nebulização 

não industrial) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

8,70E-01 8,32E-01 
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Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza 

em 

fachadas/superDcies. 

Produtos de limpeza 

de 

fachadas/superDcies; 

Processo de média 

pressão. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

em fachadas / 

superDcies [AISE 

P902]. (Nebulização 

não industrial) 

11 - 

Nebulização 

não industrial 

7,36E-01 8,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

disposi.vos 

médicos. 

Disposi.vos 

médicos; Processo 

de imersão. 

Uso ins.tucional de 

disposi.vos médicos 

[AISE P1102]. 

(Transferências de 

químicos de/para 

recipientes / 

reservatórios grandes 

em instalações não 

dedicadas) 

8a -

Transferência 

de químicos de 

/ para 

recipientes / 

contentores de 

grande 

dimensão em 

instalações não-

dedicadas 

6,63E-01 5,32E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso profissional de 

produtos de limpeza. 

Produtos de limpeza 

profissionais. 

Uso ins.tucional de 

produtos de limpeza 

[AISE P1300]. 

(Mistura manual com 

contacto próximo 

(apenas EPI 

disponível)) 

19 - Mistura 

manual com 

contacto 

próximo 

(apenas EPI 

disponível) 

9,20E-02 5,49E-01 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 
Mistura em 

reservatórios em 

pequena e larga 

escala usando 

misturadores ou 

sistemas 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

(Mistura ou 

combinação em 

processos em batch 

(mul. estágio e/ou 

contacto 

significa.vo)) 

5 - Mistura ou 

combinação em

processos em 

batch 

(mul. estágio 

1,12E-01 5,32E-01 

Cenário de Exposição (CS) 

Genérico 

Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

 Outras 

especificações do CS 

Categoria de 

Processo 

(PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização 

do risco 

(cutânea, 

local) 

automá.cos de 

mistura. 

Processo em batch 

[CS55].  

e/ou contacto 

significa.vo) 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Tarefas laboratoriais, 

controlo de 

qualidade. 

Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

(Uso de reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala) 

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

6,63E-01 1,33E-02 

Uso de 

produtos 

perfumados 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Pesagem e Mistura 

manual de pequenos 

volumes. 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

(Mistura manual com 

contacto próximo 

(apenas EPI 

disponível)) 

19 - Mistura 

manual com 

contacto 

próximo 

(apenas EPI 

disponível) 

3,68E-01 5,49E-01 

 

Ver Appendix 3.a.9 
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2.9.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.10 Formulação de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

2.10.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Formulação de Reves.mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

processo(PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do

risco 

(cutânea, local) 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em sistemas fechados,

sem probabilidade de 

exposição 

(sistemas 

fechados) [CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em sistemas fechados,

sem probabilidade de 

exposição 

(sistemas 

fechados) [CS107] 

1 – Uso em processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processos 

conLnuos fechados, com 

recolha de amostras 

Processo conLnuo 

[CS54] 

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

(sistemas 

fechados) [CS107] 

2 - Uso em processos 

fechados e conLnuos 

com exposição 

controlada ocasional  

2,34E-01 6,21E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

fechado em batch, com 

recolha de amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo em batch 

[CS55].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou 

formulação) 

2,34E-01 1,55E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

processo(PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do

risco 

(cutânea, local) 

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em processo 

em batch, com recolha de 

amostras 

Processo em batch 

[CS55].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

4,68E-01 3,11E-01 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de ingredientes 

em processos em batch, 

com recolha de amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

Processo em batch 

[CS55].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto significa.vo) 

5,52E-01 3,11E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

reservatórios 
Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82] 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

2,01E-01 6,21E-01 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

reservatórios 
Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82] 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de grande 

dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

7,19E-01 6,21E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

reservatórios Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

dedicadas [CS81] 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas 

2,01E-01 6,21E-01 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de/para 

reservatórios Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

dedicadas [CS81] 

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas 

7,19E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

processo(PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do

risco 

(cutânea, local) 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas 

8,53E-01 6,21E-02 
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Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

recolha de condensados e 

outros sólidos ou líquidos 

(ou lamas) para 

tratamento em instalações

externas e eliminação ou 

manutenção 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências de 

químicos de / para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos (STP): 

adsorção/dessorção or 

condensação; tratamento 

anaeróbico de águas 

residuais ou lamas; 

Oxidação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

3 - Uso em processos 

fechados em batch 

(síntese ou 

formulação) 

6,52E-01 1,55E-02 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos 

(STP):tratamento aeróbico 

(lamas ac.vadas, taxa de 

arejamento elevada) 

Gestão de resíduos 

[CS28].  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

6,52E-01 3,11E-01 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências para 

recipientes pequenos 

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes pequenos 

(linha de enchimento 

dedicada) 

5,02E-01 3,11E-01 

Formulação de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais  Ac.vidades 

laboratoriais 

[CS36].  

15 - Uso de reagentes 

de laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

1,67E-01 1,55E-02 

 

Ver Appendix 3.a.10 

 

2.10.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.11 Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Industrial) 

2.11.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações 

do CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco (inalação

sistémica) 

RCR (local 

dermal) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Entrega do produto - 

granel 

- Código CEPE: 

AI0001 

8b - 

Transferências 

de químicos de / 

para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão

em instalações 

dedicadas 

2,51E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Entrega do produto - 

embalado 

- Código CEPE: 

AI0002 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou

formulação) 

1,67E-02 9,32E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Armazenamento - Código CEPE: 

AI0003 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou

formulação) 

4,68E-01 9,32E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Armazenamento - Código CEPE: 

AI0004 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou

formulação) 

5,52E-03 9,32E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações 

do CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

RCR (local 

dermal) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do 

material para 

aplicação - confinado 

- Código CEPE: 

AI0101 

1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade de

exposição 

5,68E-03 9,32E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do 

material para 

aplicação - conLnuo, 

fechado 

- Código CEPE: 

AI0103 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

5,68E-01 3,73E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do 

material para 

aplicação - batch 

- - 4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de

exposição 

3,85E-03 1,86E-01 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do 

material para 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AI0105 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-03 1,86E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do 

material para 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AI0107 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

3,34E-04 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do 

material para 

aplicação - 

transferência de um 

reservatório para 

outro 

- Código CEPE: 

AI0108 

8b - 

Transferências 

de químicos de / 

para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

8,53E-01 1,86E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - confinado 

- Código CEPE: 

AI0201 

1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade de

exposição 

5,68E-03 9,32E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações 

do CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

RCR (local 

dermal) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - conLnuo, 

fechado 

- Código CEPE: 

AI0203 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

5,68E-01 3,73E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AI0205 

8b - 

Transferências 

de químicos de / 

para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão

em instalações 

dedicadas 

8,53E-01 1,86E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AI0207 

8a -

Transferência de 

químicos de / 

para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão

em instalações 

nãodedicadas 

4,18E-01 3,73E-01 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Carregamento de 

equipamento de 

aplicação - 

transferência de um 

reservatório para 

outro 

- Código CEPE: 

AI0208 

8b - 

Transferências 

de químicos de / 

para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão

em instalações 

dedicadas 

8,53E-01 1,86E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo 

ou impressão- larga 

escala (equipamento 

aberto)  

- Código CEPE: 

AI0301 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

4,52E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo 

ou impressão- larga 

escala (equipamento 

confinado)  

- Código CEPE: 

AI0302 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

4,52E-01 3,73E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações 

do CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

RCR (local 

dermal) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

rolo, distribuidor, 

reves.mento de fluxo 

ou impressão- pequena

escala (equipamento 

aberto)  

- Código CEPE: 

AI0303 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

1,39E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

- Código CEPE: 

AI0304 

7 -Nebulização 

industrial 

1,37E-01 1,16E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

- Código CEPE: 

AI0304 

7 -Nebulização 

industrial 

7,10E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

- Código CEPE: 

AI0304 

7 -Nebulização 

industrial 

1,37E-01 5,82E-01 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0304 

7 -Nebulização 

industrial 

1,37E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(equipamento 

confinado)  

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0304 

7 -Nebulização 

industrial 

2,84E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulizador 

automá.co/robo.zado 

de reves.mentos ou 

impressões 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0304 

7 -Nebulização 

industrial 

1,37E-01 5,82E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações 

do CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

RCR (local 

dermal) 

(equipamento 

confinado)  

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0306 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0306 

7 -Nebulização 

industrial 

2,84E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0306 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: 

AI0306 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: 

AI0306 

7 -Nebulização 

industrial 

7,10E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

nebulização manual 

(equipamento aberto) 

- Código CEPE: 

AI0306 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização 

manual (equipamento 

aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0307 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização 

manual (equipamento 

aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0307 

7 -Nebulização 

industrial 

2,84E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização 

manual (equipamento 

aberto) 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0307 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização 

manual (equipamento 

aberto) 

- Código CEPE: 

AI0307 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações 

do CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco 

(inalação 

sistémica) 

RCR (local 

dermal) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização 

manual (equipamento 

aberto) 

- Código CEPE: 

AI0307 

7 -Nebulização 

industrial 

7,10E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação fora de linha 

por nebulização 

manual (equipamento 

aberto) 

- Código CEPE: 

AI0307 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação em linha por 

imersão 

- Código CEPE: 

AI0309 

13 -Tratamento 

de ar.gos por 

banho e 

vazamento  

4,68E-01 1,86E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0312 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0312 

7 -Nebulização 

industrial 

2,84E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(Aerosol). Código CEPE: 

AI0312 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AI0312 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AI0312 

7 -Nebulização 

industrial 

7,10E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AI0312 

7 -Nebulização 

industrial 

4,52E-01 5,82E-01 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formação de filmes 

por secagem ao ar 

- Código CEPE: 

AI0501 

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de

exposição 

3,85E-03 1,86E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações 

do CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco (inalação

sistémica) 

RCR (local 

dermal) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formação de filmes via 

cura por radiação 

UV/EB 

- Código CEPE: 

AI0506 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

5,68E-01 3,73E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza local 

(confinada) de 

equipamentos de 

aplicação 

- Código CEPE: 

AI0601, AI0607, 

AI0613 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou

formulação) 

4,52E-01 9,32E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza fora de linha 

(confinada) de 

equipamentos de 

aplicação 

- Código CEPE: 

AI0602, AI0608, 

AI0614 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou

formulação) 

4,52E-01 9,32E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza local (aberto) 

de equipamentos 

- Código CEPE: 

AI0603, AI0609, 

AI0615 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 1,86E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza local (aberto) 

de equipamentos 

- Código CEPE: 

AI0604, AI0610 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 7,45E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza fora de linha 

(aberto) de 

equipamentos 

- Código CEPE: 

AI0605, AI0611, 

AI0616 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 1,86E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Limpeza fora de linha 

(aberto) de 

equipamentos 

- Código CEPE: 

AI0606, AI0612, 

AI0617 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 3,73E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações 

do CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização 

do risco (inalação

sistémica) 

RCR (local 

dermal) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso laboratorial - CQ 

laboratorial 

- Código CEPE: 

AI0901 

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

5,68E-01 9,32E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos _ 

Armazenamento de 

resíduos antes da sua 

remoção para locais 

externos de gestão de 

resíduos 

- Código CEPE: 

AI1001 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou

formulação) 

1,51E-02 9,32E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de processo 

para armazenamento 

em reservatórios, fora 

de linha 

- Código CEPE: 

AI1002 

8b - 

Transferências 

de químicos de / 

para 

recipientes / 

reservatórios de 

grande 

dimensão em 

instalações 

dedicadas 

8,53E-02 1,86E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formação de filmes por

secagem forçada 

(50-100°C) 

- Código CEPE: 

AI0502 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

1,19E-01 3,73E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formação de filmes por

secagem forçada 

(>100°C) 

  Código CEPE: 

AI0503; AI0504 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

1,19E-01 3,73E-02 

 

Ver Appendix 3.a.11 

 

2.11.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.12 Uso de Reves5mentos e Tintas (Aplicação Profissional) 

2.12.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 
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Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Uso de Reves.mentos e Tintas (Aplicação Profissional) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Entrega do 

produto - granel 

- Código CEPE: 

AP0101 

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

2,51E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Entrega do 

produto - 

embalado 

- Código CEPE: 

AP0102 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou 

formulação) 

1,67E-02 9,32E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Armazenamento - Código CEPE: 

AP0103 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou 

formulação) 

4,68E-01 9,32E-03 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Armazenamento - Código CEPE: 

AP0104 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou 

formulação) 

5,52E-03 9,32E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Profissional - 

SU22 
Preparação do 

material para 

- - 1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

5,68E-03 9,32E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

aplicação - 

confinado 

probabilidade de 

exposição 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - 

conLnuo, 

fechado 

- Código CEPE: 

AP0201 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou 

formulação) 

3,85E-03 9,32E-03 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AP0202 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-03 1,86E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AP0203 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-03 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - 

transferência de 

um reservatório 

para outro 

- Código CEPE: 

AP0204 

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

4,52E-03 3,73E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Preparação do 

material para 

aplicação - 

transferência de 

um reservatório 

para outro 

- Código CEPE: 

AP0205 

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

4,52E-03 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - 

confinado 

- - 1 – Uso em 

processos 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

5,68E-03 9,32E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - 

conLnuo, 

fechado 

- Código CEPE: 

AP0302 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

2,51E-01 3,73E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AP0303 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

2,51E-01 1,86E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento do 

equipamento de 

aplicação - batch 

- Código CEPE: 

AP0304 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

2,51E-01 3,73E-01 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento de 

equipamento de 

aplicação - 

transferência de 

um reservatório 

para outro 

- Código CEPE: 

AP0305 

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

2,51E-01 3,73E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Carregamento de 

equipamento de 

aplicação - 

transferência de 

um reservatório 

para outro 

- Código CEPE: 

AP0401 

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

2,51E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização 

manual - 

reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0402 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,35E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização 

manual - 

reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0402 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,35E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização 

manual - 

reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0402 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização 

manual - 

reves.mentos 

- Código CEPE: 

AP0402 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Profissional - 

SU22 
Aplicação por 

nebulização 

- Código CEPE: 

AP0402 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

manual - 

reves.mentos 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização 

manual - 

reves.mentos 

- Código CEPE: 

AP0402 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização 

manual - 

reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0403 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização 

manual - 

reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0403 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação por 

nebulização 

manual - 

reves.mentos 

(Aerosol). Código CEPE: 

AP0403 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação manual 

por distribuição 

por trincha ou 

rolo 

- Código CEPE: 

AP0404 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

5,52E-02 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação manual 

por distribuição 

por trincha ou 

rolo 

- Código CEPE: 

AP0405 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

4,52E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação em 

linha por rolo, 

distribuidor, fluxo 

- .ntas de 

impressão 

- Código CEPE: 

AP0406 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

4,52E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação  manual

- .ntas, pastéis 

- Código CEPE: 

AP0407 

19 - Mistura 

manual com 

contacto próximo 

(apenas EPI 

disponível) 

2,01E-01 7,69E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(aerosol) Código CEPE: 

AP0501 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(aerosol) Código CEPE: 

AP0501 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

(aerosol) Código CEPE: 

AP0501 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AP0501 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AP0501 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Applicação por 

dispensadores de 

aerosol 

- Código CEPE: 

AP0501 

11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de 

filmes por 

secagem ao ar 

- Código CEPE: 

AP0502 

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição 

4,52E-02 1,86E-01 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de 

filmes por 

secagem ao ar 

- Código CEPE: 

AP0503 

4 - Uso em 

processos em 

batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra 

probabilidade de 

exposição 

4,52E-02 1,86E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de 

filmes via cura 

por radiação 

UV/EB 

- Código CEPE: 

AP0701 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

4,52E-02 3,73E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza de 

equipamentos de 

aplicação - aberto 

- local 

- Código CEPE: 

AP0702 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 1,86E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza de 

equipamentos de 

aplicação - aberto 

- local 

- Código CEPE: 

AP0703 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza de 

equipamentos de 

aplicação - aberto 

- fora de linha 

- Código CEPE: 

AP0704 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 1,86E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Limpeza de 

equipamentos de 

aplicação - aberto 

- fora de linha 

- Código CEPE: 

AP0705 

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em 

batch 

(mul.estágios 

e/ou contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Uso laboratorial - 

CQ laboratorial 

- Código CEPE: 

AP1101 

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

1,67E-01 9,32E-03 
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Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de 

resíduos _ 

Armazenamento 

de resíduos antes 

da sua remoção 

para locais 

externos de 

gestão de 

resíduos 

- Código CEPE: 

AP1201 

3 - Uso em 

processos 

fechados em 

batch (síntese ou 

formulação) 

1,51E-02 9,32E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de 

resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento 

em reservatórios, 

fora de linha 

- Código CEPE: 

AP1202 

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

1,51E-02 3,73E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Outras 

especificações do 

CS [free text] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, 

local) 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de 

resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento 

em reservatórios, 

fora de linha 

- - 8b - 

Transferências de 

químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

2,84E-01 1,86E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Gestão de 

resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento 

em reservatórios, 

fora de linha 

- Código CEPE: 

AP1203 

8a -Transferência 

de químicos de / 

para recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

não-dedicadas 

1,51E-02 3,73E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Aplicação em 

linha por imersão 

- - 13 -Tratamento 

de ar.gos por 

banho e 

vazamento  

4,68E-01 1,86E-01 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de 

filmes por 

secagem forçada 

(50-100°C) 

- Código CEPE: 

AP0504, AP0505 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

1,19E-01 3,73E-02 

Uso de 

Reves.mentos e 

Tintas (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - 

SU22 

Formação de 

filmes por 

aquecimento em 

forno (> 100°C) 

- Código CEPE: 

AP0506, AP0507 

2 - Uso em 

processos 

fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada 

ocasional 

1,19E-01 3,73E-02 

 

Ver Appendix 3.a.12 
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2.12.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.13 Ac5vidades auxiliares na aplicação de Reves5mentos (decapantes 
químicos) (Aplicação Industrial) 

2.13.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Ac.vidades auxiliares na aplicação de Reves.mentos (decapantes químicos)

(Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes 

químicos - Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação do 

substrato: aplicação 

de decapantes 

químicos 

(forma sólida: alta 

pulverulência) 

21 - Manipulação de 

baixa energia de 

substâncias ligadas a

materiais e/ou 

ar.gos 

5,68E-01 7,69E-02 

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes 

químicos - Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação  do

substracto:

remoção  de

reves.mentos 

(forma sólida: alta 

pulverulência) 

24c - Transformação

(mecânica) a 

elevada energia de 

substâncias 

incorporadas em 

materiais e/ou 

ar.gos - pt > mp - 

Alta fugacidade  

3,68E-01 7,69E-02 

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes 

químicos - Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Preparação de 

substratos: 

desengorduramento 

do substracto e 

reves.mento 

intermédio 

(forma sólida: alta 

pulverulência) 

21 - Manipulação de 

baixa energia de 

substâncias ligadas a

materiais e/ou 

ar.gos  

5,68E-01 7,69E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 
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Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes 

químicos - Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios 

- 8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

2,84E-01 3,73E-02 

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes 

químicos - Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios 

- 8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

8,53E-02 1,86E-01 

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Reves.mentos 

(decapantes 

químicos - Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios 

- 8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

1,51E-02 3,73E-01 

 

Ver Appendix 3.a.13 

 

2.13.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.14 Ac5vidades auxiliares na aplicação de Resves5mentos (decapantes
químicos) (Aplicação profissional) 

2.14.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Ac.vidades auxiliares na aplicação de Resves.mentos (decapantes químicos)

(Aplicação profissional) 
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Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes 

químicos) (Aplicação 

profissional) 

Profissional - SU22 Preparação do 

substrato: aplicação 

de decapantes 

químicos 

(forma sólida: alta 

pulverulência) 

21 - Manipulação de 

baixa energia de 

substâncias ligadas a

materiais e/ou 

ar.gos 

1,10E-01 7,69E-02 

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes 

químicos) (Aplicação 

profissional) 

Profissional - SU22 Preparação do 

substrato: remoção 

manual de 

reves.mentos 

(forma sólida: alta 

pulverulência) 

24c - Transformação

(mecânica) a 

elevada energia de 

substâncias 

incorporadas em 

materiais e/ou 

ar.gos - pt > mp - 

Alta fugacidade  

3,68E-01 1,54E-01 

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes 

químicos) (Aplicação 

profissional) 

Profissional - SU22 Preparação do 

substrato: remoção 

manual de 

reves.mentos 

(forma sólida: alta 

pulverulência) 24c - Transformação

(mecânica) a 

elevada energia de 

substâncias 

incorporadas em 

materiais e/ou 

3,68E-01 7,69E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

ar.gos - pt > mp - 

Alta fugacidade  

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes 

químicos) (Aplicação 

profissional) 

Profissional - SU22 Preparação de 

substratos: 

desengorduramento 

do substracto e 

reves.mento 

intermédio 

(forma sólida: alta 

pulverulência) 

21 - Manipulação de 

baixa energia de 

substâncias ligadas a

materiais e/ou 

ar.gos  

1,10E-01 7,69E-02 

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes 

químicos) (Aplicação 

profissional) 

Profissional - SU22 Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios 

- 8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

1,51E-02 3,73E-02 

Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes 

químicos) (Aplicação 

profissional) 

Profissional - SU22 Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios 

- 8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,84E-01 1,86E-01 
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Ac.vidades 

auxiliares na 

aplicação de 

Resves.mentos 

(decapantes 

químicos) (Aplicação 

profissional) 

Profissional - SU22 Gestão de resíduos - 

transferência de 

resíduos de 

processo para 

armazenamento em 

reservatórios 

- 8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

1,51E-02 3,73E-01 

 

Ver Appendix 3.a.14 

 

2.14.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.15 Formulação de solventes e produtos à base de solventes (Aplicação
Industrial) 

2.15.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Formulação de solventes e produtos à base de solventes (Aplicação 

Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais   Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processos conLnuos 

fechados, com 

recolha de amostras 

Processo conLnuo 

[CS54]. Com recolha 

de amostra [CS56]. 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

2 - Uso em processos

fechados, conLnuos,

com exposição 

controlada ocasional 

2,84E-01 6,21E-01 
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Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processo fechado 

em batch, com 

recolha de amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese ou

formulação) 

9,40E-02 1,55E-01 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processo em batch 

fechados a 

temperaturas 

elevadas, com 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo em batch 

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese ou

formulação) 

8,60E-01 1,55E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais   Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

recolha de 

amnostras 

[CS55]. Com recolha

de amostra [CS56].  

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processo em batch, 

com recolha de 

amostras 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

3,20E-02 3,11E-01 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processo em batch, 

com recolha de 

amostras (aerosol). 

Processo em batch 

[CS55].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

4,18E-01 3,11E-01 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processo em batch, 

com recolha de 

amostras  

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição  

3,20E-02 3,11E-01 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de 

ingredientes em 

processos em batch,

com recolha de 

amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

1,15E-01 3,11E-02 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de 

ingredientes em 

processos em batch,

com recolha de 

amostras (aerosol). 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

Processo em batch 

[CS55].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

4,18E-01 3,11E-02 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de 

ingredientes em 

processos em batch,

com recolha de 

amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55]. Com recolha 

de amostra [CS56].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

1,15E-01 3,11E-02 
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Formulação  de

solventes e 

Industrial - SU3 
Transferências 

de/para 

Transferências a 

granel [CS14].  
8a -Transferência de 

químicos de / para 

9,47E-02 6,21E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais   Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local) 

produtos  à  base  de

solventes (Aplicação 

Industrial) 

revervatórios 

grandes 

Instalações 

nãodedicadas [CS82] 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

Formulação de 

solventes e produtos 

à base de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências 

de/para 

revervatórios 

grandes 

Transferências a 

granel [CS14]. 

Instalações 

nãodedicadas [CS82].

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

7,40E-01 6,21E-02 

Formulação de 

solventes e produtos 

à base de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências 

de/para 

revervatórios 

grandes 

Transferências a 

granel [CS14].  

Instalações 

dedicadas [CS81] 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

2,84E-01 3,11E-01 

Formulação de 

solventes e produtos 

à base de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em 

instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 2,48E-01 

Formulação de 

solventes e produtos 

à base de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

6,63E-01 6,21E-01 

Formulação de 

solventes e produtos 

à base de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

3,32E-01 3,11E-01 

Formulação de 

solventes e produtos 

à base de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências para 

recipientes pequenos

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes pequenos

(linha de enchimento

dedicada) 

7,19E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais   Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)
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Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação [CS100] 

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

4,74E-01 1,55E-01 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão or 

pele.zação [CS100]. 

(forma sólida - alta 

pulverulência) 

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

1,67E-01 1,55E-01 

Formulação de 

solventes e 

produtos à base de 

solventes (Aplicação

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

6,86E-02 1,55E-02 

 

Ver Appendix 3.a.15 

 

2.15.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.16 Uso de solventes (Aplicação Industrial) 

2.16.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Uso de solventes (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)
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Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em processo 

conLnuo fechado 

Processo conLnuo 

[CS54]. (sistemas 

fechados) [CS107].  

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada ocasional

2,84E-01 6,21E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em processo 

fechado em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo em batch 

[CS55]. . 

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

8,60E-01 1,55E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em batch Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

5,90E-02 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em batch 

(aerosol). 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

4,18E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local) 

probabilidade de 

exposição 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em batch Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos 

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra

probabilidade de 

exposição 

5,90E-02 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Misturas  em

processos em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 3,11E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Misturas em 

processos em batch 

(aerosol). 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

4,18E-01 3,11E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Misturas  em

processos em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

5,69E-01 3,11E-02 
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Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Nebulização de 

solventes em 

contexto industrial 

(aerosol) 

Nebulização [CS10].  7 -Nebulização 

industrial 

8,36E-01 1,94E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Nebulização de 

solventes em 

contexto industrial 

Nebulização [CS10].  7 -Nebulização 

industrial 

2,50E-01 1,94E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências  de

solventes  de/para

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações 

dedicadas [CS81] 

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em 

instalações dedicadas

3,01E-01 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / para

recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

2,84E-02 6,21E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte  Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

em instalações 

dedicadas 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação ao rolo ou 

à trincha em 

instalações 

industriais 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

9,36E-02 6,21E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

4,85E-02 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

6,86E-02 1,55E-02 

 

Ver Appendix 3.a.16 

 

2.16.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 
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2.17 Uso de solventes (Aplicação Profissional) 

2.17.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Uso de solventes (Aplicação Profissional) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso em processo 

conLnuo fechado 

Processo conLnuo 

[CS54]. (sistemas 

fechados) [CS107] 

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada ocasional

2,84E-01 6,21E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso em processo 

fechado em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29]. 

Processo em batch 

[CS55]. . 

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

8,60E-01 1,55E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso em processo 

em batch 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

5,90E-02 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso em processo 

em batch (aerosol). 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

5,90E-02 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

probabilidade de 

exposição 
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Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso em processo 

em batch 

Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

5,90E-02 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Misturas  em

processos em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 3,11E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Misturas em 

processos em batch 

(aerosol). 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

5,69E-01 3,11E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Misturas  em

processos em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30]. 

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

4,52E-01 3,11E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Transferências de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações 

nãodedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

nãodedicadas 

6,86E-01 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

Instalações 

nãodedicadas [CS82]

8a -Transferência de

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

nãodedicadas 

6,63E-01 2,48E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39]. Instalações 

não-dedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

6,02E-01 2,48E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

em instalações 

nãodedicadas 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Transferências de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações 

dedicadas [CS81]  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

3,01E-01 3,11E-01 
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Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

4,74E-01 6,21E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Aplicação ao rolo ou 

à trincha de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

5,18E-01 1,24E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes (aerosol). 

Nebulização [CS10].  11  -  Nebulização

não industrial 

2,50E-01 1,94E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes. (aerosol) 

Nebulização [CS10].  11  -  Nebulização

não industrial 

6,69E-01 1,94E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes. (aerosol) 

Nebulização [CS10].  11  -  Nebulização

não industrial 

8,36E-01 1,94E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

4,52E-02 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Tarefas laboratoriais Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

6,86E-02 1,55E-02 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Transferências 

de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações 

nãodedicadas [CS82].

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

1,51E-01 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

Instalações 

nãodedicadas [CS82] 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

1,33E-01 2,48E-01 
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Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39]. Instalações 

não-dedicadas 

[CS82].  

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

9,36E-02 2,48E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Transferências de 

adesivos de/para 

recipientes 

Transferências de 

material [CS3]. 

Instalações 

dedicadas [CS81].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,51E-01 3,11E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

9,47E-02 6,21E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

9,36E-02 6,21E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local) 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Aplicação ao rolo ou 

à trincha de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

9,36E-02 2,48E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes (aerosol). 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não

industrial 

4,52E-01 8,04E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes (aerosol). 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não

industrial 

5,02E-01 8,04E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização de 

solventes ou 

produtos à base de 

solventes (aerosol). 

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não

industrial 

5,02E-01 5,82E-01 

Uso de solventes 

(Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

4,85E-02 3,11E-01 

Ver Appendix 3.a.17 
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2.17.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.18 Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial) 

2.18.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Formulação de adesivos e selantes (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

9,47E-03 1,55E-01 

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processos conLnuos 

fechados, com 

recolha de amostras 

Processo conLnuo 

[CS54] 

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

(sistemas fechados) 

[CS107] 

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada ocasional

9,47E-02 6,21E-02 

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processo fechado 

em batch, com 

recolha de amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo em batch 

[CS55].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

2,37E-01 1,55E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local) 
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Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Formulação em 

processo em batch, 

com recolha de 

amostras 

Processo em batch 

[CS55].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

4 - Uso em processos

em batch e outros 

(síntese) onde ocorra

probabilidade de 

exposição  

1,89E-01 3,11E-01 

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de 

ingredientes em 

processos em batch, 

com recolha de 

amostras 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

Processo em batch 

[CS55].  

Com  recolha  de

amostra [CS56].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

4,74E-01 3,11E-02 

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências 

de/para 

revervatórios 

grandes 

Transferências a 

granel [CS14].  

Instalações 

dedicadas [CS81] 

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

1,42E-01 3,11E-01 

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,84E-02 6,21E-02 

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências para 

recipientes pequenos

Enchimento de 

pequenas 

embalagens [CS7].  

9 -Transferências de 

químicos para 

recipientes pequenos

(linha de enchimento

dedicada) 

2,84E-01 1,86E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção de 

adesivos e selantes 

por aglomeração a 

frio, compressão, 

extrusão 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação [CS100] 

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

2,84E-01 9,32E-02 
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Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Produção de 

adesivos e selantes 

por aglomeração a 

frio, compressão, 

extrusão 

Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão or 

pele.zação [CS100]. 

(forma sólida - alta 

pulverulência) 

14 - Produção de 

preparações ou 

ar.gos por 

aglomeração a frio, 

compressão, 

extrusão ou 

pele.zação 

9,01E-02 2,51E-03 

Formulação de 

adesivos e selantes 

(Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

2,51E-01 1,55E-02 

 

Ver Appendix 3.a.18 

 

2.18.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.19 Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial) 

2.19.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Industrial) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

5,68E-03 9,32E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em processo 

conLnuo fechado 

Processo conLnuo 

[CS54] 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

2 - Uso em processos

fechados, conLnuos,

com exposição 

controlada ocasional 

5,68E-01 3,73E-02 
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Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em processo 

fechado em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo em batch 

[CS55].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

1,42E-01 9,32E-03 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Uso em batch Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em processos

em batch e outros 

(síntese) onde 

ocorra probabilidade

de exposição 

1,14E-01 1,86E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Mistura de adesivos 

ou selantes em 

processos em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

2,84E-01 1,86E-02 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Processo em batch 

[CS55].  

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Nebulização de 

adesivos ou selantes 

em instalações 

industriais 

Nebulização [CS10].  7 -Nebulização 

industrial 

7,10E-01 5,82E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Nebulização de 

adesivos ou selantes 

em instalações 

industriais 

Nebulização [CS10].  7 -Nebulização 

industrial 

4,50E-01 5,82E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Transferências de 

adesivos ou selantes 

de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

dedicadas [CS81] 

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

8,53E-02 1,86E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

2,84E-02 6,21E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

3,32E-01 3,11E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Aplicação ao rolo ou 

à trincha em 

instalações 

industriais 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

2,84E-01 3,73E-01 
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Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Imersão e 

vazamento de 

adesivos ou selantes 

em ar.gos 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

2,84E-01 1,86E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Industrial) 

Industrial - SU3 Tarefas laboratoriais Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

5,68E-01 1,86E-03 

 

Ver Appendix 3.a.19 

 

2.19.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 
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2.20 Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional) 

2.20.1 Saúde humana – Trabalhadores  

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Trabalhador – Uso de Adesivos e Selantes (Aplicação Profissional) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Usos em sistemas 

fechados, sem 

probabilidade de 

exposição 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

1 – Uso em 

processos fechados, 

sem probabilidade 

de exposição 

5,68E-03 9,32E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso em processo 

conLnuo fechado Processo conLnuo 

[CS54] 

(sistemas fechados) 

[CS107] 

2 - Uso em 

processos fechados, 

conLnuos, com 

exposição 

controlada ocasional

1,84E-02 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso em processo 

fechado em batch Operações de 

mistura (sistemas 

fechados) [CS29].  

Processo em batch 

[CS55].  

3 - Uso em 

processos fechados 

em batch (síntese 

ou formulação) 

1,84E-02 9,32E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Uso em batch Processo em batch 

[CS55].  

4 - Uso em 

processos em batch 

e outros (síntese) 

onde ocorra 

probabilidade de 

exposição 

3,51E-02 1,86E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)
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Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Mistura de adesivos 

ou selantes em 

processos em batch 

Operações de 

mistura (sistemas 

abertos) [CS30].  

Processo em batch 

[CS55].  

5 - Mistura ou 

composição em 

processos em batch 

(mul.-estágios e/ou 

contacto 

significa.vo) 

1,27E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Transferências de 

adesivos ou selantes

de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

nãodedicadas [CS82]

8a -Transferência de

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

nãodedicadas 

3,68E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

Instalações 

nãodedicadas [CS82]

8a -Transferência de

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão 

em instalações 

nãodedicadas 

1,67E-01 2,48E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Transferências de 

adesivos ou selantes

de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

dedicadas [CS81] 

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

3,68E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

2,84E-01 3,73E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

em instalações 

dedicadas 

1,67E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Gestão de resíduos Gestão de resíduos 

[CS28].  8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão 

3,32E-01 3,11E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local)

em instalações 

dedicadas 
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Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Aplicação ao rolo ou 

à trincha de 

adesivos ou selantes

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao 

rolo ou à trincha  

3,68E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização  de

adesivos e selantes  

Nebulização [CS10].  11  -  Nebulização

não industrial 

4,35E-01 5,82E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização  de

adesivos e selantes  

Nebulização [CS10].  11  -  Nebulização

não industrial 

4,52E-01 5,82E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Imersão e vazamento

de adesivos ou 

selantes em ar.gos 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

1,22E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Tarefas laboratoriais Ac.vidades 

laboratoriais [CS36].  

15 - Uso de 

reagentes de 

laboratório em 

laboratórios de 

pequena escala 

1,67E-01 9,32E-02 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Transferências de 

adesivos ou selantes 

de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

nãodedicadas [CS82] 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

3,68E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

Instalações 

nãodedicadas [CS82] 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

3,98E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

Instalações 

nãodedicadas [CS82] 

8a -Transferência de 

químicos de / para 

recipientes / 

contentores de 

grande dimensão em

instalações 

nãodedicadas 

1,67E-01 3,73E-01 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Cenários Individuais Caracterização do risco 

Título resumido Fase do Ciclo de 

Vida / Área de 

Aplicação 

Título  frase de suporte 

[op5onal] 

Categoria de 

Processo (PROC) 

 Rácio de 

caracterização do 

risco (inalação 

sistémica) 

Rácio de 

caracterização do 

risco (cutânea, local) 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Transferências de 

adesivos ou selantes 

de/para 

reservatórios 

Transferências de 

material [CS3].  

Instalações 

dedicadas [CS81] 

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

3,68E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

1,99E-01 3,73E-01 
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Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Manutenção e 

limpeza de 

equipamentos 

Limpeza e 

manutenção de 

equipamentos 

[CS39].  

8b - Transferências 

de químicos de / 

para recipientes / 

reservatórios de 

grande dimensão em

instalações 

dedicadas 

1,67E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Aplicação ao rolo ou 

à trincha de adesivos

ou selantes 

Aplicação por rolo, 

distribuidor, fluxo 

[CS98] 

10 - Aplicação ao rolo

ou à trincha  

1,52E-01 3,73E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização  de

adesivos e selantes  

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não

industrial 

5,35E-02 5,82E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Nebulização  de

adesivos e selantes  

Nebulização [CS10].  11 - Nebulização não

industrial 

3,51E-01 5,82E-01 

Uso de Adesivos e 

Selantes (Aplicação 

Profissional) 

Profissional - SU22 Imersão e vazamento

de adesivos ou 

selantes em ar.gos 

Banho, imersão e 

vazamento [CS4].  

13 -Tratamento de 

ar.gos por banho e 

vazamento  

1,09E-01 3,73E-01 

 

Ver Appendix 3.a.20 

 

 

2.20.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 
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2.21 Uso de produtos perfumados (Consumidor)  

2.21.1 Saúde humana – Trabalhadores 
 

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Consumidor - Uso de produtos perfumados (Consumidor) 

Cenário de Exposição (CS) Genérico Caracterização do risco 

Título Categoria de processo Inalação (sistémico) Dérmico (local) 

PC IFRA 

Uso de produtos perfumados 

(except perfumes, cosmé.cos, 

produtos de cuidado pessoal). 

Consumidor 

PC1, PC3, PC8 (apenas excipiente), PC9a, PC9b, PC9c, PC13, PC18, 

PC28, PC31, PC34, PC35, PC39, AC31, AC34, AC35, AC0 

AC0: 

Outros ar.gos perfumados--Incenso 

Outros ar.gos perfumados –Ar.gos plás.cos (excluindo brinquedos)

Outros ar.gos perfumados –Areia higiénica para gatos 

Outros ar.gos perfumados –Ar.gos inse.cidas (bobina 

para mosquitos, papel, eléctrico, etc. ) excluindo aerosóis 

Outros ar.gos perfumados --Conjuntos de limpeza a seco 

 

9,74E-01 

 

Ver Appendix 4 

 

2.21.2 Ambiente 
 

Ver Appendix 5 

  

2.22 Uso de Reves5mentos e Tintas (Consumidor)  

2.22.1 Saúde humana – Trabalhadores 
 

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 
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Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Consumidor - Uso de Reves.mentos e Tintas (Consumidor) 

Uso relevante para o 

produto sen5nela 

Subcategoria de produto

sen5nela 

Indicador para a Base 

da Es5ma5va de 

Exposição 

Caracterização do risco - incluindo RMMs quando necessário (específico para

a substância) 

RCR cutâneo local (com 

base em mg/cm²) 

 RCR sistémico (oral, 

com base em mg/kg/d) 

RCR (com base em TWA

inalação mg/m3)  

PC9a: Reves.mentos, 

.ntas, diluentes, 

decapantes de .ntas 

Teores  elevados  de

solventes  e  sólidos,

.ntas de base aquosa

Com base no uso pouco 

frequente (<365 

dias/ano) 

9,14E-01 n.a. 4,85E-02 

PC9a: Reves.mentos, 

.ntas, diluentes, 

decapantes de .ntas 

Lata de nebulizador de 

aerosol  

Com base no uso pouco 

frequente (<365 

dias/ano) 

n.a. n.a. 9,79E-02 

PC9a: Reves.mentos, 

.ntas, diluentes, 

decapantes de .ntas 

Decapantes (decapante 

de: .nta, colas, papel de 

parede, selantes) 

Com base no uso pouco 

frequente (<365 

dias/ano) 

9,14E-01 n.a. 1,52E-02 

PC9b: Materiais de 

enchimento, estuques, 

más.ques, argila para 

modelar 

Cargas e más.ques  Com base no uso diário 9,14E-01 n.a. 1,42E-02 

PC9b: Materiais de 

enchimento, estuques, 

más.ques, argila para 

modelar 

Estuques e agentes de 

regularização de 

pavimentos 

Com base no uso pouco 

frequente+RMM 

4,57E-01 n.a. 8,84E-01 

PC9b: Materiais de 

enchimento, estuques, 

más.ques, argila para 

modelar 

Argila para modelar Com base no uso diário 9,14E-01 8,44E-01 n.a. 

Uso relevante para o 

produto sen5nela 

Subcategoria de produto

sen5nela 

Indicador para a Base 

da Es5ma5va de 

Exposição 

Caracterização do risco - incluindo RMMs quando necessário (específico para

a substância) 

RCR cutâneo local (com 

base em mg/cm²) 

 RCR sistémico (oral, 

com base em mg/kg/d) 

RCR (com base em TWA

inalação mg/m3)  

PC9c:  Tintas  para  pintar

com os dedos  

Tintas para pintar com os

dedos 

Com base no uso diário 7,39E-01 9,20E-01 n.a. 

PC18_n: Tintas e toners Tintas e toners. Com base no uso diário 9,14E-01 n.a. 1,63E-01 

 

Ver Appendix 2.b. 22 e Appendix 4 

 

2.22.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 
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2.23 Ac5vidades auxiliares para aplicação de Reves5mentos (decapantes químicos) 

(Consumidor)  

2.23.1 Saúde humana – Trabalhadores 

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização  do  risco  –  Consumidor  -  Ac.vidades  auxiliares  para  aplicação  de  Reves.mentos  (decapantes

químicos) (Consumidor) 

Uso relevante para o 

produto sen5nela 

Subcategoria de 

produto sen5nela 

Indicador para a Base 

da Es5ma5va de 

Exposição 

Caracterização do risco - incluindo RMMs quando necessário (específico para

a substância) 

RCR cutâneo local (com 

base em mg/cm²) 

 RCR sistémico (oral, 

com base em mg/kg/d) 

RCR (com base em TWA

inalação mg/m3)  

PC9a: Reves.mentos e 

.ntas, massa de 

enchimento, más.que, 

diluente 

Pior caso: Tintas para 

paredes à base de água 

e latex 

Com base no uso pouco 

frequente (<365 

dias/ano) 

9,14E-01 n.a. 8,37E-02 

 

Ver Appendix 2.b. 23 e Appendix 4 

 

2.23.2 Ambiente 

Ver Appendix 5 

  

2.24 Uso de solventes (Consumidor)  

2.24.1 Saúde humana – Trabalhadores 

 

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 
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Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Consumidor - Uso de solventes (Consumidor) 

Uso relevante para o 

produto sen5nela 

Subcategoria de 

produto sen5nela 

Indicador para a Base 

da Es5ma5va de 

Exposição 

Caracterização do risco - incluindo RMMs quando necessário (específico para

a substância) 

RCR cutâneo local (com 

base em mg/cm²) 

 RCR sistémico (oral, 

com base em mg/kg/d) 

RCR (com base em TWA

inalação mg/m3)  

PC15_n: Produtos para 

tratamento de 

superDcies não 

metálicas 

- Com base no uso pouco 

frequente (<365 

dias/ano) 

9,14E-01 n.a. 1,12E-02 

 

Ver Appendix 2.b. 24 e Appendix 4 

 

2.24.2 Ambiente 

 

Ver Appendix 5 

  

2.25 Uso de Adesivos e Selantes (Consumidor) 

2.25.1 Saúde humana – Trabalhadores 

 

Devido ao perfil toxicológico da Terebin.na, não se esperam efeitos sistémicos após exposição cutânea. No entanto,

esta substância provoca sensibilização da pele e o DNEL dérmico para efeitos locais foi derivado para avaliar os riscos

antes e depois das RMMs e OCs serem implementados. O mínimo de RMM para protecção contra propriedades de

sensibilização da pele é a u.lização de luvas (como indicado na avaliação qualita.va). 

Para além desses  efeitos locais,  foram considerados efeitos sistémicos e foi  calculado um DNEL para inalação -

efeitos a longo prazo sistémicos para trabalhadores. 

Como os efeitos  locais  e  sistémicos têm diferentes  critérios  toxicológicos,  os rácios  de  caracterização de riscos

calculados para cada .po de efeito serão considerados à parte (não adicionados) para decidir se o risco é aceitável

ou não. 

 

Caracterização do risco – Uso de adesivos e selantes (Consumidor) 

Uso relevante para o 

produto sen5nela 

Subcategoria de 

produto sen5nela 

Indicador para a Base 

da Es5ma5va de 

Exposição 

Caracterização do risco - incluindo RMMs quando necessário (específico para

a substância) 

RCR cutâneo local (com 

base em mg/cm²) 

 RCR sistémico (oral, 

com base em mg/kg/d) 

RCR (com base em TWA

inalação mg/m3)  
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PC1: Adesivos, selantes Pior caso: Colas para 

uso em bricolage (cola 

para carpete, cola para 

azulejo, cola para 

parquet de madeira) 

Com base no uso pouco 

frequente+RMM 

4,16E+02 n.a. 4,11E-01 

 

Ver Appendix 2.b. 25 e Appendix 4 

 

2.25.2 Ambiente 

 

Ver Appendix 5 

  

2.26 Exposição geral (combinada para todas as fontes de 
emisões/libertações relevantes) 

2.26.1  Saúde humana (combinada para todas as vias de exposição) 

As exposições combinadas podem ser calculadas com a informação fornecida no Cenário de Exposição individual

apresentado na secção 9. No entanto, não é claro como definir as Medidas de Gestão de Riscos resultantes desta

análise. 

 

2.26.2 Ambiente (combinada para todas as vias de exposição) 

As exposições combinadas podem ser calculadas com a informação fornecida no Cenário de Exposição individual

apresentado na secção 9. No entanto, não é claro como definir as Medidas de Gestão de Riscos resultantes desta

análise. 

2.27 Ambiente (Regional) 
Ver Appendix 6 
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Nota Final: Como medida de simplificação da descrição dos cenários de exposição e redução do número de

páginas total, os Appendix referenciados nos cenários de exposição apenas estão disponíveis sob consulta. 
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